
Antes mesmo que secasse a
tinta da caneta usada para assi-
nar o contrato que lhe deu
2,5% das ações da gigante do
agribusiness mundial Bunge
Limited, o empresário Maurí-
lio Biagi Filho diz estar pronto
para novos projetos. Avaliadas
em cerca de US$ 350 milhões,
as ações da Bunge foram rece-
bidas em troca da participação
de Biagi no Grupo Moema, re-
cém-absorvido pela multinacio-
nal. “Estou aberto a tudo.”

Fazer e desfazer negócios e
sociedades são uma constante
na vida de Biagi. Apenas no se-
tor sucroalcooleiro, ele já assu-
miu e se desfez de participa-
ções na Companhia Energéti-
ca Santa Elisa, na Central

Energética do Vale do Sapucaí
(Cevasa) e na Usina Paraíso,
entre outras. A seguir, os prin-
cipais trechos da entrevista:

A compra do Grupo Moema pela
Bunge elevou a participação de
multinacionais no setor sucroal-
cooleiro. O senhor vê este movi-
mento de forma positiva?
Isso é muito bom! As empre-
sas que estão chegando são só-
lidas. E o setor precisa cons-
tantemente de capital, o que
significa que não haverá muita
remessa de lucros. Mais recur-
sos serão reinvestidos no Bra-
sil. É bom lembrar também
que, se estes estrangeiros es-
tão vindo para cá – veja o caso
das petrolíferas Shell e da BP,
por exemplo –, é porque elas
acreditam que o etanol de ca-
na é um mercado que vai cres-
cer muito, apesar do desenvol-
vimento de novas tecnologias,
como os biocombustíveis de se-
gunda geração.

O sr. manterá alguma ligação com
a Bunge?
Não, não fui convidado. Na ver-
dade, estou me inteirando do
que é realmente a Bunge como
empresa apenas agora. Achei
positiva a decisão da empresa
de vender seus ativos em mi-
nas e produção de fertilizantes
no Brasil. Neste momento,
acredito que manterei as
ações. O contrato prevê que eu
tenho um prazo de 18 meses pa-
ra me desfazer totalmente des-
ses papéis. (Ao contrário de al-
guns executivos do Grupo Moe-
ma que permaneceram na Bun-
ge após a compra, Biagi lim-
pou as gavetas e não apareceu
mais na sede da usina Moema,
em Orindiúva, no interior de
São Paulo, depois do contrato
assinado).

Então não ficou nenhuma ligação
com a Bunge?
A única ligação que teremos
com a Bunge é que não vende-

mos as terras, apenas a parte
industrial. Então, temos um
contrato de venda de cana-de-
açúcar para a Bunge de longo
prazo, 15 anos. Nesse período,
vamos fornecer a cana-de-açú-
car que as usinas precisam.

O que sr. pretende fazer?
Estou aberto a tudo. Não pre-
tendo sair do setor sucroalcoo-
leiro. Tenho uma pequena par-
ticipação em uma usina em Mi-
nas Gerais, a Aroeira, em Tu-
paciguara, e estou estudando
algumas propostas, como a
construção de uma usina de
açúcar no México. Além disso,
existe trabalho também fora
do setor. O Eike Batista quer
conversar comigo sobre al-
guns projetos.

O Eike Batista? Algum projeto es-
pecial?
Sim, ele tem grande simpatia
pelo setor de biocombustíveis.
Existem várias negociações
em andamento. Além disso, fui
convidado para integrar o con-
selho de administração da em-
presa argentina Impsa, que
produz energia eólica. Tenho
interesse em energia renová-
vel em razão da importância
que ela terá no futuro próximo

e do papel que a cana vai ocu-
par nesse negócio. Não acho
que essa produção de plástico
verde vá vingar, contudo. Mas
a cana como produtora de
energia de biomassa é uma his-
tória que ainda está no come-
ço. Não pretendo me aposen-
tar e o setor de energia me
atrai bastante. Não tenho hob-
by, gosto de trabalhar. Nos
fins de semana fico agoniado
por não vir para o escritório.
E, às vezes, venho e tiro a folga
dos meus auxiliares.

Por que acha que muita gente diz
que o senhor é louco?
Louco? Não acredito que me
achem louco. Eu conheço mui-
ta gente que tem inveja, ciú-
mes, porque sempre fui inde-
pendente e falo o que eu penso.
São os “antimaurílios”. Assim
como Gandhi, eu penso, digo e
faço apenas aquilo em que
acredito. E isso gera atritos. ●

E.M. e G.P.
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Maurílio Biagi Filho: empresário

58usinas mudam demãos no Brasil
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Fábio Venturelli
Presidente do Grupo São
Martinho

“A associação Cosan-Shell
foi a primeira operação de
consolidação genuinamente
estratégica do setor. Os ganhos
estratégicos são claros e
apontam para o futuro onde o
etanol ganhará importância
mundial como combustível
renovável”

Em processo de consolidação, setor teve 58 operações envolvendo mais de 100 empresas nos últimos 3 anos
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O Grupo Cerradinho, dono de
duas usinas de açúcar e álcool
em São Paulo e uma em Goiás,
procura um sócio. Precisa de
um parceiro disposto a injetar
dinheiro na empresa para dimi-
nuir sua dívida. Para se tornar
um dos grandes do setor, o gru-
po se endividou justamente em
um momento de preços baixos,
entre2007e2009,agravadope-
la crise de crédito que varreu o
mundo. Foi preciso recorrer ao
Santander,aoCitieaoutrosno-
ve bancos para renegociar um
passivo de curto prazo de R$
450 milhões, de um total de R$
1,1 bilhão.

Como contrapartida, as duas
instituições financeiras que li-
deraram a reestruturação fica-
ramcomatarefadevenderpar-
tedogrupoaumsócioestratégi-
co. Com isso, a empresa, funda-
da nos anos 70 pelo empresário
JoséFernandes,emCatanduva
(SP), tornou-se um dos alvos
mais recentes da onda de fu-
sões e aquisições do setor.

Nos últimos três anos, houve
umamédiade1,52operaçãodes-
se tipo por mês no País. Foram
58 operações envolvendo mais
de 100 das cerca de 400 usinas
deaçúcar,álcoolebioeletricida-
de brasileiras. Famílias como
Biagi,JunqueiraeRezendeBar-
bosa,atéentãosinônimosdeusi-
neiros, fizeram apostas erra-
das na crise, enfrentaram difi-
culdades e viraram acionistas
minoritáriosdegrandescompa-
nhias.

Mas a intenção dos Fernan-
des,do GrupoCerradinho, étri-
lhar um caminho diferente do
dos outros clãs. “Sempre fomos
umaempresafamiliarquecres-
ceu com alavancagem. Agora,
buscamos um parceiro minori-
tário paraparticipar do proces-
sodeconsolidaçãoecrescimen-
todogrupo”,disseLucianoSan-
ches Fernandes, presidente da
companhia. Depois da reestru-
turaçãofinanceiraedanegocia-
çãodepartedacompanhia,ven-
der ações na Bolsa deverá ser o
próximo passo do grupo.

O caso dos Fernandes é um
exemplo da mudança no movi-
mento de consolidação do se-
tor. Na primeira onda, valeu a
lógica da aquisição oportunis-
ta:usinasvendidasapreçosbai-
xos porque estavam com a cor-
dano pescoço, atoladasem pro-
blemas financeiros, amplifica-
dos pela crise de liquidez. Ago-
ra, a consolidação passa a ser
amparadanãomaisnasoportu-
nidades criadas pela crise, mas

nas parcerias estratégicas.
Os preços baixos ficaram pa-

ra trás. Se no pior momento da
criseeconômicaovalorpagope-
las usinas chegou a US$ 40 por
toneladadecapacidadedemoa-
gem de cana-de-açúcar, hoje já
supera os US$ 100. A alta do
açúcar nos últimos meses au-
mentou a receita das empresas
e, com mais dinheiro no caixa,
elasganharamfôlego.Enãopre-
cisam ser vendidas com tanta
urgência. O menor número de
usinas disponíveis para serem
compradas também ajudou a
aumentar o valor das empre-
sas.

Para o presidente do Grupo
São Martinho, Fábio Ventu-

relli, a fusão entre a Cosan,
maior companhia sucroalcoo-
leira do País, e a Shell, uma das
maiores petroleiras do mundo,
dá sinais do que há por vir. “Es-
saassociaçãofoiaprimeiraope-
ração de consolidação genuina-
mente estratégica do setor”,
afirma Venturelli.

Para o executivo, o negócio,
com valor estimado em US$ 12
bilhões, foi a primeira em que
“ummaisumsomoucinco”.“Os
ganhos estratégicos são claros
e apontam para o futuro onde o
etanol ganhará importância
mundial como combustível re-
novável”, explica.

A própria São Martinho não
ficou de fora e se associou à em-
presa de biotecnologia Amyris
para a fabricação de produtos
químicos com uso de cana-de-
açúcar. Na operação, a Amyris
adquiriu 40% da Usina Boa Vis-
ta, em Goiás, por R$ 140 mi-
lhões.

Foi também uma sinergia
maiorquelevouaUsinaVerten-
te avender metade dosseus ati-
vos para a Açúcar Guarani e re-
jeitar a proposta de compra da
Bunge, no mês passado. As em-
presasestãoseparadasporape-
nas 40 quilômetros. “Até nos-
sos fornecedores de cana são os
mesmos.Aassociaçãosófoirea-

lizada porque os ganhos são ex-
pressivos”, explica o presiden-
te da Guarani, Jacyr Costa Fi-
lho.

As operações mostram que o
mercado agora começa a reali-
zar negociações de unidades
isoladas, e não mais aquisições
em grandes blocos. “Teremos
incorporações menores, reali-
zadas por multinacionais e gru-
pos nacionais”, diz Luiz Carlos
CorrêaCarvalho,diretordaCa-
naplan Consultoria.

Um dos alvos é a Usina Man-
du, em Guaíra (SP), comanda-
dapelafamília DinizJunqueira.
Entre os interessados estariam
a Bunge, considerada favorita
por ser a que pagaria mais e em
dinheiro, o Grupo Alto Alegre,
que não teria o cacife da multi-
nacional,mastambémtemcapi-
tal para investir, além dos gru-
pos Cosan e Guarani, que ten-
tamaaquisiçãopormeiodatro-
ca de ações.

Já o Grupo Virgolino de Oli-

veira, dono dequatro usinasem
São Paulo, livrou-se de ser alvo
para ajudar na consolidação. A
companhia saiu do sufoco gra-
çasaumareprogramaçãodedí-
vidaeàentradaemoperaçãode
novas usinas. Responsável por
10% da produção da Copersu-
car, maior trading do setor no
País,ecomuma moagemde11,6
milhões de toneladas de cana, o
Virgolino de Oliveira deve ex-
pandir a sua produção para 14
milhões de toneladas.

GLOBAL
O interesse de grupos interna-
cionaisno Brasil–maiorprodu-
tor e processador mundial de
cana – é crescente. Em dois
anos, o porcentual do mercado
nasmãosdecapitalestrangeiro
passou de 15% para 25%. As tra-
dings já marcaram posição: a
Bunge adquiriu a Moema e a
LouisDreyfuscomprouaSante-
lisa Vale. Nos últimos meses,
Cargill, ADM e Nobel também
fizeram investidas – sem suces-
so – nesse mercado.

“Hoje, as tradings ganham
apenas com a comercialização
do açúcar, mas elas têm noção
de que, se estiverem na produ-
ção, terão informações impor-
tantes sobre custo de produção
que vão ampliar os ganhos na

fixação de preços”, afirma
Eduardo Pereira de Carvalho,
sócio da Expressão Gestão Em-
presarial.

Além das tradings, Carvalho
aposta nas companhias de pe-
tróleo, cada vez mais presentes
nosetor,parapuxaraconsolida-
ção. Para ele, é evidente que a
Petrobrás deverá entrar no se-
tor sucroalcooleiro por meio da
ETH, que pertence à Odebre-
cht. “As relações entre Odebre-
cht e Petrobrás são antigas e a
Petrobrás já está presente em
outras empresas do grupo. A
ETHseráapenasumaextensão
dessa relação”, disse. A British
Petroleum, primeira petrolífe-
ra a entrar no setor, com usinas
deetanolemGoiás, tambémde-
ve investir ainda mais em com-
bustíveis renováveis.

Para o sócio de agribusiness
da PriceWaterhouseCoopers,
José Rezende, a consolidação
no cenário mundial mal come-
çou. E, se as empresas brasilei-
ras quiserem entrar na briga,
terão de aumentar a profissio-
nalização no setor. “Elas ainda
estãofocadasapenasnoresulta-
do econômico, enquanto as glo-
balizadas já incorporaram a
preocupação com a sustentabi-
lidadeambientalesocial, funda-
mental neste mercado.” ●

‘Nãopretendosairdosetorsucroalcooleiro’

ÉSÓOCOMEÇO-Para o presidente do Grupo São Martinho, Fábio Venturelli, a fusão entre a Cosan e a Shell é um sinal do potencial global do etanol
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Empresas ganham
fôlego e saem do
sufoco após alta
dos preços
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