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Eldorado já busca licença para duplicação de fábrica
Celulose
Stella Fontes
De Três Lagoas (MS)
Dona da maior linha única de
produção de celulose do mundo,
a Eldorado Brasil pretende obter,
ainda em 2013, a licença de instalação para duplicar a fábrica de
Três Lagoas (MS), que entrou em
operação em novembro e está apta a fazer 1,5 milhão de toneladas
da matéria-prima por ano. Oficialmente, a previsão é a de que a
segunda unidade entre em atividade somente em 2017. Porém, se
os prazos vislumbrados neste
momento para o projeto forem
cumpridos, é possível que a ex-

pansão fique pronta um pouco
antes, já no fim de 2016.
Os planos da Eldorado, controlada pela J&F Investimentos, dona
do JBS, são ainda mais ambiciosos. Até 2021, uma terceira linha
de produção deverá ser instalada
na unidade de Três Lagoas (MS),
elevando a capacidade total a 5
milhões de toneladas por ano de
celulose branqueada de eucalipto. Com isso, a empresa se tornará
a segunda ou terceira maior produtora global da fibra de mercado, no grupo que hoje é liderado
pelas também brasileiras Fibria e
Suzano Papel e Celulose.
"Esse será um projeto mais rápido e que vai custar menos", afirma o presidente da companhia,

de ações (IPO, na sigla em inglês),
previsto para o início de 2014.
“O processo de duplicação da
fábrica já começou”, diz o presidente, acrescentando que o valor
do aumento de capital será definido a partir dos termos do projeto. Hoje, a J&F detém participação superior a 80% na Eldorado,
que já possui registro de companhia aberta. Os cerca de 20% restantes estão com os fundos de
pensão Funcef e Petros.
A companhia já iniciou o plantio das florestas que vão suprir
também a nova capacidade, com
50 mil hectares plantados neste
ano e, mais adiante, 60 mil hectares anuais. Hoje, a Eldorado ainda
não produz toda a madeira neces-

José Carlos Grubisich. A implantação da Eldorado em Três Lagoas
demandou investimentos de
US$ 3,6 bilhões e, no próximo
ano, serão aportados mais US$ 60
milhões a US$ 80 milhões para
elevar a capacidade produtiva em
15%, para 1,7 milhão de toneladas. A segunda linha poderá ter
esse tamanho, conforme a tecnologia disponível no momento de
concepção do projeto.
Com vistas ao licenciamento, a
Eldorado já contratou os serviços
da finlandesa Pöyry e protocolou
uma carta-consulta junto ao governo de Mato Grosso do Sul. Com
o aval em mãos, o passo seguinte
será um aumento de capital, via
colocação privada ou oferta inicial

sária para alimentar sua fábrica,
mas garantiu 100% de abastecimento com a compra do insumo
de terceiros — um dos contratos de
fornecimento foi firmado com a
Duratex. De acordo com seu diretor florestal, Germano Vieira, se
tornará autossuficiente em 2017.
Apesar do foco no plano de crescimento orgânico, a Eldorado
também acompanha atentamente
as oportunidades de consolidação
da indústria. “Temos uma estratégia de crescimento orgânico, mas
estamos de radar ligado aos planos de consolidação”, ressalta. Caso uma nova rodada se inicie, Grubisich diz que a Eldorado vai buscar o papel de protagonista e será
“potencialmente ativa”.

Na avaliação do executivo, o
mercado global de celulose está
mais positivo do que o previsto e
os preços da matéria-prima permanecem com tendência de alta.
A Eldorado prevê comercializar
entre 120 mil e 130 mil toneladas
da fibra em junho, ante as 100
mil toneladas faturadas em
maio. “Mesmo com nossa entrada no mercado, não houve perturbação dos preços", afirma.
Neste mês, de acordo com Grubisich, a Eldorado poderá alcançar
o ritmo de produção de 100% da
capacidade instalada, reduzindo
em três meses a curva de aprendizagem da fábrica de Três Lagoas.
A repórter viajou a convite da Eldorado

.

Veículos Com lançamentos de carros compactos,
vendas das duas marcas asiáticas dobram no país
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Fonte: Fenabrave. * Variação por marca dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves entre janeiro e maio de 2013, comparativamente ao mesmo período de 2012.
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mercado, ocupando a quinta colocação entre as maiores marcas.
Os números incluem os veículos
importados ou produzidos pela
parceira Caoa em Goiás. A fábrica
de Piracicaba usa toda a capacidade instalada desde a inauguração
oficial, em novembro, e um terceiro turno de trabalho terá que ser
iniciado em setembro.
A Toyota, por sua vez, ainda não
está utilizando toda a capacidade
da fábrica de Sorocaba, de 70 mil
carros por ano. Mas o volume adicionado pelo Etios permitiu compensar uma leve contração nas
vendas do sedã Corolla e colocou a
montadora na sétima posição no
ranking das marcas. A montadora
japonesa, que terminou 2012 com
pouco mais de 3% do mercado de
automóveis e comerciais leves, elevou essa fatia para 4,7%.
A chegada de novos grupos
para disputar segmentos populares do mercado automotivo começa a produzir uma nova distribuição das vendas de carros no
país, cujo resultado mais perceptível é a menor concentração nas
quatro montadoras mais tradi-
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cionais. Dez anos atrás, Fiat,
Volkswagen, General Motors e
Ford respondiam, juntas, por
mais de 83% das vendas — ou seja, apenas um em cada cinco carros vendidos no Brasil não era de
alguma dessas marcas. Mas essa
participação caiu para 70,8% em
2012 e está em 68,4%, neste ano.
O que mudou foi que o Brasil,
com sua crescente demanda por
motorização, se tornou alvo de
montadoras internacionais na
busca por mercados menos contaminados pelas crises na Europa
e nos Estados Unidos. Na última
década, mais do que triplicou o
número de marcas que disputam
vendas de veículos no mercado
automotivo brasileiro, que se
tornou o quarto maior do mundo. No mesmo período, a quantidade de modelos ofertados cres-

A

Marcas que se lançaram ao segmento de carros compactos, o
maior do país, Hyundai e Toyota
são as montadoras que mais aproveitam a pujança do mercado automobilístico brasileiro neste ano.
Num período no qual a indústria
evolui a um ritmo de quase 9%,
chegando a 1,4 milhão de carros
emplacados entre janeiro e maio,
as duas fabricantes de origem asiática conseguem dobrar as vendas
no país (veja gráfico ao lado).
O ponto em comum entre elas
é que ambas entraram praticamente na mesma época no mercado mais popular do Brasil com
a produção de modelos compactos no interior paulista. Primeiro,
em agosto do ano passado, a
Toyota inaugurou em Sorocaba a
fábrica do Etios, modelo que hoje responde por 37% das vendas
da marca. Um mês depois, a
Hyundai começou a fabricar em
Piracicaba o HB20 — já o quarto
carro mais vendido do país.
Nas duas marcas, a estratégia

significou ampliar o leque, antes
mais voltado ao atendimento de
um público mais endinheirado,
para capturar a ascensão da classe
média e a inflexão do consumo em
direção a veículos mais equipados.
Também nos dois casos, o resultado foi um salto nas vendas. Milad
Kalume Neto, especialista da consultoria Jato Dynamics, diz que,
desde que lançou o HB20, há sete
meses, os volumes da Hyundai
cresceram 99,2%. Já a Toyota teve
crescimento de 51,9% com o Etios.
“São valores, sem dúvida, representativos e que mostram o
gosto dos brasileiros por lançamentos”, afirma o analista. “O
lançamento de veículos de entrada, em um novo segmento de
carros de entrada do tipo premium, é a aposta das duas marcas, que já possuem imagem proveniente de mercados premium”,
acrescenta Kalume Neto.
A Hyundai, que no ano passado
perdeu mercado com a sobretaxação a carros importados, atingiu
novo patamar com o HB20. Em
2013, a montadora coreana dobrou para 6% sua participação no
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Maioria das montadoras teve aumento de vendas nos cinco primeiros meses do ano* - em %
150

Hyundai e Toyota
lideram crescimento
Eduardo Laguna
De São Paulo

s.

Corrida das marcas

ceu em mais de cinco vezes.
A mudança no ambiente competitivo tem impacto nos números
das grandes marcas. Das quatro
montadoras do pelotão de frente
da indústria, apenas a Fiat, com alta de 10,4%, cresce mais do que a
média do mercado. A Volkswagen
é a que tem desempenho mais tímido nesse grupo: a alta nos emplacamentos foi de 1,6% nos cinco
primeiros meses do ano.
Mas mesmo com a expansão
de consumo que vem renovando
o recorde nas vendas de carros,
nem todas as montadoras conseguem melhorar seus números.
As chinesas JAC Motors e a Chery, mais a coreana Kia, perderam
espaço com as restrições do governo a carros importados.
A Renault e a Nissan — que,
junto com a Honda, foram as

que mais cresceram no ano passado — está, em 2013, entre as
marcas que perdem vendas. A
queda da Renault se justifica pela parada de dois meses para os
trabalhos de ampliação na fábrica da empresa no Paraná. Já a
Nissan foi afetada por cotas de
importação do México, de onde
traz cerca de 70% dos carros que
vende no mercado brasileiro.
A Peugeot já tinha perdido espaço no ano passado e segue em
queda neste ano. Até maio, os emplacamentos da marca cederam
13,9%, comparativamente a igual
período de 2012. A montadora
francesa justifica o resultado à
parada, em fevereiro, na produção da fábrica na província de
Buenos Aires, onde é fabricado o
308, um dos modelos mais vendidos no Brasil pela companhia.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2013, Empresas, p. B10.

Consumo de alumínio pode subir 3,7% Lucro líquido da Cosan recua 80%
Metais
Olivia Alonso e Eduardo Laguna
De São Paulo
O consumo de produtos transformados de alumínio no Brasil
vai crescer 3,7% neste ano e atingir 1,48 milhão de toneladas, estima a Abal, a entidade que representa a indústria produtora desse
metal. Em 2012, foram consumidas 1,43 milhão de toneladas desses produtos, o que inclui chapas,
folhas, extrudados, fios, cabos,
fundidos, pó e destrutivos.
No primeiro trimestre, houve
um recuo de 0,9% nesse mercado,
com 357,6 mil toneladas consumidas. No entanto, a associação projeta uma recuperação nos próximos meses do ano, alinhada ao desempenho dos principais mercados consumidores do metal.

Na nova previsão — inferior a
projeções iniciais que chegavam a
indicar um crescimento de mais de
5% —, a Abal levou em conta uma
esperada reação no consumo de
fios e cabos, mas também considerou o crescimento mais modesto
da economia. Se no início do ano o
mercado previa uma evolução do
Produto Interno Bruto (PIB) ao redor de 4%, agora, após o fraco resultado do primeiro trimestre, há
um consenso de que a economia
vai crescer menos do que 3%.
Luis Carlos Loureiro Filho, coordenador da comissão de economia
e estatística da Abal, diz que o setor
costuma crescer um pouco acima
do PIB. Por isso, apesar da queda
no primeiro trimestre, a entidade
ainda acredita na reversão da tendência negativa até o fim do ano.
Espera-se que a construção de linhas de transmissão de energia ge-

re mais demanda a produtores de
cabos durante o segundo semestre. Ele cita como exemplo o linhão
que vai escoar a energia da usina
de Teles Pires, cujo uso de alumínio
é estimado em 55 mil toneladas.
Durante o primeiro trimestre, o
consumo de fios e cabos caiu 31,6%
e determinou o recuo de quase 1%
nas vendas de alumínio no período. Não fosse a retração dos cabos,
o mercado teria subido 2,7% nos
três primeiros meses do ano.
As estimativas da Abal apontam
para o consumo de 103,8 mil toneladas de fios e cabos nos três últimos trimestres, o que reduziria a
queda desses produtos para 12,1%.
Loureiro Filho lembra que a demanda da construção civil e o alto
consumo de bebidas no verão, puxando a produção de latinhas de
cerveja e refrigerante, também
abrem perspectiva mais positiva.

Desempenho
Mônica Scaramuzzo
De São Paulo
O grupo de infraestrutura e
energia Cosan encerrou o quarto
trimestre do ano fiscal 2012/2013
com lucro líquido de R$ 29,7 milhões, recuo de 80% sobre o mesmo período do ano anterior, que
ficou em R$ 149 milhões. A receita líquida no período ficou em
R$ 8,4 bilhões, aumento de 46%
sobre o mesmo período do ano
passado. O lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização (Ebitda) registrou elevação
de 136% no quarto trimestre, para R$ 915,5 milhões.
O resultado no quarto trimestre (encerrado em 31 de março)
reflete o aumento das despesas financeiras do grupo com a aquisi-

Movimento falimentar
Falências Requeridas
Requerido: Depaula Indústria Metalúrgica Ltda. - Endereço: Rua do Oratório, 2700, Bairro de Vila Prudente Requerente: Aquitania Fomento Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP

Requerido: Pj Comércio e Consertos de Jóias e
Relógios Ltda. - Endereço: Rua Barão de Paranapiacaba, 25, 3º Andar, Salas 1, 2 e 3, Sé - Requerente:
Marcelo Reis de Lima - Vara/Comarca: 1a Vara de
Falências de São Paulo/SP
Requerido: Trans S Transportes e Comércio Ltda. - Requerente: Thyssenkrupp Bilstein Brasil Molas e Componentes de Suspensão Ltda. - Vara/Comarca: 3a Vara de São Bernardo do Campo/SP
Requerido: Vanda Colombo de Mello ME - Requerente: Jomafer Ferro e Aço Ltda. - Vara/Comarca:
1a Vara de Catanduva/SP

Falências Decretadas
Empresa: Aci Comércio e Importação Ltda. ( Extensão Dos Efeitos da Falência da Empresa Reflexo Indústria de Esquadrias e Comércio de Vidros Ltda. ) - Administrador Judicial: O Mesmo Dos
Autos Principais - Vara/Comarca: 2a Vara de Santa
Maria/RS
Empresa: Box Solution Comercial e Serviços Ltda. - Administrador Judicial: Sr. Gustavo Roxo Ferreira Lima - Vara/Comarca: 4a Vara de Santos/SP
Empresa: Cicomac Agro Industrial, Empreendimentos e Comércio S/A - Endereço: Alameda Ri-

beirão Preto, 235 - Administrador Judicial: Dra.
Adriana Lucena Zóia de Camargo - Vara/Comarca:
1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Mbm Comércio de Veículos Ltda. ME - Endereço: Scia Quadra 15, Conj. 09, Lote 21, Cidade do
Automóvel, Guará - Administrador Judicial: Dra. Thelma Cristina Cavalcante Madoz - Vara/Comarca: Vara
de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, Brasília/DF
Empresa: Power Brill Indústria e Comércio Ltda. - Endereço: Rua Maria Das Dores Abranches,
118, Vila Constança - Administrador Judicial: Dr.
Fernando Celso de Aquino Chad - Vara/Comarca: 1a
Vara de Falências de São Paulo/SP

Processos de Falência Extintos
Requerido: Atemoc Comercial de Alimentos Ltda.
-Requerente: Nova Brasília Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda. - Vara/Comarca: Vara de Falências
e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, Brasília/DF - Observação: Falta de interesse de agir
Requerido: Bertolo Agroindustrial Ltda. - Requerente: Regineraldo Jesus Aveiro Epp - Vara/Comarca: Vara Cível do Foro Distrital de Flórida Paulista/comarca de Adamantina/SP - Observação: Desistência homologada
Requerido: Frigorífico Mirante do Paraná Ltda. Requerente: Bruno Sérgio Marin - Vara/Comarca:
Vara Única de Panorama/SP - Observação: Desistência homologada
Requerido: Laticinio e Mercearia Anália Ltda. Requerente: Supermercado Jaguá Ltda. - Vara/Co-

ção da Comgás, líder no país em
gás canalizado. Essa operação foi
concluída no fim do ano passado.
O endividamento da empresa de
gás canalizado também teve impacto nos resultados do último
trimestre. O desempenho da Raízen Energia (produção de açúcar
e álcool) no mesmo período contribuiu para reduzir a última linha do balanço da companhia.
Já no balanço consolidado, a receita líquida da Cosan ficou em
R$ 30,016 bilhões, aumento de
28% sobre o ano anterior. O Ebitda
encerrou com elevação de 48%, em
R$ 3,142 bilhões. O lucro líquido
ajustado saltou de R$ 474,1 milhões para R$ 638,2 milhões, alta
de 35%. Esse valor considera a exclusão da formação da joint venture Cosan e Shell, a Raízen.
O ano-calendário do grupo vai
de abril a março. A companhia de

infraestrutura e energia deverá
promover uma mudança no calendário de divulgação de resultados ainda este ano, adaptandose ao ano civil, uma vez que seus
negócios de açúcar e álcool, sob o
guarda-chuva da Raízen Energia,
tem reduzido participação no faturamento total da companhia
por conta dos novos negócios.
Parte dos resultados divulgados
pela Cosan ficou em linha com os
relatórios de prévia de resultados
da Bradesco Corretora, Itaú BBA e
Bank of America Merrill Lynch.
Pela média, a receita líquida ficaria em R$ 8,3 bilhões no quarto
trimestre; o lucro líquido em R$
83 milhões, e o Ebitda em R$ 816
milhões. Já os relatórios de prévia
consolidado previam lucro líquido de R$ 661 milhões, receita líquida média de R$ 29,9 bilhões e
Ebitda de R$ 2,978 bilhões.

Curtas
marca: 6a Vara de São Paulo/SP - Observação: Falta
de interesse de agir
Requerido: Posto Alabama Ltda. - Endereço: Av. Engenheiro Billings, 1653, Bairro do Jaguaré - Requerente: Banco Safra S/A - Vara/Comarca: 2a Vara de
Falências de São Paulo/SP
Requerido: Reobote Comércio de Plásticos e Aviamentos Eireli - Endereço: Rua Jairo Góis, 115, Bairro do
Brás - Requerente: Têxtil Mn Comércio de Tecidos e Confecções Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de
São Paulo/SP - Observação: Desistência homologada
Requerido: Safra Brasil Ltda. - Requerente: Soagro Sociedade Agro Pecuária Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de
Piracanjuba/GO - Observação: Falta de interesse de agir
Requerido: Trevecom Engenharia, Comércio e
Montagens Industriais Ltda. - Requerente: Tempero Certo Cozinhas Industriais Antunes Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Piracicaba/SP - Observação:
Homologado acordo celebrado entre as partes

Reformas de Sentença de Falência
Empresa: Posto Alabama Ltda. - Endereço: Av. Engenheiro Billings, 1653, Bairro do Jaguaré - Requerente: Banco Safra S/A - Vara/Comarca: 2a Vara de
Falências de São Paulo/SP - Observação: Revogado
o despacho de quebra da requerida

Cumprimentos de Concordata
Suspensiva
Empresa: Fn Dos Santos Ltda. - Vara/Comarca: 2a
Vara de Caratinga/MG

Recuperação Judicial Requerida
Empresa: Bravisco de Bastos Comércio e Indústria Ltda. - Vara/Comarca: Vara Única de Bastos/SP
Empresa: Ns Stillo Serviços Gráficos Comércio
de Papelaria e Informática Ltda. ME - Endereço: Rua Capitão José Machado, 305, Jardim Primavera - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de
São Paulo/SP

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: Havanna Produções e Eventos Ltda. Administrador Judicial: Dr. Jácomo Andreucci Filho Vara/Comarca: 2a Vara de Carapicuíba/SP
Empresa: União Comércio de Borrachas e Autopeças Ltda. - Endereço: Alameda 3º Sargento
Alcides de Oliveira, 468, Parque Novo Mundo - Administrador Judicial: Dr. Alexandre de Moraes Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Xinguara Indústria e Comércio S/A Administrador Judicial: Dr. Paulo Roberto de Souza
Júnior - Vara/Comarca: 3a Vara de Recife/PE

Cumprimento de Recuperação
Judicial
Empresa: Wyny do Brasil Indústria e Comércio
de Couros Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Londrina/PR - Observação: Face ao cumprimento integral do plano de recuperação judicial

AkzoNobel e Solvay

A AkzoNobel e a Solvay assinaram um acordo de três anos no
qual a AkzoNobel vai ampliar o
uso de matérias-primas renováveis em suas tintas e revestimentos, em continuidade a uma parceria já existente entre as duas empresas. O acordo prevê que a AkzoNobel aumente progressivamente
o uso de epicloridrina de base biológica da Solvay, que já está presente em muitas das resinas da
empresa para seus produtos de revestimento. O acordo reforça o
compromisso de ambas as partes
no desenvolvimento sustentável.

Frente para medicamento

Entidades e laboratórios ligadas ao setor farmacêutico oficializaram ontem na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo a Frente Parlamentar para
a Desoneração Tributária dos
Medicamento. Essa iniciativa é
coordenada pela deputada estadual Maria Lúcia Amary, do
PSDB. Os impostos representam
33,9% do valor final dos remédios comercializados, aliados às
demais taxas que incidem nas
matérias-primas, os insumos, e
materiais de embalagens que
compõem o produto.

