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Cosan compra a Comgás por R$ 3,4 bi
Empresa fechou acordo para ficar com a fatia de 60,1% da britânica BG na maior distribuidora de gás do País, que atua em São Paulo

CAETANO BARREIRA/REUTERS

& NEGÓCIOS

Plano. Instalação da Comgás em Cubatão: acordo reforça estratégia de diversificação da Cosan

Eduardo Magossi

A empresa de bioenergia Co-
san fechou um acordo com a
britânica BG para a compra de
60,1% da distribuidora de gás
Comgás, que atua no Estado
de São Paulo. Pelo memoran-
do de entendimentos anuncia-
do ontem, a Cosan pagará R$
3,4 bilhões pela participação.

Segundo uma fonte próxima à
negociação, os recursos para a
compra virão de um financia-
mento feito pelos bancos Itaú e
Bradesco – cada um financiará
50% do negócio. O financiamen-
to será em reais, com prazo de
pagamento de oito anos. Não ha-
verá emissão de ações para ban-
car a compra da concessionária
de gás.

A BG venderá, no negócio, a
participação de 83,6% na contro-
ladora da Comgás, a Integral In-
vestment. A expectativa é de que
a operação seja fechada em cerca
de três semanas.

Para o contrato definitivo de
venda ser assinado, é necessário
que o outro sócio da BG na
Comgás, a Shell, que possui os
outros 16,4% da Integral, desista
de seu direito de preferência pa-
ra a compra das ações. Em fun-
ção da proximidade existente en-
tre Shell e Cosan, que já são só-
cias na produtora de açúcar e ál-
cool Raízen, a expectativa é que
o negócio seja fechado sem pro-
blemas. A fatia a ser adquirida
pela Cosan dá direito ao equiva-
lente a 72,7% das ações ordiná-
rias e 14,1% das ações preferen-
ciais da Comgás.

Com a aquisição da Comgás, a
Cosan quer se consolidar como
um grupo de infraestrutura, prin-
cipalmente na área de distribui-
ção (downstream). Já atuante
nos negócios de energia elétrica
(cogeração com uso de biomas-
sa de cana) e de combustíveis
(gasolina, etanol e lubrifican-
tes), a entrada na distribuição de
gás natural é estratégica para

completar o portfólio da empre-
sa na área de energia.

Com acesso à principal região
consumidora do Brasil, 177 muni-
cípios das regiões metropolita-
nas de São Paulo e Campinas,
além da Baixada Santista e do Va-
le do Paraíba, a Comgás, maior
empresa de distribuição de gás

do País, possui, de acordo com
analistas, possibilidade de gera-
ção de valor no médio e longo
prazos.

Além disso, a Comgás reforça
a estratégia da Cosan em buscar
ativos que possuam fluxo de cai-
xa estável, de baixo risco, para
balancear a volatilidade do setor

de açúcar e álcool. Para diversifi-
car suas operações, a Cosan en-
trou, nos últimos anos, nos seto-
res de cogeração de energia elé-
trica, distribuição de combustí-
veis (Esso, Raízen), lubrifican-
tes (Mobil, L&E), logística de
açúcar (Rumo), desenvolvimen-

to de terras (Radar) e varejo de
açúcar (Cosan Alimentos).
Além disso, negocia a compra de
5,67% das ações da ALL.

A entrada da Cosan na
Comgás pode garantir sinergia
na expansão da rede de distribui-
ção de combustíveis das duas
empresas, embora a atuação con-
junta esbarre em barreiras regu-
latórias. Eventualmente, as com-
panhias podem realizar um es-
forço contínuo para ampliar o
mercado de Gás Natural Veicu-
lar (GNV), com o estímulo para
que mais postos da Raízen pas-
sem a oferecer o GNV. No entan-
to, a distribuidora não poderá fa-
vorecer a rede de sua controlado-
ra por meio de contratos em con-
dições especiais, afirma o consul-
tor de energia, Zevi Kann.

Alívio. Para o BG, a venda da
Comgás, além de representar R$
3,4 bilhões (US$ 1,8 bilhão) em
caixa, também trará alívio de
mais US$ 1,1 bilhão referente a
empréstimos líquidos da
Comgás. No total, a transação le-
vará à redução de US$ 2,9 bi-
lhões na dívida líquida do grupo.
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● Presença

177
é o número de municípios
onde a Comgás atua, nas
regiões metropolitanas de
São Paulo e Campinas,
na Baixada Santista e no
Vale do Paraíba

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2012, Economia & Negócios, p. B13.




