
Empresa de ex-executivos da ETH pretende comprar pequenas usinas
para criar grupo com capacidade demoer 10milhões de toneladas por ano

Dificuldade de pequenas empresas
irem à bolsa afugentou investidores

Eduardo Magossi

Enquanto o setor de açúcar e
álcoolnacionalviveummomen-
to de consolidação das grandes
empresas, com a criação de gi-
gantesmundiais,trêsexperien-
tes executivos do setor resolve-
ramapostarnaconsolidaçãode
usinasde pequenoemédio por-
te. Eduardo Pereira de Carva-
lho, Clayton Miranda e Roger
Haybittle, os três egressos da
ETH Bioenergia, criaram sua
própria empresa, a Expressão
Gestão Empresarial, e preten-
dem, em um primeiro momen-
to,captarUS$200milhõescom
investidores privados no exte-
rior para comprar, moderni-
zar,consolidare,posteriormen-
te, vender usinas de pequeno e
médio porte. Os recursos serão
captadosporumfundodeinves-
timento privado (FIP), com as-
sessoria financeira daTemplar
Gestão e Investimentos (TGI).
“Devemos fazer o road show
em cerca de dois meses”, disse
Carvalho.
Os três sócios têmuma longa

vivência nesse setor. Carvalho
foi presidente da União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar
(Unica)eMirandaocupouapre-
sidência da Coimex Trading.
Os dois e Haybittle participa-
ram da criação da CZRE, em-
presa que originou o projeto de
polos de usinas em São Paulo,
MatoGrossodoSul eGoiás, de-
pois incorporado na criação da
ETHBioenergia,controladape-
lo grupoOdebrecht.
Carvalho explicou que existe

no mercado sucroalcooleiro
um número elevado de usinas
comproblemasquenãodesper-
tam interesse de grandes com-
panhiaspor causade seuporte.
“As pequenas fogem do radar
das grandes porque são peque-
nas ou porque estão defasadas
tecnologicamente”,afirmouMi-
randa.
O executivo contou que o ob-

jetivoécaptarrecursosnumho-
rizontedemédioprazoparaad-
quirirparticipaçõesnasusinas,
reestruturá-las tecnologica-
mente e também reorganizar
sua gestão. Para isso, será ne-
cessário que a Expressão dete-
nha o controle da gestão, mes-
moquenãohajaocontroleacio-

nário.“Oobjetivoédarumages-
tão única para esta série de usi-
nas pequenas”, disse.
Aexpectativaécriarumgru-

po comcapacidade demoagem
decercade10milhõesdetonela-
das por ano. “Essas usinas não
precisamestarpróximasoufor-
mar um polo com sinergia. A
ideianãoéessa.Oobjetivoéuni-
ficá-laspormeio deumagestão
homogênea. Se apresentarem
sinergia, é lucro”, afirmou.
Carvalhoressaltouqueogru-

pomapeouumuniverso de cer-
cade40usinas emdificuldades
financeiras, sua localização e a
influênciadegrandesgruposso-
breelas, alémdacapacidadede
expansãodeáreaplantada. “Fi-

zemos uma triagem conser-
vadora de potenciais usinas,
considerandoaquestãologís-
tica”,explicouMiranda.Des-
satriagem,surgiuogrupode
12usinasquejáestãoemdife-
rentes estágios de negocia-
ção nestemomento.
O modelo de negócio, se-

gundo especialistas, tende a
dar certo. O consultor Plínio
Nastari, presidentedaData-
gro,acreditaqueosetorpre-
cisadenovosmodelosdecon-
solidação para os pequenos.
Segundo ele, a saída para
que as pequenas usinas con-
sigamcompetircomasmaio-
res é exatamente a união en-
tre elas. ●

Consolidaçãochegaàs
pequenasusinasdecana
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Apesar da contração da indús-
triadeventurecapital,queferti-
liza as sementes de empresas
nascentes de tecnologia, algu-
mas firmas estão se expandin-
do. Ontem, a Greylock Part-
ners, que já investiu no Face-
book e LinkedIn, anunciou a
criação de um novo fundo de
US$ 575milhões, umdosmaio-
rescriadosnoano.Ogrupotam-
bém contratou um novo sócio,
Reid Hoffman, fundador do
LinkedIn e um investidor ativo
em companhias em estágio ini-
cial de atividade.
A indústria de venture capi-

tal sofreu um golpe no ano pas-
sado por causa da dificuldade
das empresas nascentes, as
start-ups,emsetornarempúbli-
casouseremadquiridasporou-
tras maiores. Muitos previram
que o número de fundos do se-
tor pudesse ser reduzido quase
à metade. A lista de compa-
nhias que levantaram recursos
no ano passado dá uma amos-
tradecomoestaráocenáriopa-
ra a indústria de venture capi-
tal quando o abalo terminar.
AlémdaGreylock, estão incluí-
dasnessecenárioaKhoslaVen-
tures, a Sequoia Capital e aAc-
cel Partners.

As fundações que investem
em fundos de venture capital
têm cortado seus investimen-
tosporcausadeperdasemseus
portfólios e o encolhimento dos
retornos. No terceiro trimes-
tre,apenas17firmasdeventure
capital levantaram capital no-
vo, ante 63 no mesmo período
do ano passado. É o menor nú-
mero desde 1994, de acordo
comaassociaçãoamericanada
indústria de venture capital.
“EstáclaroqueaGreylockes-

tá no topo da lista de qualquer
investidor”, disse Andrew K.
Golden, presidente da compa-
nhia de investimentos da Uni-
versidadePrinceton,queinves-
tiunonovofundo.Princeton,co-
mo a maioria das universida-
des, cortou a quantidade de di-
nheirodestinadaaoventureca-
pital.Ovalor investidonofundo
da Greylock representa quase
todo omontante disponível pa-
raesse tipodenegócioesteano,
disse Golden.
O novo sócio do fundo, Reid

Hoffman, jáprovouquetemum
bomolho para ideias nascentes
com potencial de se tornarem
negócios significativos. Ele in-
vestiu cerca de US$ 4 milhões
em quase 85 start-ups, incluin-
do Facebook, Mozilla e Flickr.
Hoffmanatribui seu sucesso ao
fato de elemesmo ter trabalha-
do e fundado companhias. “A
novageraçãodeboasempresas
de venture capital será de pes-
soas comprofunda experiência
operacional, preferencialmen-
teatécomconhecimentodefun-
dação de empresas.” ●
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