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Joint venture

Amultinacional ame-
ricana International
Paper (IP), maior
produtora de papéis

do mundo, fechou uma asso-
ciação com a Jari Celulose Pa-
pel e Embalagens, empresa
do Grupo Orsa, uma das gigan-
tes do setor de embalagens de
papelão ondulado.

Nessa nova empresa, a IP te-
rá participação majoritária de
75%, enquanto o Grupo Orsa
ficará com 25%. A companhia
americana planeja investir
US$ 470 milhões (ou R$ 952
milhões no câmbio atual), se-
gundo informaram as empre-
sas em comunicado divulga-

do ontem.
Os ativos de embalagem da Ja-

ri incluem três fábricas de pape-
lão para embalagens e quatro uni-
dades de produção de embala-
gens de papelão ondulado. As
unidades envolvidas no negócio
ficam nos Estados de São Paulo,
Amazonas e Paraná.

O setor de papelão ondulado e
embalagens responde por cerca
de 40% do faturamento da com-
panhia atualmente. Para a forma-
ção da joint venture com a Inter-
national Paper, esses ativos se-
rão separados dos negócios flo-
restais e de celulose e transferi-
dos para essa nova empresa, de
acordo com a nota enviada ao

mercado pela companhia ameri-
cana.

O complexo Jari, um projeto
agropecuário no meio do Amazo-
nas – que incluiu uma fábrica de
celulose transportada desde o Ja-
pão até o local –, foi fundado por
David Ludwig em 1967. O negó-
cio passou a ser controlado pelo
Grupo Orsa no ano 2000.

Brasil. O negócio servirá à es-
tratégia da IP – uma gigante de
70 mil funcionários e presente
em 24 países, com vendas estima-
das em US$ 26 bilhões em 2011 –
de crescimento de sua presença
global no setor de embalagens.

Segundo John Faraci, presi-

dente da IP, a associação com o
Grupo Orsa faz parte de um pla-
no global da empresa de expan-
dir no setor de embalagens em
regiões estratégicas do mundo,
como o Brasil, que é líder mun-
dial na fabricação de celulose de
fibra curta. Ele acrescenta, em
comunicado, que está otimista
com o retorno dos investimen-
tos que será proporcionado pelo
mercado brasileiro.

A expectativa das companhias
é que a transação seja concluída
no primeiro trimestre do ano
que vem, já que o negócio terá de
ser submetido ao crivo de órgãos
governamentais.

Não é de hoje que a IP tem a
América Latina no foco de seu
planejamento. Em 2010, apos-
tou na ampliação da demanda da
região para viabilizar uma segun-
da linha de produção de papéis
em Três Lagoas (MS). A crise no
setor de papel, no entanto, pos-
tergou os planos. / MÁRCIA DE

CHIARA e FERNANDO SCHELLER

Glauber Gonçalves / RIO

Com a retomada dos voos para
os Estados Unidos cinco anos de-
pois de abandonar as rotas her-
dadas com a compra da Varig, a
Gol dá início à segunda fase de
sua expansão internacional, dis-
se ontem o presidente da empre-
sa, Paulo Kakinoff. A empresa vê
grande potencial na rota ligando
o Brasil à América do Norte e
não pretende se restringir aos
voos ligando Rio e São Paulo a
Orlando, Miami e Nova York, já
anunciados para dezembro.

De acordo com Kakinoff, com
a utilização de Santo Domingo,
na República Dominicana, co-
mo hub (centro de conexões), as
aeronaves da Gol terão autono-
mia para alcançar praticamente
todo o mercado norte-america-
no. Embora ainda não haja deci-

são sobre outros destinos, já es-
tão no radar da companhia cida-
des como Cancún, no México, e
Los Angeles e Las Vegas, nos Es-
tados Unidos.

“O nosso equipamento pode
alcançar muito mais cidades in-
teressantes, que estão no nosso
radar em plena fase de avaliação
de densidade de passageiros pa-
ra entrar na nossa lista de expan-
são”, declarou Kakinoff, duran-
te a feira da Associação Brasilei-

ra de Agências de Viagem
(Abav), no Rio. Hoje, o mercado
americano é explorado com
voos regulares apenas pela TAM
e por empresas aéreas dos Esta-
dos Unidos.

Enquanto não lança novas ro-
tas, a companhia aposta na par-
ceira com a aérea americana Del-
ta Airlines, uma de seus acionis-
tas, para atender os passageiros
no mercado americano. A empre-
sa estrangeira voa da República

Dominicana para Atlanta, nos
Estados Unidos, onde está locali-
zado seu principal centro de co-
nexões. “De Atlanta, a Delta po-
de distribuir esses passageiros
para todo o mundo”, disse o pre-
sidente da Gol.

O lançamento dos voos para
os Estados Unidos não deve tra-
zer de volta a marca Varig nos
voos internacionais. A avaliação
de Kakinoff é que a companhia
ainda é associada a um tipo de
serviço diferente do oferecido
pela Gol hoje. A empresa se ven-
de ao mercado como uma com-
panhia low cost, low fare (baixo
custo, baixa tarifa), enquanto
que a Varig era percebida como
uma empresa que prestava um
serviço de padrão mais elevado.

Enquanto planeja sua expan-
são internacional, a Gol man-
tém parte de seus esforços con-
centrados na integração com a
Webjet. Depois da aprovação da
compra da empresa pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) este mês, a
Gol ainda está trabalhando no
plano de unificação das duas
companhias, porém ainda não

resolveu se acabará ou não com
a marca Webjet.

Kakinoff revelou, no entanto,
que as duas empresas já têm o
mesmo padrão tarifário.

Reajuste. Outro foco da aten-
ção da Gol é a busca pela recom-
posição dos preços dos bilhetes
no mercado doméstico. O presi-
dente da aérea afirmou que há
grande probabilidade de haver
aumento das passagens no ano
que vem. Ele explicou que o cená-
rio atual de alta do preço do com-
bustível e desvalorização do real
aponta para a necessidade de au-
mentar tarifas.

Segundo ele, a recente desone-

ração da folha de pagamentos pe-
lo governo, considerada positi-
va pelo setor, será neutralizada
pelo aumento e criação de tari-
fas aeroportuárias. “No nosso ca-
so, representa impacto que não
só neutraliza a desoneração, co-
mo adiciona um custo anual de
R$ 70 milhões”, declarou.

A preocupação é compartilha-
da pela TAM. A vice-presidente
da unidade de Negócios Domés-
ticos da companhia, Cláudia Sen-
der, estima que as aéreas brasilei-
ras precisariam aumentar a tari-
fa média no segmento domésti-
co em 10% para zerar os prejuí-
zos que vêm amargando desde o
ano passado. A previsão, segun-
do ela, foi feita com base em rela-
tórios assinados por analistas
do mercado financeiro, que
apontam novas perdas no tercei-
ro trimestre.

“Para as empresas chegarem
no zero a zero, deveria haver pe-
lo menos uma recuperação de
10% na tarifa média”, disse a exe-
cutiva. Ela explicou, porém, que
esse movimento de recupera-
ção dos preços das passagens
não é fácil e deve ser feito de
forma gradual. “É um processo
que tem de ocorrer, senão não
vamos ter uma indústria saudá-
vel”, comentou.

Gol estuda voos para Cancún, Los Angeles e Las Vegas
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Peugeot e
GM dão
1º passo
para fusão
Empresas anunciaram ontem acordo
para fabricar quatro veículos em conjunto

Andrei Netto
CORRESPONDENTE
PARIS

Ainda não é o anúncio da fu-
são esperada pelos acionistas
e pelos mercados financeiros
da Europa, mas é um primeiro
passo. Os grupos PSA Peugeot-
Citroën, da França, e General
Motors, dos Estados Unidos,
anunciaram ontem, em Paris,
o início da parceria industrial
com a criação de quatro veícu-
los projetados a partir de pla-
taformas comuns.

Os planos são a primeira con-
firmação prática do acordo de
parceria firmado em 29 de feve-
reiro e são considerados por ana-
listas o primeiro passo para a fu-
são entre a montadora francesa
e a alemã Opel, subsidiária da
GM na Europa, ambas em crise
financeira por causa da queda
nas vendas e do excesso de capa-
cidade produtiva.

O anúncio da sinergia entre a
PSA e a General Motors vinha
sendo abafado nessa semana pe-
la crise do banco PSA Finance

(BPF), o braço financeiro do gru-
po, que precisará ser socorrido
com € 5 bilhões em garantias do
Estado para sobreviver. Ontem,
a “aliança estratégica” veio, en-
fim, a público, quando as duas
empresas “confirmaram hoje a
implantação das próximas eta-
pas-chave com vistas à realiza-
ção de sua aliança estratégica
mundial”.

Associação. Em um primeiro
momento, quatro projetos in-
dustriais serão desenvolvidos
em parceria: um veículo monoes-
paço para Opel-Vauxhall e para
Peugeot, o futuro Peugeot 5008;
um compacto Opel-Vauxhall e
Citroën, baseado sobre a plata-
forma do atual Citroën C3; um
subcompacto de baixo consumo
para Opel-Vauxhall, Peugeot e
Citroën, que pode servir de base
para os futuros Opem Adam, Ci-
troën DS1 e Peugeot 108; e final-
mente uma plataforma de veícu-
lo do segmento D, uma station
wagon de luxo que poderia che-
car ao mercado com os nomes de
Opel Insignia, Citroën C5 ou

DS5 e Peugeot 508.
Até aqui, as marcas confir-

mam apenas os segmentos em
que os veículos serão desenvolvi-
dos, mas não os modelos que se-
rão lançados. A decisão anuncia-
da ontem é o primeiro passo con-
creto da aliança estratégica que
visa sinergias de até US$ 2 bi-
lhões por ano em compras con-
juntas e em pesquisa e desenvol-
vimento de plataformas. Mas,
em Paris, investidores e analis-
tas de mercado apostam na fu-
são de PSA Peugeot-Citroën e
Opel-Vauxhall, o braço europeu
da GM.

Controle. Até mesmo a perda
de espaço da família Peugeot já
vem sendo evocada. Ao longo do
seu primeiro século de vida, a

companhia foi dirigida por mem-
bros da família, que até aqui man-
tinham o controle acionário do
grupo, com 19% das ações. Se-
gundo o jornal de economia Les
Echos, dois dos integrantes da
família Peugeot, os primos Ro-
bert e Thierry Peugeot, estão di-

vididos sobre a parceria com a
GM.

Os rumores obrigaram a em-
presa a desmentir a perda de con-
trole ontem. “Robert Peugeot
desmente formalmente a infor-
mação segundo a qual ele deseja-
ria ver a família Peugeot deixar o
mercado automotivo”, afirmou
um porta-voz da empresa. “A fa-
mília está solidária e sem nenhu-
ma dissensão.”

Os rumores foram reforçados
pelo provável resgate do banco
BPF pelo Estado francês. Em tro-
ca dos € 5 bilhões em garantias, o
governo do socialista François
Hollande pediu a revisão do pla-
no de demissões que prevê a ex-
tinção de 8 mil postos de traba-
lho na companhia.

“Durante o período de garan-

tia do Estado, (a empresa) não
poderá distribuir dividendos ou
realizar compra de ações, nem
atribuir aos membros do diretó-
rio opções de compra de ações,
nem ações gratuitas”, confir-
mou a empresa por comunica-
do. Por fim, o acordo também
prevê a nomeação de dois admi-
nistradores, representantes do
poder público.

Se as primeiras decisões sobre
a aliança com a GM eram espera-
das com ansiedade pelos investi-
dores, a intervenção do Estado
deu um banho de água fria nos
mercados financeiros. Ao longo
do dia, os títulos da Peugeot re-
cuaram 7%, chegando a seu pior
nível em 26 anos e aprofundan-
do a crise de credibilidade da
companhia.

INTERNATIONAL PAPER SE
UNE À JARI EM EMBALAGENS
Americana investirá R$ 952 milhões para ter 75% da nova empresa

Corte de custos. Philippe Varin, principal executivo da PSA: economia estimada com união com a GM é de US$ 2 bilhões

Custo. Gol vê probabilidade de aumento de preços em 2013

Mudança. Grupo Orsa será minoritário no novo negócio

● Economia

● Descompasso

Empresa lançará voos
regulares para Orlando,
Nova York e Miami em
dezembro e já estuda
novos destinos

US$ 2 bi
é a sinergia anual estimada da
aliança estratégica firmada entre
PSA e General Motors

€ 5 bi
são os recursos necessários pa-
ra socorrer o banco PSA Finance

10%
é quanto o preço médio das
passagens áreas precisa subir
para as companhias aéreas não
registrarem prejuízo, segundo
estimativas da vice-presidente
de Negócios Domésticos da
TAM, Cláudia Sender

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
. 

odilio
Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 out. 2012, Economia & Negócios 2, p. B20.




