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ETH e Brenco se unem para criar
maior grupo global de etanol de cana

COMBUSTÍVEIS

ENERGIA–AETHconta comcincousinasemoperação; duasestãono interiordeSãoPaulo

Acordo será anunciado hoje pelas empresas, depois de mais de cinco meses de negociações

Paula Pacheco

Depois de cinco meses de nego-
ciação,ETHBioenergiaeBren-
co anunciam hoje a união entre
asduasempresas.Comaconfir-
mação do negócio, surgirá a
maior empresa produtora de
etanol de cana do mundo. Elas
terão capacidade de produzi-
remjuntas 3 bilhõesde litros do
combustívele2,5milgigawatts-
hora (GWh) por ano de energia
elétrica obtida da biomassa. A
Cosan, hoje a maior do setor,
produz 2,3 bilhões de litros de
etanol (safra 2009/2010).

A associação entre as duas
empresas confirma a tendên-
cia de consolidação no setor su-
croalcooleiro, que se acentuou
noanopassadodepoisqueaati-
vidadepassouporsériasdificul-
dadesdecaixa.Aprópria Bren-
co sentiu de perto os efeitos da
falta de dinheiro nos bancos.
Antes da ETH, tentou uma as-
sociação com a Petrobrás, em
agosto do ano passado.

As duas empresas saíram
do papel em 2007. Presidida
por José Carlos Grubisich e
controladapeloGrupoOdebre-
cht, a ETH tem como sócia a
trading japonesa Sojitz, com
33%das ações. A companhia éa
que tem a expansão mais avan-
çada.Temcincousinasemope-
ração – Alcídia (SP), Conquista
do Pontal (SP), Rio Claro (GO),
Eldorado (MS) e Santa Luzia
(MS). Para a safra 2010/11, a
produção é estimada em 11 mi-
lhões de toneladas de cana e
720 milhões de litros de etanol.
O plano de investimento da
companhia previa, antes da
união com a Brenco, o desem-
bolso de R$ 900 milhões neste
ano.

Já a Brenco, que tem Phili-

ppe Reichstul como presiden-
te,possuiduasusinasemcondi-
çõesdecomeçaramoagemnes-
teano.OprojetoÁguaEmenda-
da fica em Goiás e o Costa Rica,
emMato GrossodoSul.Juntas,
as duas plantas da Brenco têm
capacidade final de moagem de

3,8 milhões de toneladas de ca-
na. Antes da associação, a em-
presa previa investir cerca de
R$ 5,5 bilhões até 2015, com a
implantação de três polos bioe-
nergéticos com 10 unidades in-
dustriais.Oativodasduascom-

panhias é estimado em aproxi-
madamente R$ 3,5 bilhões.

Em outubro passado, ETH e
Brenco assinaram um memo-
rando de entendimento para
analisar a união. Juntas, elas
têm condições de chegar a uma
capacidade de moagem de 37
milhões de toneladas de cana
porano,oqueascolocariamen-
tre as maiores do País.

MERCADO CONCENTRADO
Analistadomercadodeenergia
da consultoria Safras & Merca-
do,MiguelBiegaiacreditaquea
nova empresa, apesar da gran-
de capacidade de produção, po-
desofrercomadedicaçãoexclu-
siva ao etanol. “Basta ver o que
aconteceu no ano passado com
as usinas dedicadas apenas ao
etanol.Elastiveramumadificul-
dade tremenda por conta do

preço baixo. O valor pago não
remuneravanemocustodepro-
dução e só com os ganhos no
açúcarfoi possívelequilibraras
contas”, explica Biegai.

Para o especialista, a aposta
dos dois grupos no setor de
energia (etanol e biomassa) po-

de estar correta, se houver di-
nheiro em caixa para aguentar
umaapostacomresultadosape-
nas no longo prazo. “Até lá,
ETH e Brenco terão de investir
muito nos ganhos de sinergia”,
disse.

OnegócioentreETHeBren-

co é o segundo do setor em me-
nos de dois meses. O primeiro
foi a joint venture entre aCosan
e a Shell. A multinacional Bun-
ge também tem planos agressi-
vos para o setor sucroalcoolei-
ro. No ano passado, já fechou a
compra do Grupo Moema. ●

Para analista,
dedicação exclusiva
ao etanol pode ser
um problema
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GILBERTO MARQUES/GOVERNO DO ESTADO–16/11/2009
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B13.




