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Executivosdeelite têm
programaavançado

Acionistas da AmBev
recebem R$ 2,9 bi
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VOLUME - Terminal Açucareiro da Copersucar (TAC), em Santos, redimensionado para exportar 3,3 milhões de toneladas de açúcar por ano

Ligas de aço viabilizam exportação de casas
Empresa brasileira já vendeu unidades residenciais para os Emirados Árabes e negocia com outros países

Copersucar vende a marca União
Nova América assume divisão de varejo, enquanto cooperativa se prepara para operar exclusivamente com grandes volumes

AQUISIÇÃO

Agnaldo Brito

A Cooperativa de Produtores de
Cana-de-Açúcar, Açúcar e Ál-
cool do Estado de São Paulo (Co-
persucar) formalizouontem aven-
da da marca União, uma das mais
antigas do varejo brasileiro, que
completa em outubro 95 anos. A
operação foi fechada com o Gru-
po Nova América. O negócio foi
selado ontemna sede da Copersu-
car, no bairro da Mooca, em São
Paulo.

As sete marcas vendidas, todas
derivadas do Açúcar União
(União, Duçula, Neve, Glaçúcar,
Cristalçúcar, Único e Doçúcar)
detêm 40% do mercado de açúcar
no varejo brasileiro, segundo a
ACNielsen. O valor da transação
não foi divulgado, mas o mercado
estima que o negócio chegou a,
no máximo, R$ 80 milhões, para
amortização em cinco anos. “Ha-
via mais desejo da Copersucar
em vender do que um grande de-
sejo do mercado em comprar”,
disse uma das fontes do mercado
ouvidas pelo Estado. A empresa
publica hoje nos principais jor-
nais do País um fato relevante pa-
ra informar o mercado.

A venda tem cunho estratégico
para a cooperativa. Na verdade,
começou a ser desenhada entre
1997 e 1998, quando uma assem-
bléia de associados decidiu paula-
tinamente tirar a Copersucar das
operações de varejo e se concen-
trar na venda de grandes volumes
de álcool e açúcar para o setor in-
dustrial no Brasil e para clientes
internacionais.

“Decidimos sair do quilo para
nos concentrar em toneladas”, ex-
plica em tom de brincadeira o pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração da Copersucar, Hermelin-
do Ruete de Oliveira. O primeiro
movimento em direção à então
nova estratégia foi a operação de
alienação das marcas de café Ca-
boclo, Pilão e União para a ameri-
cana Sara Lee, em 2000. Agora, a
venda da marca União e das li-
nhas de produtos conclui a estraté-
gia deflagrada no final da década
de 1990.

Além das sete marcas e de in-
corporar toda a operação de vare-
jo (marketing, comercialização e
distribuição), a Nova América as-
sume dois ativos industriais, uma
usina de refino localizada em Pie-
dade (RJ) e uma usina de açúcar
cristal instalada em Sertãozinho
(SP). No total, cerca de 1.800 fun-
cionários serão deslocados agora
para a Nova América. Mesmo
sem as marcas de varejo, a Coper-
sucar negociou uma cláusula no
contrato em que mantém o forne-
cimentodeaçúcar cristal parao re-
fino. Além disso, a unidade de Li-
meira, no interior de São Paulo,
continuará a produzir o açúcar re-
finado União. “Seremos um pres-
tador de serviço e um fornecedor
de matéria-prima, condição que
nos será muito favorável”, expli-
ca Oliveira.

A “situação favorável” tem re-
lação com a manutenção das re-
ceitas para a Copersucar. A área

devarejo representava 13% do fa-
turamento bruto global da coope-
rativa na safra de 2004/2005, de
R$ 4,7 bilhões (resultado R$ 1 bi-
lhão superior ao da safra ante-
rior).O valor das operações de va-
rejo chegou a R$ 611 milhões.
“Iremos perder uma fração deste
faturamento, apenas a parte relati-
va ao valor agregado. Como man-
teremos o fornecimento da maté-
ria-prima, a queda não será equi-
valente à transferência do negó-
cio para a Nova América”, diz.

Pelo contrato, o fornecimento
por safra para aNova América de-
verá variar entre 500 mil e 800
mil toneladas por ano, o que in-
clui produto refinado e matéria-

prima. O período de fornecimen-
to dependerá da própria compra-
dora. A Nova América já tem o
próprio portfólio de produtos para
o varejo, entre os quais a linha de
açúcar da marca Dolce.Além des-
sa, desenvolveu nos últimos anos
outras linhas de produtos. Além
das variações de açúcar, a empre-
sa tem linha de sucos (Frutteto,
Fast Fruit e Top Fruit), álcool pa-
ra usodoméstico, adoçantede me-
sa e chá (Top Tea). A empresa
mantém linhas de produtos para
uso industrial, como açúcar con-
vencional, líquido e levedura.

Em nota, Roberto de Rezende
Barbosa, presidente do GrupoNo-
va América, disse que a aquisição

da Unïão “coroa” o objetivo da
empresa de reforçar a operação
devarejo. “Amarca Uniãoé tradi-
cional, possuiu um share of mind
importante, o que nos motivou a
realizar a compra e investir no ne-
gócio”, afirmou.

A autocrítica da Copersucar in-
dicava que a cooperativa não ti-
nha recursos paramanter as opera-
ções do varejo. “A manutenção
deste negócio requereria da Co-
persucar investimentos no desen-
volvimentode outros produtospa-
ra omercadochamado demercea-
ria doce. O problema é que o di-
nheiro é o mesmo. Preferimos
nos concentrar na operação indus-
trial para oferta de grandes volu-

mes, o que temos como voca-
ção”, explica o presidente do
Conselho de Administração.

INVESTIMENTO
O principal investimento da
cooperativa para melhorar a
performance de atendimento
de grandes compradoras de
açúcar e álcool é visível noPor-
to de Santos. O Terminal Açu-
careiro Copersucar (TAC) en-
tra na safra 2005/2006 com a
maior capacidade de embar-
que de açúcar do País. Passará
de 2,5 milhões para 3,3 mi-
lhões de toneladas por ano.
Um investimento de R$ 60 mi-
lhões dará um segundo arma-
zém com capacidade para 110
mil toneladas de carga estática,
além de permitir armazena-
gem de pelo menos três tipos
de granéis. Em açúcar ensaca-
do, a capacidade continua a ser
de 300 mil toneladas por ano.

Tudo para dar conta dos au-
mentos das vendas da commo-
dity no mercado internacional.
A previsão é que a empresa –
hoje a maior exportadora indi-
vidual do País e terceira em vo-
lumes do mundo (atrás apenas
da Tailândia e Austrália) – em-
barque 2,8 milhões de tonela-
das, 100 mil toneladas a mais.
Os volumes em álcool são
igualmente crescentes, confian-
ça lastreada em dois pontos: o
aumento do preço internacio-
nal do petróleo e as iniciativas
de governo para redução de
emissões de gases de efeito es-
tufa previstas no Protocolo de
Kyoto. A Copersucar acredita
que poderá exportar 800 mi-
lhões de litros na próxima sa-
fra, 200 milhões a mais do que
na safra 2004/2005.●

CONSTRUÇÃO

Marina Faleiros

Construir uma casa sem barulho,
entulho ou gastos adicionais pode
parecer impossível para muitas
pessoas, mas uma técnica que uti-
liza apenas ligas de aço e placas
de cimento promete reduzir em
um terço o tempo da obra e elimi-
nar estes problemas. O processo
de construção, muito difundido
nos Estados Unidos, já é aplicado
no Brasil por algumas empresas,
como a Steel Frame do Brasil,
que inclusive já exporta material
para outros países.

“Fechamos um contrato com
dois condomínios fechados dos
Emirados Árabes, somando 100
casas, e estamos em negociação
com empresas da Espanha, Nigé-
ria e Costa Rica”, conta Bernardo
Sonderman, diretor-comercial da
Steel Frame do Brasil. Cada casa
a ser exportada, com áreaconstruí-
da entre 350 m² e 450 m², tem pre-
ço de custo de US$ 90 mil. Nos
Emirados Árabes, serão vendidas
para os clientes finais a US$ 250
mil. “Exportamos produtos de
maior valor agregado, como o
aço, que sai do País já beneficia-
do”, contaSonderman.Outro pon-
to positivo do negócio, conforme

o diretor, é o fato de a exportação
ser de projetos completos, que en-
volvem também o envio das pla-
cas, janelas, mármores, aquecedo-
res e até lustres.

O custo do processo acaba sen-
do menor do que o de alvenaria ,
pois evita desperdícios que, numa
obra, podem chegar a10%, segun-
do Sonderman, porque a empresa
entrega a casa completa “desmon-
tada”, com todas as peças a serem
utilizadas. A entrega de projetos
completos, entretanto, não impe-
de que cada imóvel tenha uma ar-
quitetura diferente e exclusiva.
“Nãovendemoscasas pré-fabrica-
das.Nosso material se adapta a to-

do tipo de arquitetura e o acaba-
mento é o proprietário que esco-
lhe.” Sonderman ainda ressalta
que a técnica já é conhecida no
Brasil há pelo menos cinco anos,
mas somente agora está sendo
mais difundida. A empresa esti-
maqueapenas5%das casasbrasi-
leiras foramconstruídas comosis-
tema, enquanto nos Estados Uni-
dos esse número chega a 80%.

O processo pode ser usado em
prédios de até quatro andares, co-
mo casas, escolas e hospitais. O
esqueleto do imóvel é feito de aço
zincado e galvanizado, unido por
parafusos e pinos. Para o revesti-
mento, são usadas placas de ci-
mento ou argamassa. No interior
das paredes, é colocado lã de vi-
dro, para dar isolamento acústico
e térmico. “A velocidade neste ti-
po de obra é imbatível. Podemos
construir uma casa de luxo em 90
dias, sendo que uma de alvenaria
levaria de 10 a 12 meses.” ●

●●1910: Os irmãos Giusepppe e
Nicola Puglisi Carbone fundam a
Companhia União de Refinadores.
Em seguida, entram em café.

●●1939: A Companhia União com-
pra a Açucareira Santista S.A., em
Santos. A unidade refinava o açú-
car cristal do Nordeste.

●●1973: A Copersucar compra a
Companhia União dos Refinadores.

●●2000: A Sara Lee compra as
operações de café.

●●2005: Venda da marca União
para a Nova América. Copersucar
foca em grandes volumes.

PESO - Hermelindo de Oliveira, da Copersucar, afirma que idéia é trocar o “quilo” pela “tonelada”

RAPIDEZ – Casa de luxo pode ser erguida em 90 dias, diz construtora

Empresareuniu
refinadores no Brasil

VIVI ZANATTA/AE

Foradovarejo,
cooperativa se
prepara para
o crescimento

Com a saída completa da área de
varejo e a concentração na venda
de grandes volumes de álcool e
açúcar, a Copersucar inicia um
projeto de crescimento da base in-
dustrial. Com 91 associados e 31
unidades de produção de açúcar
e álcool, a cooperativa começa a
desenhar o modelo empresarial
que determinará os critérios para
incorporação de novos associa-
dos e a forma de operação no
mercado mundial. Para isso, a
empresa contratou uma consulto-
ria de marketing industrial, a
JCTM.

“Temos interesse em crescer,
mas temos que desenhar um mo-
delo para esse crescimento e a
partir de então incorporar novas
associadas que tenham afinidade
com esse pensamento”, afirma
Hermelindo Ruete de Oliveira,
presidente do Conselho de Admi-
nistração da Copersucar.

Parte da estratégia comercial
da cooperativa está definida.
Dois terços das vendas da empre-
sa são feitas diretamente com
clientes finais. O restante é nego-
ciado com intermediação de tra-
dings, mas com uma diferença.
A Copersucar acompanha a nego-
ciação até o destino. A idéia é evi-
tar a venda de produto para que fi-
quem sendo transacionados no
mercado mundial.

Agora, com as operações de
atacado, os investimentos privile-
giarão idéias capazes de agregar
valor às commodities, de álcool e
açúcar. A operação logística faz
parte. Investiu R$ 250 milhões
em negociações para colocar os
produtos na ferrovia e já faz ope-
rações completas de exportação,
até a entrega do produto no porto
indicado pelo cliente.●A.B.
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