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Empre s a s

Déficit químico cresce
As importações realizadas pelo se-
tor químico de janeiro a julho des-
te ano alcançaram US$ 26,1 bi-
lhões, alta de 14,1% em relação ao
mesmo período de 2012. As ex-
portações, por sua vez, somaram
US$ 8,3 bilhões, queda de 3,9% em
relação ao mesmo período de
2012. Com esse resultado, o déficit
na balança comercial de produtos
químicos chegou, até julho, à mar-
ca de US$ 17,8 bilhões, aumento
de 25,0% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2012. Nos últimos 12 me-
ses, de agosto de 2012 a julho des-
te ano, o déficit atingiu novo re-
corde, superior a US$ 31,7 bilhões,
segundo a Associação Brasileira da
Indústria Química (Abiquim).

Cresce lucro da Helbor
O lucro líquido da Helbor cres -
ceu 17,6% no segundo trimestre,
ante o mesmo período do ano
passado, para R$ 83,1 milhões. A
receita líquida teve recuo de
0,4%, para R$ 454,4 milhões. A
margem bruta da companhia
aumentou de 34,1% no segundo
trimestre de 2012 para 36,3% no
intervalo de abril a junho. Sem
considerar os dividendos, a Hel-
bor gerou caixa de R$ 14,1 mi-
lhões no segundo trimestre. No
semestre, a empresa consumiu
caixa de R$ 25,4 milhões.

Controle da Net
O conselho de administração da
Net aprovou no dia 9 a incorpo-
ração da sua controladora, a GB
Empreendimentos e Participa-
ções. Com a operação, a Embra-
tel passa a controlar a Net direta-
mente. As informações foram di-
vulgadas ontem. A GB Empreen-
dimentos e Participações tem co-
mo único patrimônio o seu in-
vestimento na Net. A Embratel
Participações (Embrapar) detém
51% do capital votante da GB e
21,83% do capital não votante da
companhia. O restante é detido
pela Embratel. O patrimônio lí-
quido da GB, avaliado pela Ernst
& Young Terco e pela Directa, é
de R$ 7,09 bilhões.

Oi faz emissão de R$ 1,2 bi
A Oi fará uma emissão de debên-
tures simples, não conversíveis
em ações, no total de até R$ 1,2
bilhão. A companhia havia
anunciado em março uma emis-
são de até R$ 800 milhões, como
parte da estratégia para refinan-
ciar as dívidas, mas cancelou o
projeto em julho, devido às con-
dições do mercado.
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Schalka, presidente da Suzano desde janeiro: em julho foi atingido 90% do avanço físico das obras da fábrica no Maranhão

Suzano já vendeu
60% da produção
de unidade do MA
Celulose
Stella Fontes
De São Paulo

A Suzano Papel e Celulose já
firmou contratos de venda de
longo prazo que cobrem 60% da
produção de sua nova fábrica de
celulose de eucalipto, no Mara-
nhão, cujas operações serão ini-
ciadas no quarto trimestre. Em
entrevista ao Va l o r , o presidente
da companhia, Walter Schalka,
disse que há clientes nos três mer-
cados mundiais de referência:
América do Norte, Europa e Ásia.

A unidade fabril, que terá ca-
pacidade de produção de 1,5
milhão de toneladas por ano,
deve adicionar ao mercado en-
tre 1 milhão e 1,2 milhão de to-
neladas da fibra ao longo de
2014, em razão da curva de
aprendizagem. “A fábrica já vai
produzir em 2013. Mais do que
a data [da partida do empreen-
dimento maranhense], o comis-
sionamento é o mais importan-
t e”, afirmou o executivo.

A concentração de novos pro-
jetos de celulose nos próximos
dois anos não gera grande preo-
cupação na direção da Suzano.
Segundo o diretor da unidade
de negócio de celulose, Alexan-
dre Yambanis, a companhia está
“moderadamente otimista” em
relação ao mercado da global da
commodity entre 2013 e 2014.

Segundo o executivo, são dois
anos “bastante críticos”, diante
da entrada de novas capacidades
e de “questionamentos macroe-
conômicos”. Porém, se conside-
radas as curvas de aprendizagem
das unidades, haverá oferta adi-
cional de 3 milhões de toneladas
nos próximos 20 meses. O mes-
mo exercício, aplicado à indús-
tria mundial de papel, mostra
que haverá oferta adicional de
4,6 milhões de toneladas no
mesmo período. “A maior parte
será de [papel] tissue, que requer
matéria-prima [celulose] de alta
qualidade. Isso nos dá muita se-
r e n i d a d e”, afirmou Yambanis.

Somente na área industrial, os
investimentos da Suzano na no-
va unidade totalizam US$ 2,3 bi-
lhões. Conforme a companhia,
são 12 mil pessoas trabalhando
na formação florestal e constru-
ção industrial. “Em julho, foi
atingido 90% do avanço físico ge-
ral da obra”, informou Schalka.

Antes do início de operação da
fábrica, cuja geração de caixa
contribuirá para a redução da
alavancagem financeira, a Suza-
no continua avaliando oportuni-
dades para alongar o perfil de
sua dívida e “vislumbra a possibi-
lidade de uma nova operação”,
no curto prazo, dentro da estra-
tégia de gestão de passivos.

“É provável”, disse o executivo,
ao ser questionado sobre a possi-
bilidade de nova operação finan-
ceira ainda no segundo semestre.
Em julho, a companhia informou
que seu conselho de administra-
ção aprovou a contratação de
uma linha de crédito de R$ 1,31
bilhão, do Banco do Brasil, com o
objetivo de alongar o perfil da dí-
vida e reduzir a taxa de juros.

Em junho, o custo médio da dí-
vida em real da Suzano era de
7,9% ao ano, ante 8,7% anuais em
março. Em dólar, o custo estava
em 4,7% ao ano no fim do segun-
do trimestre (frente a 5,6% anuais
anteriormente). Já o prazo médio
da dívida consolidada demons-
trou uma ligeira alta, para 4,7
anos, frente a 4,5 em março.

Schalka disse ainda que o custo
caixa de produção de celulose deve
subir nos próximos trimestres
com a maior compra de madeira
de terceiros, em raio médio (dis-
tância) em relação à fábrica de Mu-
curi, na Bahia. No segundo trimes-
tre, o custo caixa consolidado, ex-
cluídos os efeitos de exaustão da
madeira e parada para manuten-
ção, ficou em R$ 568 por tonelada,
com queda de 2,3% na compara-
ção anual e de 6,1% frente ao nú-
mero do primeiro trimestre.

“Conseguimos mitigar os efei-
tos da alta da madeira com outras
iniciativas. Mas isso tem um limi-
te e o custo deve subir no segun-

Fa r m á c i a Rede controlada pelo BTG mantém conversas individuais com três companhias

Brasil Pharma negocia fusão com
distribuidora de medicamentos
Monica Scaramuzzo e
Adriana Mattos
De São Paulo

A Brasil Pharma, o braço de va-
rejo de farmácias do banco BTG
Pa c t u a l , abriu conversas com três
das maiores distribuidoras de
medicamentos do país, a Profar -
ma, a  PanPharma ( e x - Pa n a r e l l o )
e a  Santa Cruz, para unir suas
operações com uma dessas com-
panhias, apurou o Va l o r .

As negociações começaram há
cerca de três meses, de forma in-
dividual com as empresas, e já ti-
veram alguns avanços, de acordo
com fontes familiarizadas com o
assunto. A fase atual é de tentar
traçar ganhos de escala e de si-
nergia, com vantagens e desvan-
tagens para cada uma das possí-
veis parceiras, para que se consi-
ga evoluir nas conversas, segun-
do as mesmas fontes. Ainda está
em aberto qual o formato dessa
fusão: se poderá ser criada uma
nova companhia, que unirá to-
dos os ativos, ou se uma compa-
nhia será incorporada à outra,
num modelo semelhante à fusão

de Anhanguera e Kroton, compa-
ra uma fonte ouvida. Isso irá de-
pender da empresa distribuidora
a fazer parte dessa operação.

Se o negócio for concluído, será
criada a maior rede de varejo e de
distribuição de medicamentos do
país, com faturamento que, em
qualquer uma das 3 distribuido-
ras, deve superar os R$ 7 bilhões.
No caso da PanPharma, a maior
companhia de distribuição dessa
área no Brasil, a união pode criar
um negócio de pouco mais de R$
10 bilhões em receita bruta neste
ano. Não há uma operação que
una varejo e distribuição de medi-
camentos desse porte no país.

Procurada, a Santa Cruz nega
as conversações. A PanPharma
também não confirma as nego-
ciações. Profarma e BR Pharma
não se manifestaram.

A Brasil Pharma quer avançar
em seu processo de consolidação
no setor e sempre deixou claro
sua intenção em atuar na ponta
compradora, e não como vende-
dora. O plano, ao se aproximar
do negócio de atacado, é buscar
maiores ganhos de escala, ques-

tão vista como crucial nesse seg-
mento de margens mais estreitas
e com mudanças nas políticas de
negociação com os laboratórios.
Nos últimos meses, a indústria de
genéricos e redes de drogarias
têm vivido processos mais duros
de negociação, como sinal do
acirramento na disputa por
maior rentabilidade.

ontem, as negociações entre BR
Pharma e Profarma estão bem
adiantadas nesse momento, e há
possibilidade de um acordo. Nes-
te caso, a união dos ativos é consi-
derada mais simples pelas partes
envolvidas nas conversas porque
as duas empresas de capital aber-
to estão no Novo Mercado, com
resultados auditados.

Com esse negócio, a BR Phar-
ma faria a sua entrada no varejo
de farmácias no Rio, e a Profarma
se tornaria uma das maiores re-
des de drogarias do país, um dos
objetivos da atual gestão.

A distribuidora de medica-
mentos e itens de higiene pessoal
Profarma fez sua estreia no varejo
farmacêutico em janeiro deste
ano, com a compra das redes Dro-
gasmil e Farmalife, com atuação
no Rio de Janeiro. No mesmo mês,
concluiu a compra da rede Dro-
garias Tamoio, no mesmo Estado.

Caso BR Pharma e Proframa se
unam, a nova empresa encosta
na líder Raia Drogasil em núme-
ros de lojas próprias. Esta soma
hoje 906 pontos. A nova compa-
nhia criaria um negócio com

858 pontos, ao se considerar
apenas as lojas próprias de BR
Pharma e da Profarma.

Fundada há 51 anos, no Rio
de Janeiro, a Profarma dedicava-
se à distribuição de medicamen-
tos, mas decidiu expandir sua
atuação para vender também
itens de higiene e beleza.

“A Profarma começou a perder
espaço para outras distribuido-
ras de medicamentos, quando
decidiu se tornar também uma
varejista. Ela acaba concorrendo
com ela mesma”, afirmou uma
fonte ao Va l o r . “A sinergia entre
Profarma e Brasil Pharma faz sen-
tido para elas, não para o merca-
d o”, observou outra fonte.

A PanPharma (ex-Panarello),
maior distribuidora de medica-
mentos do país, está passando
por uma reestruturação. O exe-
cutivo Alexander Triebnigg, ex-
presidente da Novartis no Brasil,
chegou à companhia este ano
para dar uma guinada nos negó-
cios da empresa. A companhia,
que pertencia à família Panarel-
lo, de capital nacional, foi vendi-
do para o grupo alemão C e l e s i o.

do semestre”, afirmou o executi-
vo, após a divulgação, ontem, dos
resultados financeiros do segun-
do trimestre. A queda de 6,1% na
comparação trimestral reflete a
maior estabilidade operacional.

Em linhas gerais, o projeto de
redução de custos e despesas colo-
cado em marcha desde meados do
ano passado começou a mostrar
resultados efetivos. No segundo
trimestre, as despesas administra-
tivas da companhia recuaram 6,1%
na comparação anual, diante de
“menores despesas com serviços
de consultoria, com projetos de ex-
pansão (que foram suspensos) e
despesas corporativas, reflexo dos
projetos de redução de despesas
implementados” pela empresa.

Frente aos três primeiros meses
do ano, contudo, houve alta de
3,5%, com o pagamento de parti-
cipação nos resultados. Já o custo
dos produtos vendidos (CPV) no
segundo trimestre totalizou R$
983,3 milhões, com queda de
6,6% em relação ao verificado um
ano antes. A Suzano registrou
prejuízo líquido de R$ 247,5 mi-
lhões no segundo trimestre, um
recuo de 6,3% na comparação
anual. A perda reflete, principal-
mente, o impacto negativo da va-
lorização de 10% do dólar Ptax na
parcela da dívida que está deno-
minada em moeda estrangeira.

A receita líquida trimestral da
companhia subiu 0,8% na mesma
base de comparação, para R$ 1,33

bilhão e o resultado antes de ju-
ros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) ajustado su-
biu 36,9%, para R$ 408 milhões.

Com a nova fábrica, a capaci-
dade total de produção de celulo-
se da Suzano sobe de 2,9 milhões
para 4,4 milhões de toneladas ao
ano. Em 2012, a receita líquida da
empresa atingiu R$ 5,2 bilhões. A
produção de papel no ano foi de
1,3 milhão de toneladas.

Profarma, PanPharma e
a Santa Cruz estão em
tratativas com o braço
de varejo de farmácias
do banco BTG Pactual

Há também mudança de foco
estratégico no mercado mundial
de farmácias. Grandes varejistas
têm fechado negócios dentro
desse modelo estruturado pela
BR Pharma. Em março, a Walgre -
en e  a Alliance Boots fecharam
acordo de 10 anos com a distri-
buidora de medicamentos Ame -
risourceBergen e podem com-
prar até 23 % desta companhia.

Segundo duas fontes ouvidas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2013, Empresas, p. B1.




