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Negócios Energia
EDF quer comprar
fatia da Petrobrás em
térmica a gás. Pág. B28

WERTHER SANTANA / ESTADÃO

Cátia Luz

O grupo belga Solvay, contro-
lador da Rhodia, anunciou on-
tem a aquisição da fábrica da
empresa de especialidades
químicas Erca no Brasil. Nes-
sa operação foram incluídas
a unidade fabril da compa-
nhia, instalada em Itatiba, no
interior de São Paulo, e o port-
fólio de produtos de formula-
ções para as áreas de cuida-
dos pessoais e agronegócios.

O investimento total foi de
R$ 100 milhões. Esse valor tam-
bém já prevê o projeto de ex-
pansão da fábrica programado
para o início do ano que vem,
disse Valdirene Licht, vice-pre-
sidente da Solvay Novecare
(produtos de alto desempe-
nho) para a América Latina.

“Essa aquisição é estratégica,
uma vez que vai permitir a am-
pliação de nosso portfólio para
a produção de especialidades
químicas no País”, afirmou a
executiva. A Erca, uma multina-
cional de capital italiano, atua
no Brasil com formulações quí-
micas para as áreas têxtil e cons-
trução, mas esses portfólios fi-
caram de fora da transação. “Fi-
zemos uma parceria com a Erca
para fornecer esses produtos
para eles no País.”

A produção de especialida-
des químicas da companhia bel-
ga no Brasil estava, até então,
concentrada na fábrica do gru-
po em Santo André (no ABC
Paulista). Essa unidade do ABC
será desativada nos próximos
18 a 24 meses e toda a produção
será concentrada em fábrica de
Itatiba, que terá investimentos
para ampliação da capacidade.
Os funcionários da unidade do
ABC já foram avisados sobre a
transferência de produção.

“Com a compra dos ativos da
Erca, vamos dobrar nossa capa-

cidade de produção de surfac-
tantes e especialidades quími-
cas no País para atender aos
mercados de agroquímicos, cui-
dados pessoais, tintas, minera-
ção e óleo e gás”, disse a executi-

va. De acordo com Valdirene, as
divisões de agronegócios e per-
sonal care crescem acima de
dois dígitos no País e a aquisi-
ção deverá atender uma deman-
da crescente nesses dois merca-
dos. “A operação vai reduzir
nossa dependência de importa-
ção de insumos”, afirma.

Desde 2010, a companhia bel-
ga tem realizado pesadas aquisi-
ções na área de especialidade
química para reforçar sua posi-
ção nesse segmento. Em 2010,
comprou uma unidade na Chi-
na e no ano passado fechou uma

aquisição na Índia. Uma outra
unidade foi adquirida este ano
nos Estados Unidos. “A compra
da Erca marca a intenção do gru-
po de crescer no Brasil e expan-
dir seus negócios na América La-
tina”, disse Valdirene.

Com faturamento global de
12,4 bilhões de euros no ano pas-
sado, a divisão de Novecare da
Solvay é a maior em receita da
companhia. No Brasil, onde o
grupo registrou faturamento
de US$ 1,4 bilhão no ano passa-
do, a participação desse negó-
cio ainda é pequena. “A aquisi-

ção dos ativos da Erca deverá
elevar a importância dessa área
para o grupo, que prevê expor-
tar especialidades químicas a
partir da unidade brasileira”,
diz Valdirene.

Desinvestimento. No ano pas-
sado, o grupo belga anunciou
que deverá fazer desinvestimen-
tos em áreas consideradas não
estratégicas para a companhia
para se dedicar a especialidades
químicas e negócios com mar-
gens mais atraentes. Os ativos
de PVC do grupo - um deles no
Brasil e outro na Argentina - fo-
ram incluídos nesse pacote. A
fábrica de PVC da Solvay no
País está instalada em Santo An-
dré e a da Argentina na região da
Baía Blanca. A petroquímica na-
cional Braskem é apontada pelo
mercado como uma das fortes
interessadas nesse negócio.

Com forte dependência de
importações de insumos, as in-
dústrias químicas devem encer-
rar este ano com recorde no dé-
ficit da balança comercial do se-
tor. No acumulado dos últimos
12 meses, o déficit se mantém
em US$ 32 bilhões. Nesse perío-
do, as importações somaram
US$ 46,2 bilhões e as exporta-
ções, US$ 14,2 bilhões.
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Grupo belga Solvay, dono da Rhodia,
faz aquisição de fábrica química no País

● Aquisições globais
A companhia tem feito pesadas
aquisições globais na área de
especialidades químicas desde
2010 para reforçar sua posição.
A Ásia, por exemplo, tornou-se
um dos mercados estratégicos.

Estratégia. Operação, avaliada em R$ 100 milhões, inclui a unidade produtora da companhia italiana Erca em Itatiba e o portfólio das
divisões de formulações para cuidados pessoais e agronegócios; unidade brasileira deverá ser base de exportação para América Latina

Investimento. Para Valdirene Licht, da Solvay, compra garante expansão dos negócios
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● Expansão

R$ 100 mi
será o investimento do grupo na
unidade recém-adquirida. O valor
inclui a aquisição da fábrica, port-
fólio das áreas de cuidados pes-
soais e expansão da instalação

US$ 1,4 bi
foi o faturamento da dona da Rho-
dia no Brasil em 2012

€ 12,4 bi
foi a receita global da belga no
ano passado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 nov. 2013, Economia & Negócios 2, p. B26.




