
Apesar do cenário econômico
ruim, a produção de celulose do
Brasil deverá encerrar 2012 com
uma performance melhor que
em 2011, de acordo com a con-
sultoria LCA, em estudo obtido
pela Reuters.

A estimativa da LCA é que a
produção tenha um leve au-
mento de 1%
neste ano, para
14,1 milhão de to-
neladas, ante
uma queda de
1,2% registrada
e n t r e 2 0 1 0 e
2011, de acordo
com dados conso-
lidados pela As-
sociação Brasileira de Celulose
e Papel (Bracelpa).

“Embora essa alta seja me-
lhor do que a registrada em
2011, a variação continua consi-
deravelmente distante da mé-
dia histórica de crescimento de
5,6% (entre 1992-2011)”, infor-
mou a LCA no estudo.

Dados mais recentes da asso-
ciação dos produtores indicam
que a produção do insumo acu-

mula queda de 0,7 % entre ja-
neiro e julho deste ano, ante
igual período de 2011. O setor
negocia benefícios com o go-
verno federal para ampliar os
investimentos.

Com o ritmo de crescimento
da produção ainda mais fraca,
a perspectiva da consultoria
também é de enfraquecimento
nos preços da celulose, que de-
vem encerrar o ano em US$ 760
no mercado mundial, de acor-

do com estimati-
va da LCA. O pre-
ço representa
uma queda de
6% ante a média
de 2011, que foi
de US$ 810 por
tonelada.

Ainda assim, a
consultoria afir-

mou que os projetos já anun-
ciados por empresas como El-
dorado Celulose, em Mato
Grosso, da Suzano Papel e Ce-
lulose, no Maranhão, e da Fi-
bria, devem acrescentar 8,5
milhões de toneladas à capaci-
dade produtiva nacional até
2016, o que representaria um
aumento próximo a 60% ante
a capacidade de produção obti-
da em 2011. ■ Reuters

A Airbus está perto de fechar
uma encomenda de mais de 100
unidades de avião de corredor
único A320 para a China, de
acordo com pessoas ligadas às
negociações. Este pode ser o
maior contrato da companhia
este ano. O preço de tabela da
aeronave, produto mais vendi-
do pelo consórcio europeu, é de
US$ 88,8 milhões.

O presidente-executivo da
companhia, Fabrice Bregier, vai
à China na semana que vem na
comitiva da chanceler Angela
Merkel,que fará uma visita ao
país. A Airbus já monta aviões
de corredor único no país. As
fontes não revelaram o nome da
companhia que deve adquirir
os equipamentos.

Filipinas
A fabricante europeia de aviões
também está prestes a fechar o

contrato de uma encomenda de
50 jatos para a Philippine Airli-
nes , depois que o apoio dos Es-
tados Unidos a Manila em uma
disputa diplomática com a Chi-
na falhou em dar à Boeing a
oportunidade de levar o contra-
to multimilionário, disseram
pessoas próximas ao tema.

A encomenda, de 40 jatos da
família A320 e outros 10 unida-
des do A330 (de corredor du-
plo, usado para rotas de longa
distância), poderá dar à compa-
nhia europeia US$ 7 bilhões
considerando os preços de lis-
ta. Mas espera-se que o contra-
to envolva um forte desconto,
já que o lobby adiciona com-
bustível à uma guerra de pre-
ços em andamento. O acordo
deve ser anunciado nesta sema-
na. A companhia aérea estatal
das Filipinas, conhecida como
PAL, disse neste mês que deci-
diria “em breve” entre a Air-
bus e a Boeing em uma competi-
ção para renovar a sua principal
frota. ■ Bloomberg e Reuters

O governo chinês aprovou a di-
visão da joint-venture que a
Ford tem com a japonesa Maz-
da e a chinesa Chongqing
Changan em duas novas empre-
sas. “Estamos muito satisfeitos
com a reestruturação e com a
forma como a operação está
acontecendo”, disse o presi-
dente-executivo da Ford, Alan
Mulally, durante visita à cida-
de de Chongqing.

A Ford e a Mazda têm juntas
duas grandes fábricas na pro-
víncia de Chongqinge Nanjing.
Pelo plano, a aliança vai se di-
vidir em duas joint-ventures
distintas. Elas se chamarão,
por enquanto, Changan Ford
Automobile e Changan Mazda
Automobile. As operações em
Chongqing vão pertencer à
Ford e à Changnan, e as de Nan-
jing serão da Mazda e da mon-
tadora chinesa.

Executivos próximos à joint-
venture das três montadoras dis-
seram que a divisão decorreu da
decisão da Ford em 2008 de au-
mentar capital com a redução
de sua participação na Mazda,
de quase 30%, para 13% A mon-
tadora depois fez outra redução
e atualmente tem menos de 3%
da montadora japonesa.

As duas companhias agora
sentem menos necessidade de

coordenar sua estratégia na Chi-
na e tentam maior liberdade pa-
ra aumentar, separadamente, a
presença delas na China, que
em 2009 superou os Estados
Unidos como o maior mercado
automotivo do mundo.

A Ford deve investir US$ 760
milhões numa linha em Han-
gzhou, que depende do aval das
autoridades locais. A montado-
ra também prevê ampliar sua
produção local em 250 mil uni-
dades por ano. ■ Reuters

Depois de duas tentativas fra-
cassadas, os credores do grupo
Busscar, de Joinville (SC), esta-
rão reunidos pela terceira vez
em 25 de setembro para votar o
plano de recuperação judicial
da companhia.

A tentativa mais recente
ocorreu no início de agosto,
quando a maior parte dos parti-
cipantes votaram pela suspen-
são da assembleia. O motivo foi
o descontentamento de dois
dos maiores credores, os ban-
cos Santander e BNDES, em re-
lação à proposta formulada. Já
a primeira tentativa aconteceu
em maio passado. Na ocasião,

os credores sequer chegaram a
votar a versão da proposta na
época pela Busscar. Um dos
principais pontos de discórdia
foi a política de descontos sobre
os valores devidos. Nesse terre-
no, a fabricante de carrocerias
de ônibus conseguiu uma vitó-
ria no encontro mais recente,
após negociar com dois ex-só-
cios e importantes credores, as
empresas RR e Prata. Segundo
informou Dicler de Assunção,
advogado das empresas, a Buss-
car propunha, antes, um desá-
gio de 95% no valor de R$ 304
milhões que é devido à RR e à
Prata. Na assembleia de agosto,
após negociação, o deságio pas-
sou para 73%. Os donos da RR e
da Prata são tios de Claudio Niel-
son, atual presidente e dono da

companhia. O administrador ju-
dicial do processo, Rainoldo
Uessler, informou que se o pla-
no de recuperação judicial não
for aprovado, o caso será enca-
minhado ao juiz. E a partir daí,
a “tendência é de quebra”.

Dívida
A dívida da companhia esbarra
os R$ 1,4 bilhão, se considerada
a avaliação feita por Uessler. Se-
gundo o administrador judicial,
a companhia deve R$ 869 mi-
lhões a bancos, fornecedores e
trabalhadores, fora os débitos tri-
butários, que chegam a R$ 580
milhões. Caso a nova versão do
plano não seja aprovada, alguns
credores sugeriram a venda de
ativos (fábrica e tecnologia) pa-
ra evitar a falência. ■
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Kopenhagen cria diretoria industrial

Assembleia com cerca de sete
mil credores acontecerá no dia
25 de setembro em Joinville

Empresa, que tinha como sócias a japonesa Mazda e a Changan, será
dividida em duas; americana busca mais liberdade para crescer no país

Marcela Beltrão

Projetos da Fibria,
Eldorado e

Suzano devem
elevar produção
para 8,5 milhões

de toneladas

O grupo CRM, proprietário das marcas Kopenhagen e Chocolates
Brasil Cacau, acaba de criar uma diretoria industrial. O executivo
escolhido para assumir a posição é Marcio Morau, ex-Kraft Foods.
Sob seu comando ficarão áreas como produção, logística,
processos e qualidade. O primeiro desafio do executivo será
iniciar a produção de Natal das duas marcas do grupo.
O período responde por 21% do faturamento anual da empresa.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 17.




