
FINANÇAS

OGrupoOrsa, terceiromaior
fabricantede caixas depapelão
onduladodoPaís, adquiriu a
fábricadeManausda concorren-
teRigesa.Onegócio deve ser
comunicadooficialmente no dia
14dedezembro. A empresa já
atuana região amazônica, ope-
rando inclusive umabase flores-
tal na região doVale do Jari, en-
tre os estadosdoPará eAmapá.

MÍDIA

Comcastpassaadeter
ocontroledaNBC

AsCasasBahia inauguramhoje
suas lojas de fimde ano emSão
Paulo e noRio de Janeiro, um in-
vestimentodeR$27milhões. A
expectativa paraos 28dias da
SuperCasasBahia é faturar R$
70milhões na loja paulistanade
53milm² eR$45milhões na do
Rio, que tempoucomenos dame-
tadedo tamanho. Em2008, as
vendas foramsemelhantes.

SuperCasasBahia
abremhojeemSPeRJ

AComcast,maior provedora de
TVa cabodosEUA, firmouum
acordopara comprar daGene-
ral Electric o controle daNBC
Universal, criandoumagigante
deprodução edistribuição. A
Comcast vai entrar comUS$
6,5 bilhões emdinheiro e sua
própria rededeTVpara ficar
com51%daNBCUniversal. A
GE terá os49%restantes.

VAREJO

AGRONEGÓCIOS

Crisedeixabilionários
suíçosmenosricos
Nemasgrandes fortunas suíças
resistiramàcrise em2009.Da-
dos divulgados ontemsobre as
300pessoasmais ricas do país
conhecidopor seus bancos indi-
camqueosbilionários perderam
US$10bilhões noano.Desde
2007, já ficaramUS$80bilhões
menos ricos.Na lista, está obrasi-
leiro JorgePaulo Lemann, umdos
principais acionistas da InBev.

MUDANÇAS

EmTempo

R$ 140 milhões
será quanto a americana
Amyris vai pagar por uma
participação de 40%naUsina
BoaVista, que pertence ao
GrupoSãoMartinho

R$ 90 milhões
serão investidos na usina para
elevar o processamento de
cana-de-açúcar da unidade
dos atuais 2,25milhões para
3,4milhões de toneladas por ano

Eduardo Magossi

OGrupo SãoMartinho, umdos
maioresdoPaísnosetordeaçú-
careálcool, anunciouuma joint
venture com a americana
Amyris Biotechnologies para a
fabricação de produtos quími-
cos e biocombustíveis a partir
dacana-de-açúcar.Comoparte
do acordo, a Amyris vai adqui-
rir40%daUsinaBoaVista, que
pertence ao São Martinho, por
R$ 140milhões. Desse total, R$
40 milhões serão pagos em di-
nheiro,naassinaturadocontra-
to, eR$ 50milhões emações da
AmyrisBiotechnologiesInc.Os
R$ 50 milhões restantes serão
pagos no final de 2012 ou por
ocasião da abertura de capital
da Amyris, o que ocorrer pri-
meiro.

A joint venture destinará
US$ 50 milhões para instalar
uma nova planta industrial na
Usina Boa Vista, que fica em
Quirinópolis (GO), alémdecon-
solidar um investimento de R$
90 milhões em equipamentos
para elevar o processamento
de cana-de-açúcar da unidade,
dosatuais 2,25milhõespara 3,4
milhões de toneladas.

Entre os produtos que pode-
rão ser gerados comaparceria
estão químicos renováveis pa-
ra uma variedade de bens de
consumo e aplicações indus-
triais que hoje dependem de
componentes petroquímicos,
entreeles lubrificantes,políme-
ros, preservantes e cosméti-
cos. Também será possível a
produção de diesel renovável e
combustível para aviação, cujo
desempenho é igual ou supe-
rior à de biocombustíveis exis-
tentes e dos combustíveis à ba-
se de petróleo.

A parceria deverá colocar
seus primeiros produtos no

mercado a partir de 2012. Se-
gundo o presidente do Grupo
São Martinho, Fábio Ventu-
relli, essa união vai agregar va-
loràcana-de-açúcar,aomesmo
tempo em que contribui para a
substituição do carbono mine-
ral e poluente pelo carbono da
cana, que é renovável. O execu-
tivo ressalta que a joint irá pro-
duzir, através da cana, umpro-
duto que só estaria disponível
pormeios industriais. Segundo
Melo,aempresajátemdoiscon-
tratos fechados nomercado in-
ternacional paraaproduçãona
Usina Boa Vista – um deles é
com a Procter & Gamble. Ou-

tros quatro contratos estão em
estudo, segundoMelo, todosno
mercado internacional.

DUE DILIGENCE
A oficialização da joint ventu-
re, porém, ainda depende da
conclusão do processo de due
diligence, da aprovação dos
contratos definitivos pelo con-
selho de administração e pelos
acionistas da São Martinho, e
da apresentação de garantias,
por parte da Amyris, para qui-
tar40%dadívidalíquidadaUsi-
naBoaVista, que é deR$420,8
milhões.

A Amyris informou que a

jointventurecomoSãoMar-
tinho é apenas a primeira de
uma série de parcerias que
serão celebradas no curto
prazo. O presidente da em-
presa, John Melo, disse que
umaparceria com outra usi-
na será divulgada na próxi-
ma semana. Segundo ele, a
Amyris quer estar presente
nos quatro principais gru-
pos sucroalcooleiros doBra-
sil. A expectativa da empre-
sa é de que, até 2014, as usi-
nas vinculadas à Amyris te-
nhamumamoagemanualde
12milhõesdetoneladasdeca-
na-de-açúcar. ●

GrupoOrsacompra
fábricadeconcorrente

SãoMartinhoanuncia
jointventurecomaAmyris

PAPELECELULOSE

AÇÚCAR E ÁLCOOL

● Abertura:Oprojeto aprovado na
quarta-feira pela comissão daCâ-
mara permite que as operadoras
de telecomunicações tenham
100%do capital na distribuição de
conteúdodeTV paga, e limita a
30%aparticipação no capital de
produtoras de conteúdo

●Polêmica:Para que o projeto
fosse aprovado, a criação de cotas
de conteúdonacional ficou para
ser votada emdestaque na próxi-
ma semana. O projeto está há três
anos emdiscussão, e principal
ponto de discórdia são essas co-
tas para conteúdo

Empresas vão usar a cana-de-açúcar comomatéria-prima para produtos químicos

Empresastememimpacto
deprojetodeleinainternet

NÚMEROS

Comissão da Câmara aprovou na quarta-feira entrada das teles na TV paga

Comprada
Petrosulpela
Cosanentra
naretafinal

ACORDO–Melo (E), daAmyris, eVenturelli, doSãoMartinho:primeirosprodutosda joint venturedevemchegaraomercadoem2012

TV POR ASSINATURA

Renato Cruz
Mônica Ciarelli

AComissãodeCiênciaeTecno-
logia da Câmara aprovou na
quarta-feira o projeto de lei 29,
queabreomercadodeTVpaga
àsoperadorasdetelecomunica-
ções.Ospontosmaispolêmicos
do projeto, como a criação de
cotas para conteúdo nacional,
devem ser votados em desta-
que na próxima semana. Um
pontodo textoaprovado,noen-
tanto, está preocupandoas em-
presas, pois pode ter impacto
nos vídeos transmitidos via in-
ternet.

As empresas temem que, do
jeito que está, o texto impeça a

transmissão gratuita de even-
tos ao vivo via internet, como
jogosde futebol e shows.O inci-
so 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
recepçãodecanaisnamodalida-
de “avulsa de conteúdo progra-
mado” é condicionada à “con-
tratação remunerada por assi-
nantes”. Um evento ao vivo, no
caso, se encaixanadefiniçãode
canal (inciso 4 do mesmo arti-
go), que é “arranjo de conteú-
dos audiovisuais organizados
em sequência linear temporal
com horários predetermina-
dos”.

Dessa forma, a transmissão

dos jogos da Copa de 2010 pela
internet, por exemplo, poderia
ser feita somente a clientes pa-
gantes, e o portal que os trans-
mitisseprecisaria de licençade
TVpaga.Essaredaçãofoivista,
por algumas fontes do merca-
do,comoumaformadecircuns-
crever a atuação das teles àTV
paga, sem criar concorrentes
potenciais (porque gratuitos) à
TVaberta.

“Oprojeto é tãomal escrito e
deixa tantas dúvidas que existe
o perigo de pegar a internet”,
afirmouoadvogadoMarcosBi-
telli, especialista em Direito da
Comunicação.Elecriticouopo-
der de intervenção do governo
naatividadedetelevisãoporas-

sinatura, criado pelo projeto.
“O assinante é o único que não
foi ouvido. Esse nacionalismo
barato não ajuda a ninguém.”

Para Guilherme Ieno Costa,
advogadoespecializadoemtele-
comunicações, uma leitura
“bastantecautelosa”doprojeto
pode levar à interpretação de
que tem um impacto na inter-
net. “Mesmo que a intenção se-
ja essa, acho que, na prática,
nãoseráassim.”Elecitouoarti-
go61daLeiGeral deTelecomu-
nicações,quedefineoqueéser-
viço de valor adicionado (como
é classificada a internet) e o ca-
so da telefonia pela rede mun-
dial.Quandoumaligaçãocome-
ça e termina num computador,
ela não está sujeita às regula-
mentações da telefonia.

NET
NoRio, opresidentedaNet, Jo-
sé Antônio Félix, disse que as
operadoras de telefonia fixa te-
rão de investir pesado na mo-
dernizaçãode suas redesde ca-
beamento caso queiram ga-
nhar espaço nomercado brasi-
leiro de TV por assinatura.
“Elas querem pegar a rede que
já existe e fazer TV. As redes

sãomuitovelhas.ParafazerTV
temde ter uma rede adequada.
Elas vão ter de investirmuito.”

Durante um encontro com
jornalistas, o presidente daNet
se mostrou preocupado com o
andamento da discussão no
Congresso do sistema de cotas
para a produção nacional. Se-
gundo ele, omodelo apresenta-
do pode se tornar um grande
problemaparaosetor.“Esseéo
tema que mais me desagrada
nesse projeto”, disse. Segundo
ele, a empresa fez simulações
queapontaramque,pelomode-
lo apresentado no projeto, ne-
nhumdoscanais oferecidospe-
la companhia estaria atenden-
do às novas normas.

O presidente da Associação
Brasileira de TV por Assinatu-
ra (ABTA), Alexandre Annen-
berg, também criticou o siste-
madecotas.“Éumapolíticaine-
ficaz e retrógrada”, disse o exe-
cutivo.“Nãoé issoquevaiviabi-
lizarumaindústrianacional.”A
política de cotas ficou para ser
votada nos destaques, nas pró-
ximas semanas. Segundo An-
nenberg,odepartamentojurídi-
codaassociaçãoaindaanalisao
texto aprovado. ●
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Anegociação entre a Cosan e a
Petrosul,quecomeçouhácerca
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 anun-
ciado. SegundoRonald Pereira
da Silva, diretor comercial da
empresa,onegóciojápassoupe-
la due diligence – análise deta-
lhada de documentos referen-
tes à rede de postos – e as duas
partes já concordaram sobre o
valor, não revelado.

Quem negocia por parte da
CosanéopróprioRubensOmet-
to,queemoutubrodeixouapre-
sidência do grupo para se dedi-
caranovosnegóciosdacompa-
nhia. Pela Petrosul a venda é
conduzida por Laércio Pereira,
fundador da empresa.

Dos 90 postos da Petrosul,
55sãoprópriose35usamaban-
deiradarede.Comotêmcontra-
tocomaPetrosul, osproprietá-
rios das 35 unidades terão de
serconsultadossobreointeres-
se emcontinuar no negócio. Ao
fechar a aquisição, a Cosan de-
verásubstituironomePetrosul
por Esso.Mas a Petrosul conti-
nuará a existir pormeio da em-
presa de distribuição de com-
bustíveis. “Decidimos sair do
varejo.Foiumadecisãoestraté-
gicade focar sónadistribuição.
Este negócio se tornou muito
competitivo e só é possível ter
uma boa rentabilidade com
grandes redes”, explica Silva.

Ao fechar acompra, aCosan
começaaconcretizaraestraté-
gia de ampliar a rede Esso, ad-
quirida emabril de 2008.Opla-
nodogrupoéampliararedeem
cerca de 150 unidades ao ano.
Atualmente são em tornode 1,5
mil postos, espalhados por 20
Estados. A Petrosul, com sede
emSorocaba (SP), atua apenas
noEstado de São Paulo.

Além do provável negócio
com a Petrosul, Ometto tem se
dedicadoaanalisarbemdeper-
to omercadodebandeirabran-
ca – postos independentes que
não pertencem a nenhuma re-
de. Seria, segundo um executi-
vodo setor, uma formadecum-
prirametadecrescimentocom
mais rapidez. ●
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