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Clealco desiste de vender usinas
e busca ampliar produção

Negócios Aviação. Fusão com TAM será
concluída em junho, diz Lan

● A Vale acenou ontem com a
possibilidade de aumentar seu
orçamento de US$ 21,4 bilhões
programado para este ano. “Es-
tou confiante que vamos gastar o
que anunciamos e, provavelmen-
te, até mais. O cenário com o
qual trabalhamos foi revisto es-
ses dias”, revelou o presidente
da mineradora, Murilo Ferreira.

Em teleconferência para falar
sobre os resultados em 2011, o
executivo informou que os esfor-
ços da companhia para agilizar
os projetos de expansão no Bra-
sil e no exterior já estão dando
resultado. Mas Ferreira não quis
adiantar em quanto o investimen-
to para 2012 pode ser ampliado.

A maior parte do orçamento
previsto, US$ 12,9 bilhões vai pa-
ra novos projetos, US$ 6,1 bi-
lhões na manutenção de em-
preendimentos existentes e US$
2,4 bilhões em pesquisa e desen-
volvimento. / M.C.
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Eduardo Magossi

A produtora de açúcar e álcool
Clealco desistiu de vender suas
duas usinas, de acordo com in-
formação do diretor executivo
do grupo, Fábio Cordeiro. As
unidades localizadas no inte-
rior paulista, nas cidades de Cle-
mentina e Queiroz, têm capaci-
dade conjunta de moagem de
8,5 milhões de toneladas de ca-
na e estavam à venda desde o
segundo semestre de 2011.

Grandes grupos, como a petro-
leira francesa Total, a ETH (bra-
ço sucroalcooleiro da Ode-
brecht), a indiana Renuka e a
Guarani se interessaram pelos
ativos, mas não chegaram a pro-
por um acordo efetivo de com-
pra. A decisão de cancelar a ven-
da das usinas foi tomada pelos
acionistas. Segundo fontes pró-
ximas ao grupo, um dos motivos
seria a falta de compradores pa-
ra o patamar de preço pedido,
em torno de US$ 150 por tonela-
da de cana-de-açúcar, o que so-
mava um valor de aproximada-
mente US$ 1,3 bilhão.

Sem querer reduzir o valor de
seus ativos, os acionistas decidi-
ram se concentrar no plantio de
cana-de-açúcar e em investimen-
tos no aumento da capacidade

das usinas até um patamar de 10
milhões de toneladas, o que con-
feriria à Clealco um novo status
de grande grupo, com mais efi-
ciência operacional e sinergia de
custos.

O atual cenário econômico
também teria contribuído para a
decisão de suspender o processo
de venda, segundo fontes que
participaram das negociações.

De acordo com Cordeiro, a
Clealco tem acelerado seus in-
vestimentos no plantio de cana-
de-açúcar para conseguir com-
pletar sua capacidade de moa-
gem de 8,5 milhões de toneladas.
Na safra 2011/12, a moagem ficou
em 6,323 milhões de toneladas e
deve chegar a 7 milhões de tone-
ladas na safra 2012/13.

O executivo explica que, na sa-

fra 2011/12, a Clealco conseguiu
um faturamento de R$ 850 mi-
lhões e um Ebitda (lucro antes
de juros, impostos, depreciação
e amortização) de R$ 300 mi-
lhões.

“Estamos reduzindo nosso en-
dividamento, que está em R$ 425
milhões, dos quais apenas 12%
são de curto prazo”, diz. Cordei-
ro afirma que a alavancagem da
empresa é de apenas 1,5 vez a sua
dívida. “É possível pagá-la com a
receita de menos de duas sa-
fras”, diz.

Foco. Com a dívida controla-
da, o executivo afirma que o fo-
co de curto prazo da empresa
será o plantio de cana. “Vamos
plantar 20 mil hectares até o fim
de 2012”. Desse total, 8,5 mil
hectares já foram plantados no
início do ano. Em 2013, está pro-
gramado o plantio de mais 18
mil hectares.

A Clealco é uma empresa com
atuação mais voltada ao ramo
açucareiro. Cerca de 70% da ca-
na processada por suas usinas é
destinada à produção de açúcar
e os 30% restantes para o etanol.
Na safra 2011/12, a empresa pro-
duziu 515 mil toneladas de açú-
car e 168 milhões de litros de eta-
nol hidratado. A Clealco não pro-
duz etanol anidro.

Para a atual safra 2012/13, a ex-
pectativa é de produzir 560 mil
toneladas de açúcar e 175 mi-
lhões de litros de etanol.

Na próxima segunda-feira,
uma assembleia dos acionistas
deve decidir a cisão dos ativos da
empresa, separando a parte in-
dustrial das terras. Com a rees-
truturação, os ativos industriais
das usinas ficarão na Clealco
Açúcar e Álcool e as terras na
Aram Agro-Pastoril, Imobiliária
e Administradora Ltda.
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Apesar do interesse de
grandes grupos, valor
pedido, de cerca de
US$ 1,3 bilhão, foi
considerado elevado

Mineradora pode
elevar orçamento
previsto para o ano

Crise na Argentina faz Vale reavaliar
projeto de US$ 5,9 bilhões no país

Dúvida. Segundo Murilo Ferreira, nacionalização da YPF aumentou a preocupação da Vale com investimentos na Argentina

Investimento. Plantio de cana será prioridade da Clealco

Mônica Ciarelli
RIO

Mesmo com planos de se tor-
nar uma das quatro maiores
produtores de fertilizantes do
mundo, a Vale decidiu reava-
liar o projeto de potássio Rio
Colorado, na Argentina, orça-
do em US$ 5,9 bilhões. A deci-
são tem como pano de fundo
as preocupações do comando
da mineradora com a atual si-
tuação no país vizinho.

Ontem, o presidente da Vale,
Murilo Ferreira, revelou que
um estudo minucioso de toda a
operação do projeto já foi enco-
mendado. “Ainda é muito cedo
para dizer qual será a nossa reco-
mendação no final. Mas, certa-
mente, estamos muito preocu-
pados”, afirmou. O diagnóstico
deve ficar pronto até a segunda
semana de maio. Além de incer-
tezas políticas, também estão
no radar da mineradora a escala-
da da inflação no país, os temo-
res em relação a impostos e pro-
blemas de infraestrutura.

Recentemente, a Argentina
tem sido palco de crises envol-
vendo companhias estrangei-
ras. A situação mais grave ocor-
reu na semana passada com a
espanhola Repsol, que teve a
maioria de suas operações no
país sob o guarda-chuva da YPF
nacionalizada pelo governo da
presidente Cristina Kirchner.

O caso provocou uma crise
sem precedentes entre a Argen-
tina e a Espanha e levantou in-
certezas sobre a atuação de ou-
tras multinacionais no país. No
mesmo setor, a brasileira Petro-
brás também teve problemas na
Argentina. O governo da provín-
cia de Neuquén suspendeu auto-
rizações concedidas para explo-
ração de um bloco na região.

Mas Ferreira argumenta que
a decisão de reavaliar o projeto

Rio Colorado foi tomada antes
da nacionalização da YPF. “Nós
já estávamos fazendo uma verifi-
cação por conta de uma poten-
cial explosão inflacionária pre-
vista pelos analistas quando
aconteceu esse evento políti-
co”, disse. E completou: “Esse
evento político é mais um ele-
mento de preocupação para
nós, mas ele não é exclusivo
nem foi o detonador da situa-
ção”, argumentou o executivo.

Com previsão de entrada em
operação no segundo semestre
de 2014, o projeto Rio Colorado
já recebeu US$ 1,1 bilhão. Locali-

zado na região de Mendoza, o
investimento foi planejado pa-
ra ter uma capacidade inicial de
2,1 milhões de toneladas de po-
tássio por ano, com previsão de
expansão para 4,3 milhões de to-
neladas. Além da mina, o em-
preendimento inclui a constru-
ção de um terminal marítimo, a
renovação de 440 quilômetros
de trilhos e construção de ou-
tros 350 quilômetros de ferro-
via.

Em julho do ano passado, o
governo de Mendoza chegou a
suspender a autorização para a
Vale investir na região, alegan-

do que a mineradora não estava
cumprindo termos de um acor-
do acertado anteriormente. A
suspensão acabou sendo revis-
ta duas semanas depois.

Tributos. Na teleconferência, o
presidente da Vale se mostrou
confiante em uma solução para a
disputa jurídica bilionária que
trava com a Receita Federal em
torno da cobrança de Imposto
de Renda de coligadas no exte-
rior. O imbróglio envolve ações
que somam cerca de R$ 30 bi-
lhões. Segundo ele, a tese da Vale
é “robusta”, mesmo do ponto de
vista político.

“Eu tenho sempre ouvido da
presidenta (Dilma Rousseff) e
das nossas autoridades a impor-
tância de se ter empresas brasi-
leiras campeãs no exterior”, dis-

se o executivo. E completou: “A
Vale se orgulha de ser uma des-
sas empresas líderes.”

Para Ferreira, o importante é
dar segurança jurídica a essas
companhias. O presidente da Va-
le admitiu que o atual ambiente
de incertezas acaba influencian-
do na precificação das ações da
mineradora.

De acordo com ele, os investi-
dores estrangeiros são os mais
preocupados com os desdobra-
mentos do questionamento tri-
butário, por não conhecerem os
procedimentos do sistema jurí-
dico brasileiro.

Mineração. Segundo o presidente da Vale, questões como a explosão da inflação, temores em relação a impostos e a questão política,
que ganhou novos contornos com a nacionalização da YPF, fizeram empresa iniciar um estudo para rever projeto na área de potássio

ATENÇÃO
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E ANUNCIANTES EM GERAL

ESTAMOS ANTECIPANDO PARA 30/04, SEGUNDA-FEIRA
O FECHAMENTO PUBLICITÁRIO DAS SEGUINTES EDIÇÕES.

1º DE MAIO

Plantão de Publicidade  - 12 às 21hs 
Sede - Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 - 4º andar - sala 27

EXPEDIENTE

VEÍCULO EDIÇÃO AP MATERIAL

O ESTADO DE S. PAULO 02/05 19h00 21h00
Caderno 2 (Classificados) 02/05 18h00 21h00
Caderno 2 (Noticiário) 02 e 03/05 18h00 21h00
Paladar 03/05 18h00 21h00

JORNAL DA TARDE 02/05 19h00 21h00

RECEPÇÃO AGÊNCIAS LIMÃO 
Av. Celestino Bourroul, 100 – Térreo
Tels.: 3856-2168 – 3856-2850

Dia 30/04 - Não haverá expediente
Dia 01/05 - Não haverá expediente

CLASSIFICADOS POR TELEFONE
Tel.: 3855-2001
Dia 28/04 - Não haverá expediente
Dia 29/04 - Não haverá expediente
Dia 30/04 - das 08h00 às 20h00
Dia 01/05 - das 08h00 às 20h00

CSC
Tel.: 3457-8400
Dia 30/04 - das 08h00 às 18h00
Dia 01/05 - Não haverá expediente

BALCÕES / CAPITAL 

IGUATEMI: Shopping Iguatemi 1A 04
Tels.: 3815-3855 – 3815-3523
Dia 28/04 - das 10h00 às 22h00
Dia 29/04 - das 14h00 às 20h00
Dia 30/04 - das 10h00 às 22h00
Dia 01/05 - das 14h00 às 20h00

LIMÃO: Av. Engº Caetano Álvares, 55
Tel.: 3856-2139 – 3857-4611
Dia 30/04 - das 09h00 às 19h00
Dia 01/05 - Não haverá expediente

CIA
Tel.: 3856-2531
Dia 30/04 - das 09h00 às 18h00
Dia 01/05 - Não haverá expediente
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● Capacidade

DECLARAÇÃO À PRAÇA
CK e RK Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda., devidamente inscrita no 
CNPJ: 10.357.795/0001-43 e 04.934.2001/0001-17 respectivamente , declaram para 
todos os fins de direito e à quem possa interessar que o Sr. BRUNO AUGUSTO 
ALMEIDA DE BRITO, NÃO faz parte das empresas ora declarante, não autorizaram
de forma escrita ou verbal o Sr. Bruno Augusto Brito de Almeida portador do 
RG 3482680 - SSp/GO, a usar os nomes das declarantes ou dos sócios para formalizar
nenhuma negociação com as empresas “ OGX “ ou “ EBX “ ou ainda , propalar , falar ,
noticiar ou insinuar por qualquer meio que as declarantes ou seus sócios faziam parte
das empresas “ OGX “ ou “ EBX “ ou ainda , que faziam parte de qualquer empresa
ligada ao renomado empresário Eike Fuheken Batista, ou com qualquer outra empresa
de qualquer segmento.

2,1 milhões
de toneladas de potássio
por ano é a previsão de
produção inicial no projeto
Rio Colorado, na Argentina,
podendo chegar, no futuro,
a 4,3 milhões de toneladas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




