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A Companhia Melhoramentos de São Paulo (CMSP) anunciou na segunda-feira que firmou um 
contrato com a empresa chilena Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) para 
venda da Melhoramentos Papéis, fabricante de papéis descartáveis, também conhecidos como 
tissue, como os guardanapos Lips, os papéis-toalha Kitchen e os lenços Softy’s e os papéis 
higiênicos Sublime. O valor da transação, sujeito a ajustes e excluindo as dívidas assumidas 
pela compradora, é de R$ 120 milhões.  
 
Em maio do ano passado, a companhia já havia informado que passava por dificuldades e que 
poderia vender algum de seus ativos. "As negociações ocorriam há quase um ano", afirmou 
Sérgio Sesiki, diretor superintendente da CMSP. Com a venda da Melhoramentos Papéis, o 
grupo se manterá nos negócios de reflorestamento, editorial e imobiliário. De acordo com 
Sesiki, a transação vai influenciar positivamente os negócios da Melhoramentos. Se por um 
lado, "enxugamos os negócios", por outro "daremos vazão às unidades remanescentes", disse.  
 
Segundo o diretor da companhia, a Melhoramentos Papéis, apesar de apresentar um nível de 
endividamento elevado, era a opção de negócio que mais geraria recursos para a holding, por 
isso foi realizada a venda. "A empresa tem um endividamento bancário de aproximadamente 
R$ 80 milhões e cerca de R$ 200 milhões de endividamento tributário", esclareceu.  
 
O diretor da companhia explica que a companhia continuará a abastecer, por meio de sua 
produção florestal, a fábrica de celulose, estabelecendo uma parceria com a CMPC que antes 
não existia. A Melhoramentos Papéis possui unidade produtora de celulose, em Caieiras, na 
Grande São Paulo, e duas fábricas de papel, uma também em Caieiras e outra em Mogi das 
Cruzes (SP), com capacidade para produzir 75 mil toneladas por ano. A empresa tem um 
faturamento anual de R$ 422 milhões e detém 8% de participação no mercado brasileiro de 
papéis descartáveis.  
 
Segundo informou a CMPC em comunicado enviado ao regulador de mercado chileno, "a 
transação contempla um valor de ativos aproximado de US$ 162 milhões". A empresa prevê 
que a transação seja concluída até 1 de junho.  
 
A CMPC é um dos dois principais grupos de papel, celulose e produtos florestais do Chile. No 
quarto trimestre de 2008, as vendas consolidadas da CMPC alcançaram US$813 milhões, 
queda de 2% ante o trimestre anterior. A empresa vendeu 79,3 milhões de toneladas de 
papéis descartáveis.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C2. 


