
A Cosan anunciou ontem a ter-
ceira tacada do ano na seara de
aquisições. Depois de fazer ofer-
ta por 5,7% da América Latina
Logística (ALL), em fevereiro, e
adquirir a britânica Comma Oil
and Chemicals Limited, do seg-
mento de lubrificantes, em mar-
ço, a companhia anunciou on-
tem a assinatura de proposta de
compra dos 60,1% da Compa-
nhia de Gás de São Paulo
(Comgás) pertencentes ao Gru-
po British Gas (BG), também bri-
tânico, por R$ 3,4 bilhões.

De acordo com a nota divul-
gada pela companhia, a Cosan e
o Grupo BG “esperam em breve
assinar o contrato definitivo de
venda de ações, sujeito à aprova-
ção de sócio”. Um deles é a pró-
pria Shell, que também é parcei-
ra de Rubens Ometto, controla-
dor da Cosan, na Raízen. Mas
por que apostar na Comgás, que
distribui gás natural e nada tem
a ver com o negócio de açúcar e
etanol, principal atividade de
Ometto até hoje? Porque se tra-
ta de um negócio com melhores
margens e que permite incre-
mentar a geração de caixa, se-
gundo especialistas. A Comgás
deve somar cerca de R$ 4 bi-
lhões anuais à Cosan. É quase a
receita do trimestre fiscal mais
recente, quando a empresa con-
trolada por Ometto obteve re-
ceita de R$ 6,3 bilhões.

“Com a aquisição, a compa-
nhia quer reduzir sua exposi-
ção, ou seja, ficar menos suscetí-
vel à volatilidade do setor de
açúcar e etanol, que sofre com
fatores climáticos”, avalia Erick
Scott, analista da corretora
SLW. No entanto, a movimenta-
ção eleva a dívida líquida, hoje
em R$ 2,6 bilhões. “Não vejo si-
nergias em operações. Trata-se
mesmo de apostar em um novo
negócio”, continua Scott.

Outro fator positivo ao apos-
tar no segmento é a menor expo-
sição a crises internacionais,
diz o analista. Mesmo que a
Comgás tenha contratos de for-
necimento com a Bolívia, a ten-
dência é depender cada vez me-
nos do país vizinho e mais do ou-
tro fornecedor, a Petrobras, que
trabalha para ampliar sua oferta

do gás natural. “A própria Petro-
bras, que também tem contra-
tos com a Bolívia, trabalha para
reduzir sua exposição”, diz o
analista. Procuradas, as empre-
sas não concederam entrevistas
até o fechamento desta edição.

Gás natural
A Comgás é uma das maiores
distribuidoras de gás natural ca-
nalizado do país, com forte atua-
ção no estado de São Paulo. Sua
receita de vendas de bens e ser-
viços alcançou R$ 1,1 bilhão no
primeiro trimestre do ano. O lu-
cro foi de R$ 73,6 milhões, 8%
superior ao do mesmo período
de 2011, segundo a Comgás.

A companhia detém mais de
5 mil quilômetros de redes e le-
va gás natural para mais de 1 mi-

lhão de consumidores nos seg-
mentos residencial, comercial
e industrial, em 64 cidades.
Sua área de concessão abriga
cerca de 25% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país ao abran-
ger 177 municípios.

Entre janeiro e março, a
Comgás conectou mais de 29
mil clientes novos à rede, se-
guindo a estratégia de somar
100 mil novos consumidores a
cada ano. Embora o mercado re-
sidencial tenha contribuído
com quase a totalidade do acrés-
cimo em número de clientes, é
o mercado industrial o maior
consumidor no quesito volume.
As empresas adquiriram 79%
de 1,19 bilhão de metros cúbi-
cos comercializados pela compa-
nhia no primeiro trimestre. ■

A estratégia do Fleury em forta-
lecer o mix de serviços e am-
pliar participação na receita de
exames que proporcionam maio-
res margens começa a dar resul-
tado. A companhia, que teve
queda de 8,9% no lucro em
2011, voltou a apresentar cresci-
mento no primeiro trimestre do
ano, com ganhos 15,8% maio-
res em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. O valor che-
gou a R$ 31,7 milhões.

A participação dos disgnósti-
cos de imagem no faturamento
aumentou de 7,9% para 19,9%.
“Este tipo de exame tem tíque-
te médio maior e permite uma
rentabilidade melhor. Estamos
colhendo os primeiros frutos
da expansão”, diz Omar Haua-
che, presidente da empresa. A
receita da companhia teve au-
mento de 52,3% no trimestre,
para R$ 352 milhões.

O executivo se refere à am-
pliação da rede em 14 mil me-
tros quadrados, ocorrida em
2011, quando a empresa inves-
tiu R$ 190 milhões ao longo do
ano. Neste ano, R$ 60 milhões
dos R$ 120 milhões previstos já
foram aplicados, com foco em
novos equipamentos de ultras-
som, ressonância e outros.
“Agora, mais importante que
novas unidades é aumentar a
produtividade”, afirma.

Para 2012, as aquisições de-
vem continuar. Segundo Haua-
che, o Fleury está “negociando
com poucas empresas, de ma-
neira seletiva”, com foco nas
grandes cidades. “Mas não será
nada do porte de Labs D’Or”,
diz. A rede foi comprada em
2010 por R$ 1 bilhão. ■

Cosan desembolsa
R$ 3,4 bi pela Comgás
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Rede amplia participação
dos diagnósticos de imagem
na receita, de R$ 352 milhões

Empresa parte para a terceira aquisição do ano, após fazer proposta por ações
da ALL e adquirir a britânica Comma Oil em operações que chegam perto de R$ 1 bi
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Fleury ganha
15,8% a mais
no trimestre
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APETITE DE GIGANTE

Anúncios de aquisições feitos 
pela Cosan este ano

Fevereiro 

Proposta de compra de 5,67% do capital 
da ALL por R$ 896,5 milhões

Março

Compra da Comma Oil and Chemicals 
Limited, por US$ 100 milhões; movimento 
marca entrada da Cosan no segmento 
de lubrificantes e especialidades 
automotivas na Europa

Maio

Memorando de entendimento é assinado 
com o grupo BG para adquirir 60,1% da 
Comgás por R$ 3,4 bilhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




