
A fabricante de papel e celulo-
se Suzano espera que 2013 mar-
que uma virada em seus resulta-
dos. A companhia, que vem re-
gistrando prejuízos há cinco tri-
mestres consecutivos, espera
voltar a registrar lucro líquido
no ano que vem. “Do ponto de
vista contábil, se o dólar não su-
bir, é consequente ter um ‘bot-
ton line’ positivo”, afirma Al-
berto Monteiro, diretor finan-

ceiro da companhia.
No balanço de resultados di-

vulgado ontem, a companhia
apresentou uma queda de
94,4% nas perdas do terceiro tri-
mestre deste ano, em compara-
ção com o mesmo período do
ano passado, totalizando R$ 24
milhões. “Isso ocorre em fun-
ção da marcação a mercado da
nossa dívida em dólar. A hora
que o dólar sobe, a dívida é au-
mentada e consequentemente
você tem um prejuízo contá-
bil”, diz o executivo.

Com a melhor no Ebitda da
companhia, o executivo acredi-
ta que o impacto do dólar tende
a ser cada vez menor. “Estamos

quase perto de zerar o prejuízo
contábil.” A Suzano possui 49%
da dívida bruta, de R$ 9,8 bi-
lhões, em moeda estrangeira.

Segundo Monteiro, a compa-
nhia reviu as estimativas de in-
vestimento este ano, diminuin-
do o valor planejado em R$ 500
milhões, para R$ 3 bilhões. O va-
lor cancelado este ano deve ser
incluídos nos planos de investi-
mento de 2013.

As mudanças no orçamento
planejadas para este ano não de-
vem afetar o cronograma de
uma das principais apostas da
companhia, o projeto Mara-
nhão - uma fábrica com capaci-
dade para produzir 1,5 milhão

de toneladas por ano. A nova
unidade está prevista para en-
trar em operação no final do
próximo ano.

Expectativas
A Suzano espera que o mercado
de papel tenha um desempenho
positivo no quarto trimestre, se-
melhante ao registrado no perío-
do encerrado em setembro, se-
gundo a gerente de relações
com investidores da compa-
nhia, Andrea Fernandes.

No trimestre passado, a pro-
dução de papel da empresa
cresceu 2,6% na comparação
com o mesmo período de 2011.
“O mercado de papel foi uma

grata surpresa e a gente acredi-
ta que deve ter um bom 4o tri-
mestre. Papel tem tido perfor-
mance muito boa com relação
à demanda”, afirmou a executi-
va. Segundo ela, a expectativa
positiva para o final deste ano
está baseada no histórico do de-
sempenho do setor, que costu-
ma ser bastante positivo nos úl-
timos trimestres do ano.

Para celulose, a executiva
também possui expectativas me-
lhores do que os índices registra-
dos até o momento. “A gente vê
uma recomposição de estoques
na China. Estamos otimistas
com o quarto trimestre e tam-
bém com 2013.” ■

TURISMO

Site traz ranking com hotéis mais caros

Suzano espera que dólar a ajude a voltar ao azul

Na primeira vez em que foi pro-
curada pela fabricante america-
na de motores Briggs, a empre-
sária Denise Remor, presidente
da concorrente brasileira Bran-
co, recusou a oferta logo de ca-
ra. “Nunca passou pela minha
cabeça vender a empresa. O ne-
gócio é saudável e rentável e
não via motivos para me desfa-
zer dele”, afirmou ao BRASILECO-
NÔMICO. Dez meses depois, as
conversas evoluíram e Denise
achou que a venda seria boa pa-
ra ambas as partes. “Chegamos
a um modelo final muito interes-
sante para o negócio.”

Pelo acordo, que foi celebra-
do na última semana e que ain-
da deve ser confirmado dentro
de 3 meses, os americanos paga-
rão US$ 60 milhões para se tor-
narem donos da totalidade da
Branco. Segundo o comunicado
enviado pela Briggs aos investi-
dores, o valor ainda pode mu-
dar dependendo das diligências
que serão feitas nas contas da
companhia brasileira. Mesmo
com a aquisição, a marca Bran-
co será mantida no mercado e a
operação brasileira seguirá sob
o comando de Denise. “Esse ne-
gócio foi a forma vista por eles
para aumentar a presença no
Brasil, já que a operação local de-
les era muito discreta, baseada
somente na revenda de alguns
produtos”, afirma a executiva.

Segundo ela, o que mais

atraiu a atenção dos executivos
da Briggs foi a estrutura monta-
da pela Branco no país. Hoje,
os produtos da empresa estão
disponíveis em mais de 4 mil re-
vendedores e recebem assistên-
cia técnica em 1,2 mil pontos.
“Além disso, temos alguma
atuação, mesmo que pequena,
em outros treze países da Amé-
rica Latina. Acredito que os
americanos vejam o país como
uma possível base para ampliar
os negócios em toda o continen-
te”, diz Denise.

A necessidade e o desejo de au-
mentar a atuação regional da Bri-
ggs ficou claro no comunicado

enviado pela empresa para anun-
ciar a aquisição da Branco. “Essa
é uma etapa da nossa estratégia
de crescer em diversas regiões
do mundo, em linha com a ex-
pansão do nosso portfólio de pro-
dutos nas categorias mais rentá-
veis”, afirmou, no texto, Todd
Teske, presidente da Briggs.

Após a concretização do negó-
cio, Denise planeja que as mu-
danças sejam aplicadas lenta-
mente, evitando grandes impac-
tos junto aos clientes, fornece-
dores e funcionários. “Vamos
nos reunir para traçar um plane-
jamento, mas a ideia dos dois la-
dos é evitar mudanças bruscas.
Nem há motivos para fazer isso,
já que foi justamente o nosso
modelo de negócios o que mais
atraiu a Briggs”, diz.

Ampliação do mix
O faturamento da Branco no úl-
timo ano foi de R$ 90 milhões.
Para 2012, a empresa tem a ex-
pectativa de que o número au-
mente 12%. Para que o cresci-
mento nas receitas se mante-
nha constante, a empresa inves-
te 5% do faturamento em inova-
ção. “Temos uma preocupação
muito grande em aumentar o
mix de produtos constantemen-
te. Com a Briggs, isso fica ainda
maior, pois poderemos incluir
muitos itens desenvolvidos por
eles no portfólio”, afirma Deni-
se. Atualmente, a Branco vende
160 produtos, divididos em no-
ve linhas como motobombas,
geradores e náutica. ■

Empresa tem 49% da dívida em
moeda americana, o que afeta
o resultado há cinco trimestres

Especializado em hotelaria, o site Luxury Hotels elaborou um
ranking com os hotéis mais caros de 2012. Entre os top 20, incluindo
o primeiro lugar, a lista mostrou cinco propriedades na Sardenha,
paraíso mediterrâneo italiano; e mais três resorts nas Ilhas Maldivas,
outro destino muito procurado por suas paisagens de tirar o fôlego.
A Austrália, com suas paisagens inóspitas, também conseguiu
emplacar três opções de hospedagem. iG São Paulo
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Gigante de motores
dos EUA compra rival
Briggs adquire controle da brasileira Branco para ampliar linhas

Roberta Vilas Boas
Bloomberg

NEGÓCIO ACELERADO

Os números da Branco

US$ 60 milhões 

12% 

VALOR DA VENDA

R$ 90 milhões 
FATURAMENTO EM 2011

Previsão de crescimento 
para 2012

Revendedores

Pontos de 
assistência técnica

4 mil

1,25 mil

Presença 
internacional 15 países
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Empresas, p. 22.




