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Fernando Scheller

Embora empresas como Suza-
no, Fibria e Cenibra estejam en-
frentando dificuldades para co-
locar em pé projetos de novas fá-
bricas, o movimento da Eldora-
do de adicionar oferta aos clien-
tes mundiais de celulose está lon-

ge de ser isolado. Pelo menos ou-
tras duas fábricas devem entrar
em operação nos próximos dois
anos, disputando exatamente o
mesmo mercado cortejado pela
fábrica do grupo J&F.

A expectativa é que pelo me-
nos 4 milhões de toneladas de
celulose “nova” entrem no mer-
cado entre 2013 e 2014, segundo
Otávio Pontes, vice-presidente
das da finlandesa Stora Enso pa-
ra a América Latina. A empresa,
em parceria com a chilena Arau-
co, deverá iniciar até julho do
próximo ano a produção em
uma fábrica de capacidade equi-

valente à da Eldorado no Uru-
guai. “Todos estão atrás do mes-
mo mercado, de papel higiênico
e absorvente, que cresce entre
4% e 4,5% ao ano. É nesse merca-
do que se concentra a nova ofer-
ta”, explica Pontes.

Em 2014, a Suzano deve inau-
gurar, com um ano de atraso em
relação às projeções iniciais,
uma unidade no Maranhão. Um
segundo projeto, inicialmente
previsto para o Piauí em 2014, foi
adiado e não tem mais data para
ser viabilizado.

Nos últimos anos, a Suzano
vem se desfazendo de ativos pa-

ra dar conta dos investimentos,
mas tem constantemente revisa-
do para baixo os valores aplica-
dos. Ao anunciar os resultados
do terceiro trimestre, a empresa

reduziu o total previsto para es-
te ano de R$ 3,5 bilhões para R$ 3
bilhões.

E ainda há os projetos de celu-
lose tocados pelas papeleiras –
parte da produção dessas fábri-
cas, porém, poderá ser usada pa-
ra abastecer unidades locais de
papel. A CMPC, dona da Melho-
ramentos Papéis, tem um proje-
to previsto para Guaíba (RS). Já
a Klabin anunciou investimento
de R$ 6,8 bilhões para uma nova
fábrica de celulose em Ortiguei-
ra (PR). A companhia ainda bus-
ca, no entanto, sócios e financia-
mento para tirar o investimento

do papel.
A dificuldade em viabilizar

projetos é uma constante por-
que, embora os preços da celulo-
se de fibra curta tenham subido
no último ano, eles ainda se si-
tuam entre US$ 650 e US$ 750
atualmente.

A chance de um novo recorde
de preço – como o registrado em
2010, quando a cotação passou
de US$ 1.000 – é reduzida. Há
dois anos, houve interrupção de
produção na Europa, o que ge-
rou apreensão sobre o abasteci-
mento do produto. E nada pareci-
do com isso ocorre agora. “Acho
que os preços são bons para as
fábricas já maduras. Para as no-
vas, a margem não está muito fol-
gada”, diz Pontes, da Stora Enso.

Fátima Laranjeira

A Viavarejo, holding das redes va-
rejistas Casas Bahia e Ponto
Frio, confirmou ontem o nome
de Antonio Ramatis Rodrigues
como seu novo presidente, no lu-
gar de Raphael Klein. Rodrigues
assumirá a presidência da com-
panhia com o desafio de elevar a
rentabilidade em meio a negocia-
ções entre os sócios, que podem
definir o destino da empresa em

curto ou médio prazo.
“O desafio será manter as vir-

tudes da Casas Bahia e as necessi-
dade de resultados do Grupo
Pão de Açúcar”, avalia o coorde-
nador do Núcleo de Estudos de
Negócios do Varejo da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM), Ricardo Pastore.
“Os Klein (fundadores da Casas
Bahia) foram inovadores em
muitas questões, como o siste-
ma de crédito e o acesso ao públi-
co de baixa renda, mas o proble-
ma é o custo que isso gerou. Isso
teve importância, mas agora o
momento é outro.”

Já um consultor do setor de
varejo diz que é muito provável
que o novo presidente consiga
melhorar os resultados. “Mes-

mo após dois anos da venda para
o Pão de Açúcar e com ganhos de
governança, a margem líquida
da companhia nos primeiros no-
ves meses do ano foi de 0,6%, o
que é bem baixo”, afirma. “Em
2013, espera-se um crescimento
da economia maior, em torno
dos 4%, e o novo presidente deve
entregar uma rentabilidade me-
lhor, o que pode colocar a família
Klein em uma situação descon-
fortável, porque apresentou re-
sultados piores”, ressalta.

Na opinião de um analista que
não quis ser identificado, apesar
de a empresa ter saído do prejuí-
zo, a rentabilidade foi baixa. Nos
nove primeiros meses de 2012, a
companhia teve lucro de R$ 88,1
milhões, frente a prejuízo de R$
22 milhões em igual período do
ano passado. Para ele, o novo pre-
sidente é um profissional expe-
riente. “Mas, apesar disso, por
ser um executivo da casa, eu não
esperaria grandes mudanças.”

Sócios. Na terça-feira da sema-
na passada, os sócios da Viavare-
jo Michael e Raphael Klein se reu-

niram em Paris com Jean-Char-
les Naouri, do grupo francês Ca-
sino – controlador da Viavarejo
–, e disseram estar dispostos a
aumentar sua participação dos
atuais 47% para algo entre 70% e
75% e assumir o controle da em-
presa, deixando o Grupo Pão de

Açúcar. A Viavarejo, no entanto,
poderia, segundo algumas análi-
ses, ser usada pelos franceses co-
mo moeda de troca para a saída
de Abilio Diniz da sociedade
com o Casino, inviabilizando o
acordo com os Klein.

“Aí entraria um componente

não financeiro, que é ter os Klein
como minoritários insatisfeitos.
Nessa negociação, poderia ha-
ver a venda da Casas Bahia para
os antigos donos e Abilio ficaria
com o Ponto Frio e Nova Ponto.
com”, afirma um advogado de fu-
sões e aquisições, lembrando
que a união das varejistas ainda
depende de aprovação do Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).

Na opinião de um consultor, a
dúvida do mercado é quando o
Casino vai se desfazer da empre-
sa. “A rede francesa é focada no
varejo de alimentos e, na minha
opinião, não faz sentido carregar
a Viavarejo.” Ele ressalta que
Jean-Charles Naouri, é uma pes-
soa paciente, como demonstrou
no investimento feito no Pão de
Açúcar, que começou em 1999.

“Os Klein teriam mais pressa
para resolver a questão. Depois
deles, Abilio teria interesse
maior, mas está em situação
mais confortável porque tem os
imóveis das lojas do Pão de Açú-
car e é sócio de um grande grupo
internacional.”

Entre projetos adiados, três novas fábricas de celulose

Viavarejo confirma
Ramatis Rodrigues
como novo presidente

● A Suzano Papel e Celulose
anunciou ontem a troca de co-
mando na empresa a partir de
2013. Antonio Maciel Neto, que
está à frente da companhia há

sete anos, deixa a presidência
em 31 de dezembro, e assumirá
uma cadeira no conselho de ad-
ministração.

A partir de 1º de janeiro, assu-
me o cargo Walter Schalka, que
vinha atuando como presidente
executivo da Votorantim Cimen-
tos. De acordo com a Suzano, a
fase de transição para a mudan-
ça do comando terá início em de-

zembro, “o que garantirá perfeita
continuidade de todos os progra-
mas e ações”.

De acordo com o comunicado
da Suzano Papel e Celulose, na
gestão de Maciel, a companhia
“ganhou nova dimensão, amplian-
do sua presença tanto no Brasil
como no exterior, e consolidou o
conceito de empresa de base flo-
restal”.
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Cenibra vai
triplicar número
de funcionários
Empresa vai contratar terceirizados em sua operação de florestas,
com o objetivo de reduzir em até 10% o custo com matéria-prima

André Magnabosco

Em um ano, o número de fun-
cionários da Cenibra, de papel
e celulose, irá passar de 1,5 mil
para 5 mil. A empresa fará até
o fim do ano que vem o cami-
nho contrário de muitas em-
presas que terceirizam para di-
minuir custos. Boa parte dos 6
mil funcionários de empresas
prestadoras de serviços que
atuam em atividades flores-
tais serão contratados.

Com isso, a companhia quer
diminuir de 8% a 10% o custo da
madeira entregue à fábrica de ce-
lulose. “Essa a redução de custo
pode ser até maior se considerar-
mos o potencial ganho de produ-
tividade do trabalhador”, diz o
diretor presidente da empresa,
Paulo Brant.

A projeção, entretanto, é consi-
derada preliminar e o resultado
final pode superar esses núme-
ros, na avaliação de Brant. Para
ele, a relação mais estreita entre
funcionários e empresa e a expec-
tativa de menor rotatividade de
trabalhadores poderia levar a es-
se esperado ganho adicional de
produtividade.

O executivo da companhia se-
diada em Belo Oriente (MG) e
controlada pelo grupo asiático
Japan Brazil Paper (JBP) diz que
dois terços do custo variável rela-

tivo à produção de celulose es-
tão associados ao preço da ma-
deira entregue à fábrica. O custo
da matéria-prima inclui os valo-
res gastos na produção, colheita
e transporte da madeira, entre
outros fatores.

Feito à mão. É justamente no
custo da madeira que consome
que a Cenibra apresentava me-
nor competitividade em relação
a concorrentes do setor. “No ca-
so da colheita, cerca de 35% da
atividade era manual, enquanto
outras empresas têm 100% da co-
lheita mecanizada”, comparou o
executivo, em referência à Vera-
cel, joint venture entre a Fibria e
a sueco-finlandesa Stora Enso
considerada referência na produ-
ção de celulose.

Para reverter a situação, a Ce-
nibra investirá aproximadamen-
te US$ 40 milhões na compra de
equipamentos e passará a contar
com praticamente 100% da co-
lheita mecanizada, o que reduzi-
rá a necessidade de mão de obra
para este fim. Já na atividade de
silvicultura, o processo é o con-
trário. A estratégia é a internali-
zação de terceirizados, que deve
ser concluída até o fim de 2013.

A iniciativa não tem relação di-
reta com a decisão do governo
federal de desonerar a folha de
pagamento para a indústria de

papel e celulose, segundo Brant.
Ele diz que a redução dos custos
com impostos com mão de obra
já era comentada nos bastidores
do setor. “A conversa sobre deso-
neração da folha está ocorrendo
há algum tempo, mas o processo
de internalização (de trabalha-
dores) era prioritário por ques-
tões de custo”, afirmou o executi-
vo. “Mas, evidentemente, a deso-
neração tornou a medida mais
vantajosa”, complementa.

A redução do custo de madei-
ra é considerada prioritária na
Cenibra. “Se pensarmos em um
possível projeto de expansão da
fábrica, esse ganho de competiti-
vidade passa a ser estratégico”,
afirmou. A empresa tem planos
para duplicação da Cenibra. Es-
se projeto, porém, esbarra na
postura brasileira de restringir a
compra de terras por empresas
estrangeiras.

A Cenibra tem capacidade pa-
ra fabricar 1,2 milhão de tonela-
das anuais de celulose e destina
mais de 40% da produção para a
Ásia. Fundada em 1973 a partir
de uma parceria entre a minera-
dora Vale e a JBP, a companhia
mineira é controlada desde 2001
pelo grupo composto por fabri-
cantes japoneses de papel, e tam-
bém pela Itochu Corporation e
pelo Japan Bank of International
Corporation.

Ganhos. Em 2013, economia deve ajudar resultado da rede

Executivo assume o
cargo com desafio de
melhorar os números
em meio a uma disputa
entre os sócios

Walter Schalka vai
substituir Maciel
Neto na Suzano

Expansão
da fábrica.
Plano de
dobrar a
produção
da Cenibra,
de Paulo
Brant, está
paralisado,
mas não foi
totalmente
descartado

● Recuperação

Além da Eldorado, Stora
Enso e Arauco vão iniciar
fábrica no Uruguai;
Suzano deve inaugurar
unidade em 2014
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LAZER COMPLETO
(Altura do número 1.750 
da R. Santa Cruz) - Saúde

15%
foi o aumento do preço da
celulose desde 2011. A Eldorado
Celulose considera que,
combinadas com a alta do dólar,
as cotações atuais são favoráveis
ao início da operação.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B24.




