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O sonho de Rubens Ometto, dono da Cosan, de ser cortejado pelas grandes petroleiras do 
mundo se concretizou nessa operação com a Shell. Até ontem, as companhias de petróleo 
eram consideradas as grandes opositoras do segmento de biocombustível. Quando tornou 
público seu ideal, durante a polêmica operação de listagem da Cosan Limited na Bolsa de Nova 
York, há dois anos e meio, o futuro vislumbrado pelo empresário era considerado quase 
folclórico. 
 
Ontem, o ganho gerado com a possível união dos negócios de etanol e distribuição de 
combustíveis com a Shell não tinha nada de folclore. O anúncio trouxe logo de cara um ganho 
de 12% ao valor da Cosan na Bovespa, que passou de R$ 8,7 bilhões no fechamento de sexta-
feira para R$ 9,6 bilhões ontem. Essa foi a resposta do mercado ao anúncio da assinatura de 
um memorando de entendimentos entre as empresas para a combinação das principais 
atividades. Um negócio de US$ 12 bilhões.  
 
Os investidores receberam bem a transação. Por enquanto, as companhias assinaram um 
acordo não vinculante, com exclusividade de 180 dias. Até o momento, as informações 
públicas trouxeram mais boas novas do que motivos para preocupações. 
 
Como anunciada, a operação não altera em nada a participação do minoritário da Cosan. Os 
acionistas em bolsa respondem por pouco menos de 27% do capital. A formação da joint-
venture com a Shell ocorrerá abaixo da companhia listada, com a criação de duas subsidiárias, 
conforme o Valor antecipou em sua edição de ontem - uma de etanol e outra de distribuição de 
combustíveis.  
 
Na prática, para os investidores da empresa na bolsa equivale a ter o mesmo acesso que 
Rubens Ometto às empresas combinadas. O que muda é justamente o negócio do qual o 
acionista participa. Hoje, o faturamento bruto anual da Cosan é da ordem de R$ 16 bilhões. 
Somente a joint-venture, terá receita bruta anual de aproximadamente R$ 40 bilhões.  
 
A joint-venture será compartilhada tanto economicamente quanto politicamente. A expectativa 
é que a Cosan tenha 51% da unidade de etanol e 49% da distribuição, conforme apurou o 
Valor. As empresas, contudo, ainda não confirmam essa proporção. 
 
Dessa forma, significa que o investidor terá acesso a R$ 20 bilhões em receita só da joint-
venture, após dividir a atuação em álcool e dobrar a atividade em postos. 
 
Cada uma das empresas entrará na sociedade com US$ 4,925 bilhões em ativos. A Cosan 
coloca também US$ 2,5 bilhões de dívida (quase todos seus compromissos financeiros) e a 
Shell aporta US$ 1,6 bilhão em recursos em até dois anos. A avaliação da Cosan foi feita pelo 
BTG Pactual e usada como referência para distribuição da participação dos sócios. 
 
Os ativos que a Cosan deixou fora da operação foram avaliados em US$ 2 bilhões, segundo 
Marcelo Martins, direito financeiro e de relações com investidores da companhia. Somados aos 
ativos que devem ser aportados na joint venture, equivale a um valor de US$ 6,9 bilhões para 
a Cosan, sem considerar a dívida de US$ 2,5 bilhões.  
 
A avaliação representa um prêmio superior a 40% frente ao valor de mercado no fechamento 
de sexta-feira e de 30% sobre ontem.  
 
Tal fato foi um dos motivos da tranquilidade dos acionistas no presente momento. Os 
analistas, contudo, tiveram dificuldade de fazer projeções, pela falta de detalhes definitivos 
sobre a transação. 
 
Martins, diretor financeiro da empresa, destacou na teleconferência que a operação, com a 
capitalização pela Shell, será uma "mudança importante" na estrutura financeira da empresa, 



que vai gerar muito mais caixa, poderá se alavancar mais e, com isso, terá capacidade de 
acelerar o processo de consolidação. 
 
Embora discreta neste primeiro dia de absorção da notícia, a preocupação do mercado é que 
não haja nenhuma surpresa negativa na estrutura final da operação. Além disso, como ainda 
faltam detalhes, o mercado gostaria de compreender melhor a avaliação dos ativos da Shell. 
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