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Suzano negocia compra de florestas da Vale no Pará
Celulose
Stella Fontes e Ivo Ribeiro
De São Paulo

A Suzano Papel e Celulose está
negociando a compra de flores-
tas pertencentes à mineradora
Va l e no Estado do Pará, em um
negócio estimado em R$ 540 mi-
lhões, segundo fontes próximas à
indústria. O Va l o r apurou que as
tratativas, que estão em fase avan-
çada, envolveriam cerca de 30 mil
hectares na região do município
paraense de Dom Eliseu. O local
está perto da fábrica de celulose
da companhia que está prestes a
entrar em operação, em Impera-
triz, no vizinho Maranhão.

Procuradas, Suzano e Vale in-
formaram, por meio de assesso-
ria de imprensa, que não comen-
tariam as informações obtidas
pelo Va l o r com fontes do setor.

Esse negócio deve ser a segun-
da grande transação, envolvendo
terras, firmada por companhias
brasileiras de celulose e papel em
curto intervalo de tempo. Na se-
mana passada, a Fibria informou
a venda de 210 mil hectares de
terras para a Parkia Participações
—formada por um grupo de in-
vestidores brasileiros — em um
negócio cujo valor total pode che-
gar a R$ 1,65 bilhão. Desse mon-
tante, R$ 1,4 bilhão à vista e a dife-
rença condicionada à valorização
das terras ao longo de 21 anos.

Em 14 de julho de 2009, a Su-
zano e a Vale já haviam anuncia-
do a assinatura de contratos.
Eles envolviam a compra e ven-
da de ativos florestais que per-
tenciam à mineradora no su-
doeste do Maranhão e de madei-
ra proveniente do programa Va-
le Florestar, além de serviços de
transporte ferroviário da celulo-
se que será produzida em Impe-
ratriz, pela Estrada de Ferro Ca-
rajás, até a região portuária da
capital São Luís.

O Vale Florestar nasceu em
2007 e foi transformado em fun-
do de investimento participativo
em 2010, que conta com a parti-
cipação do Banco Nacional de
Desenvolvimento (BNDES), dos

fundos de pensão Funcef (da
Caixa) e Petros (da Pe t r o b r a s ).
Sob o programa, 140 mil hecta-
res de florestas nativas e áreas
degradadas foram recuperados
e a área total reflorestada com
eucalipto, até o fim do ano, deve
chegar a 45,7 mil hectares.

O negócio referente aos ativos
florestais anunciado naquele
ano compreendeu 84,7 mil hec-
tares de terras, dos quais 34,5
mil hectares plantados de euca-
lipto, por R$ 235 milhões pagos
em 12 parcelas trimestrais. Já o
acordo relativo ao fornecimento
de madeira valerá para o perío-
do de 2014 e 2028 e o acerto re-
ferente ao transporte ferroviário
se estenderá até 2043.

À época, a Suzano informou
que as medidas garantiam o iní-
cio de operação da fábrica de ce-
lulose do Maranhão “em bases
competitivas”. A nova unidade
terá capacidade de produção de
1,5 milhão de toneladas por
ano, com investimentos de
US$ 2,3 bilhões somente na área
industrial. A companhia tem rei-
terado que o início de operação
está previsto para dezembro.

Nos últimos trimestres, a Suza-
no ampliou a compra de madeira
de terceiros, com maior distância
da fábrica de Mucuri (BA), o que
tem pressionado o custo de produ-
ção na unidade. Para 2014, a ex-
pectativa é a de elevação do custo
justamente por causa do maior vo-

lume de compra de madeira de
terceiros na Bahia. “Decidimos
ampliar a compra de terceiros e
ganhar mais tempo no corte de
florestas próprias”, afirmou o pre-
sidente da companhia, Walter
Schalka, após a divulgação dos re-
sultados do terceiro trimestre.

Segundo uma fonte ouvida pe-
lo Va l o r, a negociação com a Vale
teria por objetivo garantir o res-
tante da madeira necessária à
operação de Imperatriz, que esta-
ria coberta até 2017. Do lado da
mineradora, a venda de florestas
estaria alinhada à estratégia de
monetizar ativos que não são
considerados estratégicos. A em-
presa vem vendendo ativos de vá-
rios segmentos nos últimos anos.

Ve í c u l o s Linha em Itirapina dobrará
capacidade da japonesa no Brasil

Honda inicia
obras e traz
nova geração
do Fit ao país

ANNA CAROLINA NEGRI / VALOR

Takanobu Ito, presidente mundial da Honda (primeiro à dir.), participa de cerimônia de pedra fundamental da fábrica de Itirapina (SP) com o governador Alckmin

Eduardo Laguna
De Itirapina

A Honda começou oficialmen-
te ontem as obras de sua segunda
fábrica brasileira, que será ergui-
da em Itirapina, no interior pau-
lista, para dobrar a capacidade de
produção no país. Após se encon-
trar com a presidente Dilma
Rousseff na segunda-feira, o che-
fe global da montadora japonesa,
Takanobu Ito, participou ontem
da cerimônia de pedra funda-
mental, que marcou o início da
construção da fábrica, e aprovei-
tou o evento para confirmar a
produção no local da nova gera-
ção do compacto Fit, lançada em
setembro no Japão e com início
das vendas no mercado brasileiro
previsto para meados de 2014.

A futura linha deverá produzir
ainda o Vezel, utilitário esportivo
derivado do Fit que foi apresen-
tado semana passada no salão do
automóvel de Tóquio. A naciona-
lização desse carro — que poderá
ter outro nome no Brasil — tam -
bém foi confirmada ontem pela
direção da Honda. Mas, nesse ca-
so, tanto a futura linha de Itirapi-
na como a fábrica de Sumaré
(SP), que produz automóveis da
marca há 16 anos, têm condições
de produzir o modelo, informa-
ram diretores da Honda.

Enquanto a segunda fábrica
não estiver pronta, a produção
do Fit, incluindo a nova linha a
ser lançada no Brasil em 2014,
continuará sendo feita em Suma-
ré, junto com os sedãs City e Ci-
vic. A empresa, porém, não des-
carta montar o modelo nas duas
unidades se houver necessidade.

Mais de três meses após o
anúncio do projeto, a Honda ce-
lebrou, ontem, o início das obras
em Itirapina — a aproximada-
mente 200 quilômetros da capi-
tal paulista — prometendo ini-
ciar a produção no local daqui a
dois anos. Ao discursar no even-
to, Takanobu Ito se esforçou para

saudar em português as autori-
dades presentes — como o gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB)
— e, na sequência, usou o inglês
para ressaltar a importância es-
tratégica do país aos negócios do
grupo. “O Brasil é o quarto maior
mercado do mundo e esperamos
um crescimento ainda maior nos
próximos anos com a realização
da Copa do Mundo de 2014 e a
Olimpíada de 2016”, afirmou o
executivo, acrescentando que a
nova fábrica atende “muito bem”
às metas da Honda de vender
mais de 1 milhão de carros no
mercado brasileiro em um prazo
de cinco anos.

Bayer oferece US$ 2,4 bilhões pelo controle da Algeta
Fa r m a c ê u t i c a s
Andrew Jack
Financial Times, de Londres

A alemã Bayer ofereceu 336 co-
roas norueguesas por ação para as-
sumir o controle da Algeta. O ne-
gócio avalia a fabricante norue-
guesa de medicamentos radioati-
vos injetáveis para o tratamento
do câncer em US$ 2,4 bilhões.

A Algeta confirmou ter “rece -
bido uma proposta preliminar
de aquisição” da Bayer, enfati-
zando, ao mesmo tempo, que
“não há certeza” da realização
de uma transação. “As discussões
estão em fase inicial e poderão
ser feitos novos anúncios, se ca-
bíveis, no devido tempo”, infor-
mou em comunicado.

A oferta representa um ágio de
27% em relação ao preço de fe-

chamento das ações da Algeta na
segunda-feira, de 264,60 coroas
norueguesas, e contribuiu para
puxar o valor dos papéis no co-
meço do pregão de ontem para
346 coroas norueguesas.

A iniciativa ocorre num mo-
mento em que a Bayer tenta forta-
lecer sua carteira de produtos con-
sagrados e experimentais no seg-
mento de produtos farmacêuticos,
ao mesmo tempo em que explora a

persistente expansão da demanda
por produtos oncológicos.

A empresa vem tentando ex-
pandir suas vendas após recen-
tes reveses, como os atrasos des-
te ano do órgão regulador dos
EUA para aprovar novas indica-
ções para seu medicamento car-
diovascular Xarelto.

A Bayer já fez parceria com a
Algeta no caso do medicamento
Xofigo, para tratamento de cân-

cer de próstata, que gerou
US$ 17 milhões em vendas no
terceiro trimestre após ser lança-
do nos EUA, neste ano. A compa-
nhia alemã arca com os custos
de desenvolvimento, enquanto a
Algeta compartilha custos e lu-
cros sobre as vendas nos EUA.

O grupo alemão planeja um
lançamento gradual do Xofigo
na Europa após sua recente apro-
vação pelos órgãos reguladores

da União Europeia (UE).
A Algeta tem parcerias com

outros laboratórios farmacêuti-
cos em torno de sua pesquisa e
desenvolvimento de outros me-
dicamentos para o tratamento
do câncer em estágio inicial, à
base de rádio 223 e tório 227.

Entre seus investidores estão a
Franklin Templeton,  a We l l ington
Pa r t n e r s e o fundo de pen-
são nacional da Noruega.

Anfavea pede incentivos a exportações
De São Paulo

Um dia após apresentar, junto
com outras nove entidades, pro-
postas à renovação da frota nacio-
nal de caminhões, a Anfavea, as-
sociação que representa as mon-
tadoras instaladas no país, entre-
gou ontem ao governo um con-
junto de medidas de apoio a ex-
portações de veículos e máquinas.

O programa, batizado de Ex-
portar-Auto, se sustenta em cinco
eixos estratégicos e tem como ob-
jetivo melhorar o ambiente de
negócios no que diz respeito a tri-
butos, financiamento e garantias
às exportações. Envolve ainda
custos trabalhistas, logística,
acordos preferenciais e processos
aduaneiros, de forma a simplifi-
car transações de comércio exte-
rior. A Anfavea, porém, não deta-
lha as medidas propostas.

O objetivo é dobrar para 1 mi-
lhão de veículos as exportações de

veículos até 2017, diminuindo o
risco de ociosidade na indústria
automobilística ante os investi-
mentos de mais de R$ 75 bilhões
realizados pelas montadoras que,
entre outros resultados, vão elevar
a capacidade produtiva do setor.
Em 2012, a indústria automobilís-
tica registrou déficit comercial de
US$ 10 bilhões, diz a Anfavea.

Na esteira do maior consumo de
veículos na Argentina, as exporta-
ções de carros produzidos no Bra-
sil mostram recuperação neste
ano. Entre janeiro e outubro, os
embarques somaram 480 mil veí-
culos, incluindo caminhões e ôni-
bus, uma alta de 30,6%.

O texto do Exportar-Auto foi
entregue ao ministro do Desen-
volvimento, Fernando Pimentel,
junto com outro projeto que rei-
vindica incentivos a novas tecno-
logias de propulsão a veículos pe-
sados. Nesse caso, a proposta das
montadoras envolve estímulos

ao desenvolvimento de novos ti-
pos de motor para caminhões e
ônibus — o que inclui sistemas de
propulsão elétricos —, junto com
incentivos para aquisição e na-
cionalização dessas tecnologias.

“O projeto para veículos pesa-
dos pretende promover a utiliza-
ção de novas tecnologias, fomen-
tar a pesquisa e o desenvolvimento
de cada uma delas e oferecer ao
consumidor a possibilidade de co-
nhecer o que há de mais avançado
em cuidado com o meio ambiente,
eficiência e segurança”, diz a Anfa-
vea. Esses estímulos seriam conce-
didos apenas a montadoras habili-
tadas no novo regime automotivo,
conhecido como Inovar-Auto.

No total, oito diferentes tipos de
propulsão foram incluídos nesse
projeto, abrangendo todos os
combustíveis utilizados em veícu-
los pesados: biodiesel, biogás, eta-
nol, diesel de cana, energia elétri-
ca, hidrogênio, diesel e gás. (EL)

produção de 120 mil carros por
ano. Na futura fábrica, a Honda,
além da montagem de automó-
veis, terá linhas de pintura, estam-
pagem e soldagem. A produção de
motores e componentes plásticos
continuará sendo feita apenas no
parque industrial em Sumaré.

A montadora deve fechar 2013
com a marca recorde de 140 mil
carros fabricados no país. Mas,
para chegar a esse volume, a
Honda deve que lançar mão de
horas extras na fábrica de Suma-
ré, que está operando no limite
da capacidade. Esse foi o princi-
pal motivo que levou a empresa a
procurar um novo local, junto
com as restrições a importações
impostas pelo novo regime auto-
motivo, batizado de Inovar-Auto.
Além dessa fábrica, o grupo in-
veste ainda R$ 100 milhões na
construção de um novo centro de
pesquisa e desenvolvimento, que
entra em operação no início do
ano que vem para adaptar ao
gosto do consumidor brasileiro
os veículos da marca.

Os investimentos em
Itirapina são estimados
em R$ 1 bi e adicionam
capacidade de produção
de 120 mil carros por ano

Mais tarde, o presidente mun-
dial da Honda se uniu ao gover-
nador Alckmin, ao prefeito de Iti-
rapina, José Maria Candido
(PMDB), e ao presidente da mon-
tadora na América do Sul, Ma-
sahiro Takedagawa, para enter-
rar uma cápsula do tempo no ter-
reno onde a fábrica será erguida
— o que tem se tornado tradição
em cerimônias do tipo. Cédulas
de R$ 1,00, cartões de visitas e um
exemplar do dia do jornal local,
entre outros objetos, foram inse-
ridos no recipiente, que será
aberto daqui a 50 anos. Antes
disso, em um prazo bem mais
curto, a Honda quer se firmar co-
mo uma das principais marcas
asiáticas no mercado brasileiro,
com uma participação de merca-
do ao redor de 5% até 2015.
Atualmente, a marca responde
por 3,8% das vendas de carros de
passeio e utilitários leves no país.

Os investimentos em Itirapina
são estimados em R$ 1 bilhão e
adicionam uma capacidade de
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