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Como ganhar
uma segunda
chance
A usina Albertina, a primeira do setor de açúcar
e álcool a entrar em recuperação judicial,
volta a operar—e luta pela sobrevivência
LUCAS AMORIM

NI
o início da manhã de 6 de julho,
o primeiro caminhão abarrotado
com 45 toneladas de cana-de-
açúcar despejou a carga num

galpão vazio do tamanho de uma pisci-
na olímpica. Outras 150 carretas sujas
de barro vermelho repetiram o ritual até
o entardecer. Dentro do armazém, uma
enorme garra de ferro suspendia a ma-
téria-prima e a atirava numa esteira. A
cana seguia num barulhento processo
entre esteiras, moendas, peneiras e eva-
poradores. No final do processo, saía
branquinha, embalada em sacas de 25
ou de l 200 quilos. Naquele dia, o pro-
cesso de transformar cana em açúcar foi
celebrado com entusiasmo incomum
pelos l 200 funcionários da usina Alber-
tina, localizada em Sertãozinho, no in-
terior de São Paulo. A chegada do pri-
meiro caminhão representava um marco
crucial no processo de recuperação ju-
dicial em que a empresa estava mergu-
lhada havia oito meses. Afundada em
dívidas de 250 milhões de reais — o
equivalente a mais do que o dobro de

suas vendas em 2008 —, a Albertina foi
a primeira usina brasileira a recorrer a
esse tipo de medida, em novembro. Des-
de então, ficou entre a vida e a morte,
em conturbadas negociações com ban-
cos, fundos de investimento e quase 600
fornecedores. O impasse deverá resultar
numa queda de 20% nas vendas, esti-
madas em 80 milhões de reais neste ano.
"Pedir recuperação judicial é corno en-
trar na UTI", diz o consultor Luiz Ga-
leazzi, que acompanhou de perto o pro-
cesso. "Apenas por ter retomado a pro-
dução, pode-se considerar o caso da
Albertina como bem-sucedido."

Ao entrar e sair viva dessa UTI, a em-
presa fundada em 1922 pelo paulista
Guilherme Schmidt virou símbolo de um
setor que hoje tenta se livrar de dificul-
dades. Depois da Albertina, outras dez
usinas de açúcar e álcool espalhadas pe-
lo país pediram recuperação judicial. E
um dos setores mais atingidos pela crise,
que popularizou de vez a recuperação
judicial — processo inaugurado com a
Varig em 2005. No total, 391 empresas

adotaram o recurso no primeiro semes-
tre, ante 137 em 2008. A crise de crédito
foi apenas o golpe de misericórdia para
essas companhias, que começaram a so-
frer em 2007, com a queda no preço do
açúcar no mercado mundial. Em Sertão-
zinho, o impacto foi ainda mais forte por
causa da acirrada concorrência entre as
mais de 20 usinas instaladas na região
— apelidada de maneira sugestiva como

Faixa de Gaza, tamanha a disputa pelas
terras de cultivo de cana. "O custo de
arrendamento naquela área, que se tor-
nou um dos principais pólos usineiros do
país, é o dobro da média estadual", diz
Plínio Nastari, presidente da consultoria
Datagro. Nesse contexto, mesmo empre-
sas que não procuraram a Justiça soco-
braram. Entre elas a SantelisaVale, que
acumulou dívidas estimadas em 3 bi-
lhões de reais e se viu forçada a fechar
um acordo de venda (ainda não finaliza-
do) para a francesa Louis Dreyfus.

A SITUAÇÃO DA ALBERTINA começou
a ficar insustentável em julho de 2008,
quando os fornecedores de cana pararam
de receber. Um dos que levaram calote
foi Manoel Ortolan, agricultor e presi-
dente da Associação dos, Plantadores de
Cana do Oeste do Estado de São Paulo,
que entregou um lote de 5 000 toneladas
em meados do ano passado e até hoje
espera um pagamento de cerca de
200 000 reais. Sem dinheiro para pagar
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qualquer fornecedor, a usina teve de co-
meçar a renegociar suas dívidas. Para
isso, contratou em agosto uma tropa de
choque encabeçada pelo consultor Mar-
celo Milliet, nomeado administrador
interino pela dona da usina, Viviane Ca-
rolo, e pelos quatro principais credores
—os fundos americanos Vision e Callao/
Crecera, o banco alemão HSH Nordbank
e a brasileira Multigrain (procurados por
EXAME, eles não deram entrevista). A
recuperação judicial foi pedida no dia 10
de novembro. Nas semanas seguintes, os
problemas se acumularam. Os credores
bloquearam na Justiça todo o volume de
açúcar que a Albertina tinha em depósi-
to, o equivalente a 16 milhões de reais.
Com o caixa zerado, a companhia ven-
deu tudo o que podia, como carros, mo-
tos e produtos químicos. Em dezembro,

rir seu gabinete de Sertãozinho para Cruz
das Posses. De lá, organizou a doação de
cestas básicas e negociou com as com-
panhias de água e luz a manutenção do
fornecimento enquanto os funcionários
estivessem sem receber. Os empregados
também precisaram contar com a boa
vontade dos comerciantes. O supermer-
cado local, por exemplo, tem até hoje
100 000 reais em fiado a receber.

AS NEGOCIAÇÕES COM OS credores
financeiros foram marcadas por idas e
vindas — e exigiram muito jogo de cin-
tura para conciliar interesses e focar na
retomada da operação. De um lado, os
credores se recusavam a abrir mão de
sua única garantia — o estoque de açú-
car. Por outro, os negociadores tentavam
mostrar que vendê-lo era a única forma

questão: quem rompesse a parceria com
a usina não seria considerado fornecedor
essencial e. portanto, passaria para a
lista dos últimos a receber.

Com os principais nós desfeitos, o
plano de recuperação foi aprovado no
dia 23 de maio. A data marcou também
a saída da proprietária, Viviane Carolo,
ex-mulher do antigo dono, do dia a dia
da Albertina. Dentista por formação e
desde 1991 na presidência, ela mantém
o cargo, mas não participa mais das de-
cisões. À frente da operação, Milliet tem
a missão de vender o máximo de açúcar
e álcool ao menor custo possível e co-
meçar a pagar as dívidas o quanto antes.
Exportar, portanto, está fora de questão.
"Entre cortar a cana e receber o paga-
mento dos clientes no exterior, perco
mais de 45 dias", diz Milliet. "E preci-

teve de colocar seus l 200 funcionários
em férias coletivas e deixou de pagar os
salários. Apenas consultores e negocia-
dores mantiveram a rotina de trabalho e
passaram semanas comendo sanduíches
de queijo e presunto preparados num
pequeno grill elétrico, já que o restau-
rante dos funcionários estava fechado.

Enquanto as negociações se arrasta-
vam, a Albertina buscou ajuda da prefei-
tura para evitar uma convulsão social em
Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho.
Isolado entre imensos canaviais, o po-
voado de 10 000 habitantes concentra
boa parte dos funcionários da companhia
e sua economia depende 70% dos salá-
rios pago por ela. Em janeiro deste ano,
o prefeito Nério Costa chegou a transfe-

de fazer a Albertina voltar a funcionar.
Mais do que isso, buscavam convencê-
los a desistir do direito de receber as
dívidas antes dos fornecedores. "Sem a
cana desses agricultores, a usina não
passa de uma pilha de sucata", diz Mil-
liet. Resolvido o impasse, o desafio se-
guinte foi convencer os agricultores.
Para a tarefa foi escolhido o diretor-
geral da Albertina, Fabiano Colussi,
natural da região e que há mais de uma
década mantém contato diário com os
plantadores de cana. "Essas pessoas va-
lorizam as relações pessoais e não con-
fiam em quem não conhecem", diz Co-
lussi. Sua principal missão foi convencê-
los a continuar vendendo para a Alber-
tina. Uma sutileza legal resolveu a

samos de dinheiro para ontem." Manter
estoques volumosos, à espera do melhor
momento para venda, também não vai
ser possível. A ordem aos funcionários
é muito clara — estoque zero. A pressa
é para pagar, até o fim do ano, os salários
atrasados e as pendências com 90% dos
agricultores. Os credores financeiros,
que detêm as ações da companhia como
garantia, vão precisar esperar para rece-
ber. Eles têm duas opções para colocar
um ponto final na situação: assumir o
controle da usina ou colocá-la a leilão
até dezembro de 2010. Em ambos os
casos. Viviane, de 53 anos, sai de cena.
"Meu afastamento aconteceria mais ce-
do ou mais tarde", diz ela. "Ninguém
mais vai ser dono de usina no Brasil.
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