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Celulose No acumulado até julho, os embarques somaram US$ 2,93 bi, sendo US$ 859 milhões para o país asiático

Exportação sobe 8,2% puxada por China
Stella Fontes
De São Paulo

A manutenção do apetite chi-
nês por celulose de eucalipto
brasileira e a retomada das ven-
das para a América do Norte es-
tão garantindo o bom desempe-
nho das exportações da matéria-
prima em 2013. No acumulado
do ano até julho, os embarques
totalizaram US$ 2,93 bilhões,
com alta de 8,2%, segundo le-
vantamento divulgado ontem
pela Associação Brasileira de Ce-
lulose e Papel (Bracelpa).

Embora a Europa permaneça
como principal compradora da

fibra brasileira, com US$ 1,24 bi-
lhão em sete meses e queda de
1,6% na comparação anual, a
China tem sido o principal mo-
tor do crescimento das vendas
externas da indústria. De janeiro
a julho, os embarques de celulo-
se para o país asiático alcança-
ram US$ 859 milhões, 21,2% aci-
ma do registrado um ano antes.

Em volumes, as exportações
brasileiras de celulose cresceram
14% em julho, na comparação
com igual intervalo de 2012, pa-
ra um total de 791 mil tonela-
das. Em relação ao apurado em
junho, os embarques da maté-
ria-prima subiram 9%. Com isso,

no acumulado dos sete primei-
ros meses do ano, os produtores
brasileiros de celulose exporta-
ram 5,339 milhões de toneladas
de todos os tipos da fibra, com
alta de 9,2% ante o verificado em
igual intervalo de 2012.

Já as vendas internas de celu-
lose subiram 2,2% no mês de ju-
lho, frente ao verificado um ano
antes, para 138 mil toneladas.
Na comparação com junho, a al-
ta é de 6,2%. Diante disso, nos se-
te primeiros meses deste ano, as
vendas domésticas da matéria-
prima totalizaram 957 mil tone-
ladas, praticamente estáveis (al-
ta de 0,1%) em relação ao verifi-

cado no mesmo intervalo do
ano passado.

Conforme a Bracelpa, a pro-
dução brasileira de celulose to-
talizou 8,513 milhões de tonela-
das de janeiro a julho, com alta
de 5,3% na comparação anual.
Os números refletem, por um la-
do, o início de operação da pri-
meira fábrica da Eldorado Brasil,
em novembro do ano passado, e,
por outro, a suspensão da pro-
dução da matéria-prima pelo
grupo Jari, na região Norte.

As vendas domésticas da in-
dústria brasileira de papel tota-
lizaram 476 mil toneladas em
julho, com expansão de apenas

0,8% na comparação com o veri-
ficado um ano antes e também
com o apurado em junho, de
acordo com a Bracelpa. Nos sete
primeiros meses do ano, as ven-
das internas do produto soma-
ram 3,207 milhões de toneladas,
com alta de 3,5%.

As importações de papel, por
sua vez, mantiveram trajetória
descendente. Em julho, foram
importadas 112 mil toneladas
do produto, com queda de
10,4% na comparação anual. Em
relação a junho, contudo, houve
aumento de 7,7%. De janeiro a
julho, as importações de papel
ficaram em 761 mil toneladas,

com uma baixa de 7,2%.
Conforme a Bracelpa, o setor

continua “atuando para comba-
ter o desvio de finalidade do pa-
pel imune, destinado à produ-
ção de livros, jornais e revistas”.
Em outubro, destaca a entidade,
entrará em vigor a Instrução
Normativa da Receita Federal
número 1.341, que institui a ro-
tulagem específica nas embala-
gens do papel destinado à im-
pressão de livros e periódicos. “A
medida [...] contribuirá para er-
radicar esse ilícito fiscal que vem
causando sérias distorções no
mercado brasileiro de papel”, in-
forma a associação.

ANP vai chamar derrotados em leilão
Pet r ó l e o
Rodrigo Polito
Do Rio

A Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) pretende enviar, na próxi-
ma semana, as cartas de convoca-
ção para as empresas derrotadas
na disputa por blocos devolvidos
na 11a Rodada de Licitações, em
maio. A convocação das compa-
nhias será deliberada em reunião
da comissão especial de licitação
da agência na sexta-feira. As em-
presas interessadas deverão se ma-
nifestar em até cinco dias, após o
recebimento do documento.

Dos 142 blocos negociados no
leilão, só 87 já tiveram os contratos
assinados até o momento. O prazo
para a assinatura dos contratos foi
prorrogada até 17 de setembro. O
prazo para o pagamento dos bô-

nus de assinatura, no entanto, ven-
ceu na última sexta-feira.

Ainda não se sabe ao certo o
total de blocos que serão devolvi-
dos. A autarquia informou que
está sendo feito um levantamen-
to para saber quais empresas pa-
garam o valor necessário para
obter as respectivas concessões.

Dos 55 blocos cujos contratos
ainda não foram assinados, já é
certo que nove serão devolvidos
pela OGX. Dessas áreas, em apenas
uma (o bloco BAR-M-213, na Bacia
de Barreirinhas) não houve dispu-
ta com outras empresas. O bloco
será devolvido para a União.

A petroleira do grupo EBX ainda
pode devolver um décimo bloco, o
POT-M-475, em águas profundas,
na Bacia do Potiguar. A empresa
ainda não assinou o contrato da
área e não há informações até o
momento de que ela tenha efetua-
do o pagamento de R$ 20 milhões

de bônus de assinatura.
As atenções do mercado tam-

bém estão voltadas para a Pe t r a
Energia. Segunda maior vence-
dora do leilão, em número de
blocos, a companhia ainda não
assinou os contratos relativos aos
28 blocos que arrematou. Ainda
não se sabe se a empresa pagou a
quantia de R$ 111,5 milhões de
bônus relativos aos contratos
dessas áreas. A maior vencedora
da 11a Rodada foi a Pe t r o b r a s ,
que arrematou 34 blocos.

Os contratos futuros de petró-
leo fecharam em alta ontem, pu-
xados pelas tensões com a Síria e
pelos dados positivos da econo-
mia dos Estados Unidos. Em No-
va York, o contrato do WTI para
outubro subiu US$ 0,89 (0,81%) e
terminou a US$ 108,54 o barril.
Em Londres, o Brent para o mes-
mo mês ganhou US$ 1,35 (1,18%)
e foi para US$ 115,68 o barril.

.
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Jörg Hofmann assume presidência da marca alemã no país com o desafio de tirar do papel o plano de produção local

Ve í c u l o s
Eduardo Laguna
De São Paulo

No momento em que estuda
retomar a produção de carros no
Paraná, a Au d i enviou de sua ma-
triz na Alemanha um executivo
para comandar os negócios no
Brasil, ampliando assim a expec-
tativa pela confirmação, em bre-
ve, do investimento no país.

Em comunicado divulgado
ontem, a empresa do grupo
Vo l k s w a g e n anunciou que Jörg
Hofmann foi o homem escalado
ao cargo de presidente da Audi
no Brasil. Ele já assumiu o posto,
até então ocupado por Leandro
Radomile, que segue na empresa
como diretor de operações.

Em nota, o executivo alemão
não confirmou a produção local,
cujo projeto, segundo informa-
ções vindas da Agência Brasileira

de Desenvolvimento Industrial
(ABDI), já teria sido entregue ao
governo. Porém, disse estar “en -
t u s i a s m a d o” para escrever o
“próximo capítulo” na história
da montadora no Brasil.

Ele tem 46 anos e está na Audi
há 13, período no qual acumulou
experiência em mercados como
Austrália e Japão, além da Alema-
nha. Começou como gerente-geral
da filial japonesa e, nos últimos
três anos, foi diretor de operações
de varejo da Audi AG na Alema-
nha, onde chefiou o desenvolvi-
mento da rede de concessionárias.

Também tem no currículo pas-
sagem pela direção de vendas e
marketing da divisão Ásia–Pa c í f i c o
entre 2003 e 2004, quando foi res-
ponsável pela entrada da marca na
Índia e pelo relançamento da Audi
na Coreia. Depois, atuou como di-
retor-executivo na Austrália até
2010. Sua primeira grande missão
no Brasil será tirar do papel o pla-

no da montadora de voltar a fabri-
car veículos no país. Assim como
aconteceu entre 1999 e 2006, a
ideia é compartilhar a fábrica da
Volkswagen em São José dos Pi-
nhais, na Grande Curitiba.

Com as restrições às importa-
ções de carros, muitas montado-
ras passaram a anunciar planos
de produção no Brasil e isso in-
clui as marcas de luxo. Além da
Audi, Mercedes-Benz e Land Ro-
ver estudam fabricar automó-
veis no país, enquanto a BMW já
começou a preparar o terreno
da fábrica que será erguida no
norte de Santa Catarina. Oficial-
mente, a Audi diz que ainda ava-
lia a viabilidade do projeto.

Há 16 anos na indústria auto-
mobilística, Jörg Hofmann é for-
mado em administração de em-
presas na Alemanha, com mestra-
do em negócios e gestão de marke-
ting pela Universidade Estadual
do Arizona, nos Estados Unidos.

Executivo alemão assume
comando da Audi no Brasil

Argentina Sullair vende a Solaris
Máquinas
Olivia Alonso
De São Paulo

O fundo de private equity Sou -
thern Cross, que investe em em-
presas sul-americanas, comprou
70% da Solaris, companhia de alu-
guel de equipamentos para cons-
trução civil e indústria, com o pla-
no de fazer a empresa dobrar de
tamanho em três anos. O valor do
negócio não foi divulgado, mas
segundo apurou o Va l o r , ficou em
torno de R$ 220 milhões.

A Solaris, que era detida pelo
grupo argentino S u l l a i r, faturou
R$ 200 milhões no ano passado,
15% acima do valor de 2011. A em-
presa aluga plataformas aéreas,
manipuladores telescópicos, gera-
dores, compressores de ar e torres
de iluminação portáteis. Com cer-
ca de 15% de participação no mer-

cado brasileiro, tem entre suas
concorrentes a Mills, que faturou
R$ 879,3 milhões em 2012.

A venda incluiu ainda a Sullair
Brasil, que aluga e vende com-
pressores de ar, e faturou cerca de
R$ 30 milhões no ano passado.

O capital aportado pelo Sou-
thern Cross será usado para a ex-
pansão dos negócios, segundo
Diego Stark, sócio do fundo, que
assumiu o comando da Solaris. A
empresa tem 13 filiais e investiu
US$ 130 milhões nos últimos três
anos em aumento de frota e novas
unidades. Hoje, opera com três mil
máquinas, que somam um valor
próximo de US$ 200 milhões.

A expectativa da empresa é de
acelerar seu crescimento para um
ritmo igual ou superior ao do mer-
cado. Em média, a locação de má-
quinas cresceu 30% ao ano desde
2008, diz Paulo Esteves, diretor co-
mercial da Solaris. Daqui para

frente, o avanço deve ficar em de
20%, estima. Os executivos espe-
ram que a busca por segurança e
produtividade elevem a demanda
pela locação de plataformas, que
substituem os andaimes. “Nos Es-
tados Unidos, estima-se que o mer-
cado de locação tenha entre 700
mil e 800 mil máquinas. No Brasil,
são cerca de 20 mil”, diz Esteves.

O negócio foi auxiliado pelo
Itaú BBA e pelos escritórios de ad-
vocacia Veirano e Mattos Filho, Vei-
ga Filho, Marrey Jr. e Quiroga.

Criada em 1997 pela Mills do
Brasil e pela americana JLG In-
dustries, a Solaris foi comprada
pela Sullair em 2000. Seu novo
controlador, o Southern Cross, já
havia investido nas brasileiras
Brinox, que faz utensílios domés-
ticos, e SIN-Sistema de Implante,
que atua em odontologia. Seus
aportes somam US$ 2,7 bilhões,
em 25 empresas sul-americanas.

NÃO QUEREMOS
SER MAIS UM BRAÇO
DA SUA EMPRESA.
QUEREMOS SER
MAIS UMA CABEÇA.

No ambiente corporativo,
nada é tão decisivo quanto
o capital humano.
É por isso que investimos
consistentemente em
atração e desenvolvimento
de profissionais capazes
de colocar o seu talento
a serviço dos nossos clientes.

Conheça o Itaú BBA e descubra
por que ele é o banco de atacado,
investimentos e tesouraria
escolhido na América Latina
pelas mais importantes
empresas e investidores globais.
www.itaubba.com

À frente. Por escolha.BBA
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