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Comcast passa a deter
o controle da NBC
A Comcast, maior provedora de
TV a cabo dos EUA, firmou um
acordo para comprar da General Electric o controle da NBC
Universal, criando uma gigante
de produção e distribuição. A
Comcast vai entrar com US$
6,5 bilhões em dinheiro e sua
própria rede de TV para ficar
com 51% da NBC Universal. A
GE terá os 49% restantes.
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FINANÇAS

PAPEL E CELULOSE

Super Casas Bahia
abrem hoje em SP e RJ

Crise deixa bilionários
suíços menos ricos

Grupo Orsa compra
fábrica de concorrente

As Casas Bahia inauguram hoje
suas lojas de fim de ano em São
Paulo e no Rio de Janeiro, um investimento de R$ 27 milhões. A
expectativa para os 28 dias da
Super Casas Bahia é faturar R$
70 milhões na loja paulistana de
53 mil m² e R$ 45 milhões na do
Rio, que tem pouco menos da metade do tamanho. Em 2008, as
vendas foram semelhantes.

Nem as grandes fortunas suíças
resistiram à crise em 2009. Dados divulgados ontem sobre as
300 pessoas mais ricas do país
conhecido por seus bancos indicam que os bilionários perderam
US$ 10 bilhões no ano. Desde
2007, já ficaram US$ 80 bilhões
menos ricos. Na lista, está o brasileiro Jorge Paulo Lemann, um dos
principais acionistas da InBev.

O Grupo Orsa, terceiro maior
fabricante de caixas de papelão
ondulado do País, adquiriu a
fábrica de Manaus da concorrente Rigesa. O negócio deve ser
comunicado oficialmente no dia
14 de dezembro. A empresa já
atua na região amazônica, operando inclusive uma base florestal na região do Vale do Jari, entre os estados do Pará e Amapá.

AÇÚCAR E ÁLCOOL

COMBUSTÍVEIS

São Martinho anuncia
joint venture com a Amyris

Compra da
Petrosul pela
Cosan entra
na reta final

Empresas vão usar a cana-de-açúcar como matéria-prima para produtos químicos
CLAYTON DE SOUZA/AE

AGRONEGÓCIOS
Eduardo Magossi

O Grupo São Martinho, um dos
maioresdoPaísnosetor deaçúcar e álcool, anunciou uma joint
venture com a americana
Amyris Biotechnologies para a
fabricação de produtos químicos e biocombustíveis a partir
da cana-de-açúcar. Como parte
do acordo, a Amyris vai adquirir 40% da Usina Boa Vista, que
pertence ao São Martinho, por
R$ 140 milhões. Desse total, R$
40 milhões serão pagos em dinheiro,na assinaturadocontrato, e R$ 50 milhões em ações da
Amyris BiotechnologiesInc. Os
R$ 50 milhões restantes serão
pagos no final de 2012 ou por
ocasião da abertura de capital
da Amyris, o que ocorrer primeiro.
A joint venture destinará
US$ 50 milhões para instalar
uma nova planta industrial na
Usina Boa Vista, que fica em
Quirinópolis (GO), além de consolidar um investimento de R$
90 milhões em equipamentos
para elevar o processamento
de cana-de-açúcar da unidade,
dos atuais 2,25 milhões para 3,4
milhões de toneladas.
Entre os produtos que poderão ser gerados com a parceria
estão químicos renováveis para uma variedade de bens de
consumo e aplicações industriais que hoje dependem de
componentes petroquímicos,
entreeles lubrificantes, polímeros, preservantes e cosméticos. Também será possível a
produção de diesel renovável e
combustível para aviação, cujo
desempenho é igual ou superior à de biocombustíveis existentes e dos combustíveis à base de petróleo.
A parceria deverá colocar
seus primeiros produtos no

ACORDO – Melo (E), da Amyris, e Venturelli, do São Martinho: primeiros produtos da joint venture devem chegar ao mercado em 2012

NÚMEROS

R$ 140

milhões
será quanto a americana
Amyris vai pagar por uma
participação de 40% na Usina
Boa Vista, que pertence ao
Grupo São Martinho

R$ 90

milhões
serão investidos na usina para
elevar o processamento de
cana-de-açúcar da unidade
dos atuais 2,25 milhões para
3,4 milhões de toneladas por ano

mercado a partir de 2012. Segundo o presidente do Grupo
São Martinho, Fábio Venturelli, essa união vai agregar valor à cana-de-açúcar, ao mesmo
tempo em que contribui para a
substituição do carbono mineral e poluente pelo carbono da
cana, que é renovável. O executivo ressalta que a joint irá produzir, através da cana, um produto que só estaria disponível
por meios industriais. Segundo
Melo,aempresajátemdoiscontratos fechados no mercado internacional para a produção na
Usina Boa Vista – um deles é
com a Procter & Gamble. Ou-

tros quatro contratos estão em
estudo, segundo Melo, todos no
mercado internacional.
DUE DILIGENCE

A oficialização da joint venture, porém, ainda depende da
conclusão do processo de due
diligence, da aprovação dos
contratos definitivos pelo conselho de administração e pelos
acionistas da São Martinho, e
da apresentação de garantias,
por parte da Amyris, para quitar40%dadívida líquida daUsina Boa Vista, que é de R$ 420,8
milhões.
A Amyris informou que a

joint venture com o São Martinho é apenas a primeira de
uma série de parcerias que
serão celebradas no curto
prazo. O presidente da empresa, John Melo, disse que
uma parceria com outra usina será divulgada na próxima semana. Segundo ele, a
Amyris quer estar presente
nos quatro principais grupos sucroalcooleiros do Brasil. A expectativa da empresa é de que, até 2014, as usinas vinculadas à Amyris tenham uma moagem anual de
12milhõesdetoneladasdecana-de-açúcar. ●

Paula Pacheco

A negociação entre a Cosan e a
Petrosul,quecomeçou há cerca
de um ano, entra na reta final.
Nos próximos dias, segundo a
direção da Petrosul, o acordo
de venda da rede de 90 postos
de combustíveis deve ser anunciado. Segundo Ronald Pereira
da Silva, diretor comercial da
empresa,onegóciojápassoupela due diligence – análise detalhada de documentos referentes à rede de postos – e as duas
partes já concordaram sobre o
valor, não revelado.
Quem negocia por parte da
CosanéopróprioRubensOmetto,queemoutubro deixoua presidência do grupo para se dedicar a novos negócios da companhia. Pela Petrosul a venda é
conduzida por Laércio Pereira,
fundador da empresa.
Dos 90 postos da Petrosul,
55 são próprios e 35 usam a bandeiradarede.Comotêmcontrato com a Petrosul, os proprietários das 35 unidades terão de
serconsultadossobre ointeresse em continuar no negócio. Ao
fechar a aquisição, a Cosan deverá substituir o nome Petrosul
por Esso. Mas a Petrosul continuará a existir por meio da empresa de distribuição de combustíveis. “Decidimos sair do
varejo.Foiuma decisãoestratégica de focar só na distribuição.
Este negócio se tornou muito
competitivo e só é possível ter
uma boa rentabilidade com
grandes redes”, explica Silva.
Ao fechar a compra, a Cosan
começa a concretizar a estratégia de ampliar a rede Esso, adquirida em abril de 2008. O plano do grupo é ampliar a rede em
cerca de 150 unidades ao ano.
Atualmente são em torno de 1,5
mil postos, espalhados por 20
Estados. A Petrosul, com sede
em Sorocaba (SP), atua apenas
no Estado de São Paulo.
Além do provável negócio
com a Petrosul, Ometto tem se
dedicado a analisar bem de perto o mercado de bandeira branca – postos independentes que
não pertencem a nenhuma rede. Seria, segundo um executivo do setor, uma forma de cumprir a meta de crescimento com
mais rapidez. ●

O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B19.

TV POR ASSINATURA

Empresas temem impacto
de projeto de lei na internet
Comissão da Câmara aprovou na quarta-feira entrada das teles na TV paga
Renato Cruz
Mônica Ciarelli

AComissãode CiênciaeTecnologia da Câmara aprovou na
quarta-feira o projeto de lei 29,
que abre o mercado de TV paga
àsoperadorasdetelecomunicações. Os pontos mais polêmicos
do projeto, como a criação de
cotas para conteúdo nacional,
devem ser votados em destaque na próxima semana. Um
ponto do texto aprovado, no entanto, está preocupando as empresas, pois pode ter impacto
nos vídeos transmitidos via internet.
As empresas temem que, do
jeito que está, o texto impeça a

transmissão gratuita de eventos ao vivo via internet, como
jogos de futebol e shows. O inciso 23 do artigo 2º do projeto,
que define o que é o “serviço de
acesso condicionado” (como é
chamada a TV paga), diz que a
recepçãodecanaisnamodalidade “avulsa de conteúdo programado” é condicionada à “contratação remunerada por assinantes”. Um evento ao vivo, no
caso, se encaixa na definição de
canal (inciso 4 do mesmo artigo), que é “arranjo de conteúdos audiovisuais organizados
em sequência linear temporal
com horários predeterminados”.
Dessa forma, a transmissão

MUDANÇAS
● Abertura: O projeto aprovado na
quarta-feira pela comissão da Câmara permite que as operadoras
de telecomunicações tenham
100% do capital na distribuição de
conteúdo de TV paga, e limita a
30% a participação no capital de
produtoras de conteúdo
● Polêmica: Para que o projeto

fosse aprovado, a criação de cotas
de conteúdo nacional ficou para
ser votada em destaque na próxima semana. O projeto está há três
anos em discussão, e principal
ponto de discórdia são essas cotas para conteúdo

dos jogos da Copa de 2010 pela
internet, por exemplo, poderia
ser feita somente a clientes pagantes, e o portal que os transmitisse precisaria de licença de
TV paga.Essa redação foi vista,
por algumas fontes do mercado,comouma formadecircunscrever a atuação das teles à TV
paga, sem criar concorrentes
potenciais (porque gratuitos) à
TV aberta.
“O projeto é tão mal escrito e
deixa tantas dúvidas que existe
o perigo de pegar a internet”,
afirmou o advogado Marcos Bitelli, especialista em Direito da
Comunicação. Ele criticou o poder de intervenção do governo
naatividade detelevisão por as-

sinatura, criado pelo projeto.
“O assinante é o único que não
foi ouvido. Esse nacionalismo
barato não ajuda a ninguém.”
Para Guilherme Ieno Costa,
advogadoespecializadoemtelecomunicações, uma leitura
“bastante cautelosa” do projeto
pode levar à interpretação de
que tem um impacto na internet. “Mesmo que a intenção seja essa, acho que, na prática,
nãoserá assim.” Ele citou o artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações, que define o que é serviço de valor adicionado (como
é classificada a internet) e o caso da telefonia pela rede mundial.Quandouma ligaçãocomeça e termina num computador,
ela não está sujeita às regulamentações da telefonia.
NET

No Rio, o presidente da Net, José Antônio Félix, disse que as
operadoras de telefonia fixa terão de investir pesado na modernização de suas redes de cabeamento caso queiram ganhar espaço no mercado brasileiro de TV por assinatura.
“Elas querem pegar a rede que
já existe e fazer TV. As redes

são muito velhas. Para fazer TV
tem de ter uma rede adequada.
Elas vão ter de investir muito.”
Durante um encontro com
jornalistas, o presidente da Net
se mostrou preocupado com o
andamento da discussão no
Congresso do sistema de cotas
para a produção nacional. Segundo ele, o modelo apresentado pode se tornar um grande
problema paraosetor. “Esse éo
tema que mais me desagrada
nesse projeto”, disse. Segundo
ele, a empresa fez simulações
que apontaram que, pelo modelo apresentado no projeto, nenhum dos canais oferecidos pela companhia estaria atendendo às novas normas.
O presidente da Associação
Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), Alexandre Annenberg, também criticou o sistemade cotas.“Éumapolíticaineficaz e retrógrada”, disse o executivo. “Não é isso que vai viabilizaruma indústrianacional.” A
política de cotas ficou para ser
votada nos destaques, nas próximas semanas. Segundo Annenberg,odepartamentojurídico da associação ainda analisa o
texto aprovado. ●

