
P
erto de comple-
tar 78 anos, o usi-
neiro Cícero Jun-
queira Franco –
aquele que aju-

dou a idealizar o Proálcool,
na década de 70 – comandou
na semana passada uma das
maiores negociações do setor
sucroalcooleiro nos últimos

anos: a fusão entre a usina
Santaelisa Vale e o grupo
francês Louis Dreyfus Com-
modities Bioenergia (LDC).
Quase dois anos antes, em

2007, ele já havia protagoniza-
do a maior fusão do setor, en-
tre a sua Vale do Rosário e a
Santa Elisa, da família Biaggi.

Desde então vinha coman-

dando os negócios na usina,
bastante debilitados desde o
início da crise, em 2008. Ago-
ra, com a operação, as duas
famílias deixam o controle da
empresa e ficam com uma
participação de 16% da nova
companhia, que se tornou a
segunda maior produtora de
açúcar e álcool do mundo. “Já
estou com o pijama passado”,
brinca Junqueira Franco.

Na sexta-feira, logo após o
almoço, o usineiro conversou
por alguns minutos com a re-
portagem do Estado para con-
tar um pouco os planos para o
futuro. Ele disse que, durante
algum tempo, continuará dan-
do assessoria aos novos con-
troladores, já que eles ainda
são recentes no setor.

“Eles conhecem muito a
parte comercial e financeira.
Vou dar minha colaboração
na parte de produção”, diz ele,
chamado no setor de “O Pai
do Proálcool”. “Hoje estou
mais para avô do Proálcool”,
brinca Junqueira Franco, que
foi um dos primeiros a testar
o carro movido a etanol no
Brasil, no seu Fiat 147.

Bem-humorado, apesar do
estresse provocado pelos últi-
mos dias de negociação, ele
afirma que deve continuar na
fazenda, criando gado, cava-
los e os netos. “Tenho 12 ne-
tos e dois bisnetos. Não falta-
rá trabalho.”

Ele acredita que o setor
está bem mais fortalecido
agora, com a melhora dos

preços do açúcar e a ex-
pectativa em relação ao
mercado de etanol no exte-
rior. “O petróleo está aca-
bando. O momento é da
energia renovável.”

A vantagem do Brasil,
completa o usineiro, é que
poucos países têm capaci-
dade de produzir o combus-
tível com a eficiência dos
produtores daqui. É claro
que novas tecnologias vão
surgir, como é o caso do
etanol de segunda geração.
Mas o Brasil continuará
sendo o mais eficiente.

Sobre a consolidação do
setor, ele acredita que o
processo será mais lento. A
explicação está na grande
pulverização, com mais de
400 unidades nas mãos de
mais de 200 grupos. Mas
ele reconhece que a econo-
mia de escala é um grande
apelo dentro de qualquer
atividade no mundo inteiro.

Na avaliação dele, a pre-
sença dos investidores es-
trangeiros representa uma
retomada: “No começo, o
setor tinha muito capital
estrangeiro. Mas eles fo-
ram embora quando o Esta-
do decidiu intervir no se-
tor. Agora ele está voltan-
do, especialmente por cau-
sa do apelo do setor como
um setor de combustível,
não apenas de alimento.” ●

‘Já estoucomopijamapassado’
UsineiroqueajudouaidealizaroProálcoolprepara-separadeixarnegócios
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Renée Pereira

Durantedécadas, elesprotago-
nizaram uma história cheia de
sucessoepolêmica emumadas
atividadesmaisantigasdoBra-
sil: a produção de açúcar e ál-
cool. Desenvolveram o maior e
maiseficienteprogramadebio-
combustíveldomundo, fizeram
fortuna,ganharamosholofotes
domercadointernacionaledes-
pertaram a cobiça de megain-
vestidores. Agora, famílias tra-
dicionais, cujo sobrenomevi-
rou sinônimo da indústria
sucroalcooleira, come-
çam a se tornar meros
coadjuvantes de uma história
que volta a ser reescrita e tem
comomote a concentração e os
ganhos de escala.
O mais recente capítulo des-

sa nova fase do setor é a mega-
transaçãoentreaSantelisaVa-
le–dasfamíliasBiagieJunquei-
ra Franco – e a Louis Dreyfus
Commodities (LDC) Bioener-
gia. Com a operação, a gigante
francesa passa a ter 5,1% do se-
tor e sobe ao segundo lugar no
ranking dosmaiores grupos do
País. ALDCperde apenas para
aCosan(9,3%),amaiorproduto-
radeaçúcar e álcool domundo,
da família Ometto, que se uniu
ao Grupo Nova América, dos
ResendeBarbosa.
Emmenos de uma década, a

participação dos cincomaiores
gruposdosetorsubiude12%pa-
ra 21,54%. Em cinco anos, esse
númeropodechegara40%,ava-
liam especialistas. O avanço al-
cançadoaté agora foi resultado
de 99 fusões e aquisições entre
2000 e 2009 na indústria su-
croalcooleira, segundo dados
da consultoria KPMG.
Nesse processo, famílias co-

mo Junqueira Franco, Biagi,
Vieira, Tavares de Melo e Re-
sendeBarbosacedemseusluga-
resanovospersonagens. Entre
eles, Dreyfus, Tereos, ETH (da
Odebrecht), Bunge, Cargill e
Adecoagro (domegainvestidor
GeorgeSoros), alémdagigante
Cosan.Nospróximosmeses,al-
guns deles vão fazer barulho
em três grandes negócios em
andamento no setor.
OsgruposMoema,Equipave

Brenco,responsáveispelamoa-
gem de mais de 20 mil tonela-
dasdecana,devemsercompra-
dos ou incorporados. A ameri-
canaBunge é amais cotada pa-
ra levar a Moema, de Maurílio
Biagi,eaETHjáassinoumemo-
rando de entendimento de fu-
são com a Brenco. No caso da

Equipav, pelo menos no-
ve empresas, entre elas a
Bunge, são candidatas a aquisi-
ção dos ativos.
“Todomundoestá de olhona

gente. Somos umdosmelhores
ativos do País”, avalia Maurílio
Biagi Filho, sócio da Moema, o
quinto maior grupo do setor. O
usineiro é irmão de Luiz e An-
dréBiagi, que venderamaSan-
telisaparaaDreyfus.Seonegó-
cio comaMoema for fechado, o
clã Biagi, cuja primeira usina
foi fundada em 1931, pratica-
mente passa a ter uma partici-
pação minoritária no setor.
“Ainda temos umas usininhas
por aí”, comentaMaurílio.
Ele acredita que a tendência

deconsolidaçãodevecontinuar
nos próximos anos, mas dificil-
menteosetorseráconcentrado
como nos demais segmentos.
Hoje a indústria de açúcar e ál-
cool contacommaisde400usi-

nas comandadas por mais de
200 grupos, diz o diretor da
Uniãoda IndústriadaCana-de-
Açúcar(Unica),EduardoLeão.
Ele explica que a crise inter-

nacional iniciada no ano passa-
do castigou o setor, que estava
altamenteendividado,emespe-
cial emmoeda estrangeira, por
causa de novos investimentos.
Entre 2006 e 2009, quando o
etanol ganhou importância no
contexto contra o aquecimento
global, foraminjetadosnosetor
US$ 20 bilhões.
Muito endividadas no curto

prazo, muitas empresas tive-
ramproblemasde liquidezuma
vez que o mercado de crédito

mundial se fechou. “Isso
provocou uma queda signifi-

cativanopreçodosativosefaci-
litouo‘bote’dadopelasmultina-
cionais, capitalizadas”, diz o
presidentedoSindicatodeAçú-
car e Álcool de Minas Gerais,
Luiz Custódio Cotta.
Segundo ele, mesmo antes

da crise, alguns produtores es-
tavam insatisfeitos com os pre-
çosdoetanol eaproveitaramas
oportunidades.Entreeles,esta-
va a família Tavares de Melo,
produtorestradicionaisdoNor-
deste. Uma ala da família ven-
deucincousinasparaaDreyfus
e encerrou 78 anos de ativida-
desnosetor.Ogrupodecidiu se
concentrar em outros negó-
cios, como o de sucos.
Outraclã tradicionalquenão

resistiu às investidas dos es-
trangeiros foi a família Vieira,
dona da Usina Monte Alegre,
em Minas Gerais. A empresa

tornou-se sócia minoritária do
megainvestidor George Soros,
donodaAdecoagro. “Nossone-
gócio ficou mais capitalizado
comessaassociação.Durantea
crise, sofremos menos que ou-
trascompanhiasdosetor”,afir-
ma o diretor da Adecoagro,
MarceloVieira,cujafamíliafun-
dou aMonteAlegre em 1917.
“Precisamos juntar o capital

doinvestidorestrangeirocoma
experiência dos grupos nacio-
nais, essenciais para o sucesso
dos empreendimentos”, avalia
Vieira. Mesma opinião tem o
consultor Eduardo Pereira de
Carvalho,ex-presidentedaUni-
ca e ex-diretor da ETH: “Exis-
temalgunspreconceitosnoBra-
sil que precisam ser elimina-
dos.Umdeles écontraocapital
estrangeiro.OPaísnãotempou-
pançasuficienteparabancarto-
dos os investimentos.”
Na avaliação dele, que tem

trabalhado em alguns negó-
cios, o setor está mudando de
dimensão. Ou seja, deixou de
ser um produtor local para en-
trar no universo dos combustí-
veis, no mundo da energia. Ele
acreditaque,muitoembreve, o
plano de algumas petroleiras
de estrear no setor se tornará
realidade. Oportunidades não
faltarão, garante.
Neste momento, as opera-

ções envolvem grandes ativos.
“Mas os pequenos usineiros te-
rão seu momento. Nós, por
exemplo, estamos de olho nas
usinas menores.” O sócio da
KPMG, André Castelo Branco,
acredita que as grandes opera-
ções continuarão a ocorrer nos
próximosmeses,atéporqueain-
da há empresas em dificulda-
des.Para ele, daquipra frenteo
setor será mais corporativo e
menos familiar. “Mas esse será
umprocesso gradativo.” ●

NOVOSTEMPOS– ‘Opetróleoestáacabando.Omomentoédaenergia renovável’, dizCíceroJunqueiraFranco, naUsinaValedoRosário
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Grandesgruposocupamoespaço
defamíliastradicionaisnasusinas
Emmenosde10anos,aparticipaçãodoscincomaioresgrupossubiude12%para21,5%daproduçãonacional
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