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Operação criará a maior produtora
de etanol de cana domundo

FibriaconcluivendadefábricaàchilenaCMPC

ÁLCOOL

Após negócio, empresa diz que vai construir três unidades na próxima década

André Magnabosco

A Fibria, empresa resultante
da fusão entre a Votorantim
CeluloseePapel (VCP)eaAra-
cruz, concluiu ontem a venda
da fábrica de celulose de Guai-
ba, no Rio Grande do Sul, para
o grupo chileno CMPC, umne-
góciodeUS$ 1,43bilhão.Aem-
presa brasileira também reve-
lou que pretende construir
três fábricas na próxima déca-
da, e a venda da fábrica deve
ser o ponto de partida nesse
projeto de expansão.
Aprimeira unidade a entrar

em operação será a linha de
produçãodaVeracel, jointven-
ture entre a Fibria e a compa-
nhia sueco-finlandesa Stora
Enso. A nova fábrica, que terá
capacidade de até 1,5 milhão
de toneladas de celulose
anuais, deve iniciar produção
no começo de 2013, informou o
presidente da Fibria, Carlos
Aguiar.
“Já em 2011 poderemos fa-

zer os primeiros investimen-
tosnaunidade fabril, comoob-
jetivo de iniciar a produção no
começode 2013”, disse.A reto-
madada plantaçãoda base flo-
restal na região começará no
início do próximo ano.
A Fibria também definiu o

plano de construir mais duas
fábricas até 2020. A primeira,
que pode ser a duplicação da
capacidade da fábrica de Três
Lagoas (MS), deve entrar em
operação entre 2015 e 2016. A
outra linha,aindasemlocalde-
finido – Rio Grande do Sul e

Espírito Santo aparecem en-
tre os favoritos –, deve iniciar
produção entre 2017 e 2018.
O cronograma de expansão

da Fibria deve priorizar a ren-
tabilidade do setor. “Vamos
analisar de que forma não oca-
sionaremosexcessodecapaci-
dade e pressão sobre os pre-
ços”, disseAguiar. AlémdaFi-
bria, Suzano Papel e Celulose,
Cenibra, Stora Enso, CMPC e
Arauco têm projetos para
construir novas linhas de pro-
dução de celulose nos próxi-
mos 10 anos.

OdiretordeTesourariaeRe-
lações com Investidores da Fi-
bria,MarcosGrodetzky, expli-
couqueocontratoassinadoen-
tre Aracruz e CMPC impede o
grupo chileno de ampliar a ca-
pacidadedeproduçãodafábri-
ca deGuaiba até 2015. “O com-
prador declara não ter planos
deexpandiraunidadeantesde
2015. Se o fizer, deverá haver
um ajuste no preço da venda”,
afirmouoexecutivo, referindo-
se ao montante a ser recebido
pela Aracruz.
Os ativos vendidos para o

grupo chileno são a fábrica de
celulose, com capacidade de
produção de aproximadamen-
te 450 mil toneladas anuais,
uma fábrica de papel, com ca-
pacidade produtiva de cerca
de 60mil toneladas/ano, e ter-
renoscomumaáreaaproxima-
da de 212 mil hectares.

CONTRATOS
Segundo o presidente da Fi-

bria, a transação com aCMPC
não inclui alguns acordos que
já haviam sido assinados pela
Aracruz, que era a dona da fá-

brica antes da fusão com a
VCP.
“Os contratos relaciona-

dosàconstruçãodeumano-
va unidade ficaram conos-
co.Oquenãopodia ser leva-
do para outro ‘site’, como
contratos de infraestrutu-
ra, ficaram com o compra-
dor”, afirmou Aguiar.
O negócio assinado entre

Aracruz e CMPC não inclui
ummontantedeUS$180mi-
lhões referente a contratos
de equipamentos e acertos
com fornecedores. Entre os
equipamentos, explicou o
presidente da Fibria, estão
itenscomocaldeirade recu-
peração, máquina de seca-
gem e disjuntor.
Esses equipamentos de-

vemserutilizadosnaexpan-
são da Veracel. “Com esses
equipamentos, a capacida-
de de produção da nova li-
nha pode alcançar 1,5 mi-
lhão de toneladas por ano”,
disse Aguiar.
Osmaioresprojetosdose-

toratéomomentotêmcapa-
cidade anual de 1,3 milhão
de toneladas, como é o caso
da fábrica que foi inaugura-
da pela VCP no início deste
ano, emTrês Lagoas (MS).
O projeto de expansão da

Fibriaéambicioso.Aempre-
sapretendeelevarsuacapa-
cidade de produção das
atuais5,4milhõesdetonela-
das (já descontada a produ-
çãodafábricadeGuaiba)pa-
ra 9 milhões de toneladas
até 2020. ●
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GIGANTE–Comnoveusinas,novogrupo terácapacidadedeproduçãode3bilhõesde litrosdeetanoldecanadeaçúcarpor ano

Cemigadmite
negociações
sobreaLight

BLOQUEIO-A fábricadeGuaiba, vendidaàCMPC,nãopoderáserampliadapelomenosaté2015

CELULOSE

Eduardo Magossi

A ETH Bioenergia, do grupo
Odebrecht, fechou um acordo
de exclusividade para unir
suas operações comaproduto-
ra de etanol Brenco, que passa
por dificuldades financeiras.
As duas empresas não revela-
ram como essa fusão será feita
– segundo o presidente da
ETH,JoséCarlosGrubisich,se-
rá feita inicialmente uma ava-
liação dos ativos da Brenco, e
sódepoisdissoéqueserádefini-
da a forma de combinação en-
tre as duas empresas. A fusão
vai criar a maior produtora de
etanol de cana-de-açúcar do
Brasil e domundo. Juntas, elas
produzirão 3 bilhões de litros
de etanol por ano e 2.500 GW/
hora por ano de energia elétri-
ca a partir da biomassa.
SegundoGrubisich,nãoexis-

teaindaumaopçãodefinidapa-
ra o acordo, nem amodelagem
queseráadotadaenemaparti-
cipação que cada sócio terá na
novaempresaaserformadape-
la incorporação. O presidente

da Brenco, Philippe Reichstul,
afirmou, entretanto, que a ope-
ração deverá manter todos os
atuais sócios das duas empre-
sas. Reichstul afirmou que a
melhor definição da operação
seria uma combinação de ati-
vos,enãouma incorporaçãoda
Brenco pela ETH. Segundo o
executivo, as duas empresas
são complementares e pos-
suem estratégias semelhantes
por concentrar seu principal
negócio na produção de bioe-
nergia, seja etanol ou bioeletri-
cidade. Na negociação, a ETH
estásendoassessoradapelaEs-
táter Gestão e Finanças e a
Brenco pelo Itaú BBA.
Tanto a ETHcomo aBrenco

são empresas relativamente
novasnosetor sucroalcooleiro,
e que adotaram estratégias se-
melhantes de construir novas
usinas (greenfields) dedicadas
àproduçãode etanol e de coge-
rar energia elétrica a partir do
bagaçodecanaempolosprodu-
tivos. A ETH, controlada pela
Odebrecht juntamente com a
trading japonesa Sojitz, que
possui 33% das ações, possui
cinco usinas, três das quais são
projetosgreenfieldqueestarão
em operação até o final de
2009. A Usina Rio Claro, em
Goiás, já está emoperaçãodes-
deagostoeaUsinaSantaLuzia

I, em Mato Grosso do Sul e a
Conquista do Pontal, em São
Paulo, ligam as caldeiras até o
final de outubro.As três usinas
seriam unidades iniciais de
três polos maiores. Elas ini-
ciam as operações com capaci-
dade de moagem de 3 milhões
detoneladasdecanacadauma.

Desde que foi criada, em
2007, a ETH já recebeu R$ 1
bilhãodecapital deseussócios
– sendoR$ 204milhões só este
ano. Além dos novos projetos,
a empresa também comprou
duasoutrasusinas: aEldorado
e a Alcídia, que moem 2,1 mi-
lhões e 2,4 milhões de tonela-
das, respectivamente. Como
essas usinas já estavam ope-
rando, isso beneficiou o fluxo
de caixa da empresa.
OfatodeaBrenco tersecon-

centrado emgrandes projetos
greenfield, e não contar com
um fluxo de caixa constante,
deixou a empresa sem liqui-
dez durante a crise financeira
de 2008, o que a levou à procu-
radesóciospara tocaroproje-
to. Até o momento, nenhuma
das quatrousinas emconstru-
ção da Brenco entrou em ope-
ração, porque a empresa dei-
xou de honrar seus pagamen-

toscomasempresasdemáqui-
nas e equipamentos. A expec-
tativa é de que a primeira usi-
na, a Morro Vermelho, em
Goiás, entre em operação em
cerca de 60 dias. A Usina de
Alto Taquari, em Mato Gros-
so, entrará em operação em
março de 2010, e as outras
duas, Costa Rica, em Mato
GrossodoSul,eÁguaEmenda-
da, em Goiás, entram em ope-
ração no final de 2010. Todas
possuem capacidade de moa-
gem de 3,8 milhões de tonela-
das de cana cada.
OpresidentedaBrencoafir-

mou também que a empresa
acaboudereceberaúltimapar-
te da capitalização da compa-
nhia, feita via emissão de de-
bêntures, coma entrada deR$
150 milhões. Apenas em 2009,
a empresa recebeu uma inje-
ção de R$ 500 milhões com a
emissão de debêntures. Ape-

nas com fornecedores de cana
eequipamentos, omercadoes-
timaque adívidadaBrencoul-
trapasse R$ 100 milhões. En-
treosacionistasdaBrenco, es-
tão o próprio Reichstul, o ex-
presidente do Banco Mundial
James Wolfensohn, o funda-
dor da Sun Microsystems, Vi-
nod Khosla, e o BNDESPar.
Segundo o presidente da

Brenco, Philippe Reichstul, a
união das duas empresas não
seráapenasumaformadesolu-
cionar os problemas de caixa
da Brencomas é a preparação
deumaempresa líder embioe-
nergia para uma abertura de
capital. “Teremos uma escala
atraente, mais competitivida-
de e escala, com umamoagem
conjuntade37milhõesdetone-
ladas de cana, que deverá ser
bastante apreciada no merca-
do de capitais”,disse José Car-
los Grubisich. ●
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3 bilhões de litros
de etanol será a produção conjun-
ta daETHedaBrenco por ano

2,5 mil
GW/hora de energia por ano será
a geração das duas empresas

4 usinas
estão sendo erguidas pela Brenco

BIOENERGIA/DIVULGACAO

Wellington Bahnemann

ACompanhiaEnergéticadeMi-
nas Gerais (Cemig) admitiu es-
taremnegociaçõesparaacom-
pra das participações da Equa-
torial Energia, do banco Pac-
tual, edaAndradeGutierrezno
consórcio Rio Minas Energia
(RME), acionista controlador
daLight.De acordo comaesta-
tal, osestudosmencionadosem
comunicado enviado à Comis-
são de Valores Mobiliários
(CVM) no dia 15 de setembro
“naturalmente envolvem as
participações dos sócios da
RME–RioMinasEnergiaParti-
cipações S.A., especificamente
daEquatorialEnergiaS.A. eda
AndradeGutierrezConcessões
S.A”.
No comunicado anterior ao

mercado, a Cemig admitia ter
iniciado “estudos visando iden-
tificar eventuais oportunida-
des de investimento” na Light,
masnãomencionavacomquais
empresas negociava.
O novo informe foi uma res-

posta a um ofício da CVM, que
pedia explicações sobre notí-
ciasveiculadasnosmeiosdeco-
municação nas últimas sema-
nas sobre a operação. A Cemig
reiterouo “compromissocomo
mercadoinvestidordedivulgar
toda e qualquer informação re-
levante, quando efetivada, ain-
da que de forma preliminar”.
AEquatorial, por sua vez, in-

formou que negocia com a Ce-
mig a venda de sua participa-
ção indireta na Light, mas sem
qualquer exclusividade. ●
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