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Agronegócios
AgroenergiaPelomenos35unidadesdeproduçãode
energiacombagaçoforamnegociadasnosúltimosanos

Endividadas,usinasdo
país têmnacogeração
umanovamoedaforte

SILVAJUNIOR/FOLHAPRESS

Unidade de cogeração a partir do bagaço de cana operada pela CPFL no interior paulista: potencial de negócios é grande

FabianaBatista
DeSãoPaulo

Com dívidas superiores às recei-
tas e margens de lucro apertadas
na produção de açúcar e etanol, o
segmento sucroalcooleiro lançou
mão, nos últimos anos, da cogera-
çãodeenergiapara fazer caixa.

Desde 2012, ao menos 15 uni-
dades de cogeração a partir do ba-
gaço da cana-de-açúcar trocaram
demãos,enquantooutrasduasde-
zenas foram incluídas em reestru-
turações societárias dentro do
mesmo grupo. Juntos, esses ativos
somam potência instalada de 2,3
mil megawatts (MW), ou 23% do
total implantado nas usinas su-
croalcooleiras brasileiras, e os ne-
gócios podem ter movimentado,
no total, em torno de R$ 5 bilhões,
segundoestimativasdemercado.

A maior parte dos ativos de co-
geração vendidos a terceiros nos
últimos dois anos teve como com-
pradores empresas produtoras e
distribuidoras de energia elétrica.
Dos cerca de 660 MW negociados
no período, 370 MW ficaram com
aCPFLe90MWcomaTractebel.

O movimento reflete a necessi-
dade que muitos grupos sucroal-
cooleiros têm de reduzir seus en-
dividamentos, que alcançaram
patamares recordes. Com a atual
falta de liquidez para a venda de
usinas de açúcar e etanol no Bra-
sil— reflexode anosde baixas co-

tações dos dois produtos — res-
tou a negociação do único ativo
com valor: energia elétrica.

“Quando a coisa aperta, vende-
se o que dá mais dinheiro”, con-
cordaLuizCláudioBarreira, espe-
cialistaemenergiadaconsultoria
FG Agro. Ele observa, no entanto,
que nem todas as usinas que ne-
gociaram seus ativos de cogera-
ção o fizeram para pagar dívidas.
Em alguns casos, explica, a moti-
vação estava nos bons preços que
o mercado estava disposto a pa-
gar pela eletricidade e na pro-
messa dos compradores de reali-
zar investimentos para ampliar e
modernizar a planta em questão.

“Com isso, a usina abre mão da
receita, mas entra dinheiro no
caixa e ela não precisa desembol-
sar mais recursos para investi-
mentos”, diz Barreira. Há nego-
ciações realizadas nos últimos
meses nas quais a unidade de co-
geração foi vendida pelo equiva-
lente a 30% do valor da usina su-
croalcooleira, cita o especialista.

No caso dos ativos de energia
que foram separados da usina de
cana e vendidos para empresas
do mesmo grupo, as razões para
a operação são diversas. Incluem
desde a necessidade de melhorar
a estrutura de capital até ques-
tões tributárias, passando pela
estratégia de tornar o ativo mais
“limpo” para uma eventual en-
trada de parceiros com capital.

Em linhas gerais, os negócios
de cogeração no Brasil têm perfil
semelhante. A usina vende o ati-
vo, mas continua a fornecer o ba-
gaço de cana para a unidade. Em
troca, o novo proprietário forne-
ce a energia para a operação da
fábricadeetanoleaçúcar.Naprá-
tica, esses contratos funcionam
como um arrendamento. Mas, no
papel, são contratos de compra e
vendaquenormalmente incluem
uma cláusula de venda do ativo
ao proprietário original, pelo va-
lor contábil, após o período com-
binado — 20 anos, normalmente.

“Como são feitas manutenções
regulares, ao fim desses 20 anos,
essa unidade ainda tem condi-
ções de continuar operando”,
afirma o diretor da área de cor-
porate finance da trading inglesa
Czarnikow, Luís Felipe Trindade.

Ele lembra que o valor do ne-
gócio varia conforme a capacida-
de do ativo, o preço da venda fu-
tura de energia e o uso de vapor
para processamento de cana da
usinaondeestáoativo. “Asunida-
des que venderam energia no lei-
lão [mercado regulado] de 2008,
a R$ 210 ou R$ 215 o MWh, terão
umareceitamaior,por issovalem
mais”, exemplifica Trindade.

A Czarnikow assessorou a en-
trada da companhia francesa Al-
bioma no mercado brasileiro. Ao
comprar, neste ano, a termelétri-
ca do grupo paulista Rio Pardo,

Guarani planeja reduzir seu consumo de energia
DeSãoPaulo

A Guarani, braço sucroalcooleiro
da Tereos Internacional, iniciou um
projeto para reduzir o consumo de
eletricidade pelas usinas do grupo.
Conforme o presidente da Divisão
BrasildaTereos, JacyrCosta,ametaé,
em dois anos, reduzir em torno de
10% a demanda energética das uni-
dades. “Isso significará 10% mais de
bagaço para produção e exportação
deeletricidade”,explicaoexecutivo.

Na França, compara, a energia
representa 30% do custo de produ-
ção de açúcar. Com a valorização
dos ativos de energia no Brasil, a
empresa deu largada na iniciativa
com a transferência de tecnologia
de suas usinas francesas para con-
seguir cumprir a meta de redução
de uso. “A princípio, o foco é 10%.
Mas, no Brasil, gasta-se 50% mais
energia para fabricar uma tonela-
dadeaçúcardoquenaFrança”.

De acordo com Costa, alguns in-

vestimentos em maquinários estão
em curso, mas o diferencial do pro-
jeto está no intercâmbio com técni-
cos das unidades francesas do gru-
po. “Vamos colher resultados desse
projeto já na próxima safra, a
2015/16”.AGuarani temseteunida-
desindustriais, localizadasnaregião
noroestedoEstadodeSãoPaulo.

Nesta temporada,aempresadeve
produzir 1 milhão de megawatts-
hora (MWh), ante 700 mil em
2013/14. “Nossa previsão inicial é
vender de 5% a 10% do volume pro-
duzido no mercado spot”, diz Costa.
No próximo ciclo, o grupo pretende
cogerar 1,2 milhão de MWh, 20% de
aumento — sem considerar econo-
miascomoaumentodaeficiência.

A empresa começou testes com
objetivodeaproveitarapalha—que
normalmente fica no campo após a
colheita da cana — como matéria-
prima na cogeração. “Neste ciclo, a
palha ainda vai representar de 2% a
3% do volume total de matéria-pri-

ma. Mas a tendência é que esse insu-
moganhemais importância”.

Comoiníciodasatividadesdeco-
geraçãodeenergiadausinaTanabie
o avanço na produção das unidades
MandueSão José, todasemSãoPau-
lo, a produção de eletricidade da
companhiacresceu35%nosegundo
trimestre da atual safra (2014/15).
Nototal,excluindoasreceitasdetra-
dingnotrimestre,asvendasdeener-
gia somaram R$ 64 milhões no pe-
ríodo, um aumento de 32% em rela-
ção aos R$ 49 milhões registrados
emigualtrimestrede2013/14.

No total, a receita líquida da
Guaraninotrimestre foi3%menor,
a R$ 574 milhões. O principal im-
pacto veio dos preços médios mais
baixos de açúcar (7% para R$ 817
por tonelada). Com isso, o Ebitda
ajustado da Guarani foi a R$ 112
milhões, 4,8% abaixo do obtido no
segundotrimestrede2013/14.

Conforme Costa, as usinas do
grupo devem encerrar a safra
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ABungedeve finalizar hoje o
embarquedeumvolume recordede
açúcar emumúniconavio noporto
deSantos (SP)—105,5mil
toneladas. O açúcar agranel será
transportadoatéDubai, nos
EmiradosÁrabes, por umnavio tipo
CapeSize, debandeira holandesa. O
navio, comcapacidadepara
transportar 110mil toneladas,
correspondeà cargade2.640
caminhõesda commodity, informou
amultinacional americana. “Mais do
queo recordedevolumeembarcado
pelaBunge, essa operaçãode
exportaçãoé importanteporque
amplia a competitividadedoaçúcar
brasileiro internacionalmente”,
afirmou, emnota, Gabriel Carvalho,
diretor comercial de açúcar e
bioenergia daBungeBrasil. O último
carregamento recordedoproduto
nopaís foi depoucomais de81mil
toneladas, em2006, conforme
informaçõesda companhia.

que tem capacidade de 60 MW, a
multinacional conseguiu avan-
çar em sua estratégia de adquirir
no Brasil ativos equivalentes a
600 MW nos próximos dez anos.

Ao mesmo tempo, a transação
permitiu que o Rio Pardo, situado
em Cerqueira César (SP), reduzisse
suaalavancagem.Comaoperação,
a usina diminuiu sua dívida em R$
25 milhões e recebeu uma injeção
deR$112milhõesnocaixa.

O mesmo ocorreu com a To-
non Bioenergia, que na semana
passada concluiu a venda da últi-
ma participação acionária que ti-
nha em ativos de cogeração. Os
primeiros negócios foram fecha-
dos em 2012, quando a empresa
vendeu, por cerca de R$ 150 mi-
lhões, 85% de duas unidades de
cogeração — em Bocaina (SP) e
Maracaju (SP) — para a Energisa.

Na época, conta o CEO da To-
non, Rodrigo Aguiar, o objetivo
era melhorar a estrutura de capital
da empresa para retomar os pla-
nos de expansão. Mas era preciso,
para tal, alongar as dívidas de cur-
to prazo, que representavam cerca
80%doendividamento total.

“Logo após a concretização do
negócio, a empresa se capitalizou,
conseguiu fazer um empréstimo
sindicalizado e alongou os débi-
tos. A consequência foi a emissão
dos bonds com vencimento em
2020, que mudou a cara da com-
panhia”, afirma Aguiar. A capitali-
zação possibilitou ampliar a capa-
cidadedemoagemdecanadauni-
dade Vista Alegre de 2,5 milhões
para3,7milhõesde toneladas.

A Odebrecht Agroindustrial,
braço sucroalcooleiro da Organi-
zações Odebrecht, também usou a

cogeração para melhorar sua es-
trutura de capital. Vendeu por R$
3,7 bilhões suas nove unidades pa-
raumasubsidiáriadoprópriogru-
po (Odebrecht Agroenergia). Os
ativos têm potência instalada de
738 MW, menor apenas que a do
daRaízen,quesomam940MW.

No último mês, a Raízen, con-
trolada por Cosan e Shell, tam-
bém segregou as unidades de co-
geração de suas usinas de açúcar
eetanolecriouumaSociedadede
Propósito Específico (SPE) para
cada uma delas. A companhia
nãocomenta,masem2013,antes
deospreçosdaenergianomerca-
do spot baterem o recorde de R$
822 o MWh — e quando os preços
do açúcar e do etanol estavam
baixos —, a empresa sondou o
mercado para uma possível ven-
da de participação nesses ativos.

2014/15 na primeira quinzena de
dezembro, com uma moagem en-
tre20milhõese20,5milhõesdeto-
neladas. O volume, que é pratica-
menteomesmoestimadonoinício
da safra pela empresa, só não foi
menor porque a companhia tinha
umaofertaadicionalde1,3milhão
detoneladasdamatéria-primaque
haviasobradodocicloanterior.

“Nossa perda agrícola ficou em
5%. Conseguimos conter a queda
de produtividade porque havía-
mos investido em tecnologia e uso
denovasvariedadesdecana”,diz.

A estimativa do executivo é que a
produtividade dos canaviais vai
atingirmaisde80toneladasdecana
porhectare,abaixodas93toneladas
registradas em 2013/14, mas acima
do obtido em 2011, quando teve o
baixodesempenhode70toneladas.

Para a temporada 2015/16, Cos-
ta antevê para a Guarani uma safra
muito parecida com a atual, em
termosdeofertadecana. (FB)
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Jacyr Costa, da Tereos: o projeto demandará 10%mais de bagaço de cana

Biosev teveprejuízono2o tride2014/15
Balanço
CamilaSouzaRamos e
FabianaBatista
DeSãoPaulo

A Biosev, segunda maior sucroal-
cooleira do país e controlada pela
Louis Dreyfus Commodities, regis-
trou um prejuízo de R$ 42,419 mi-
lhões no segundo trimestre da safra
2014/15, correspondente ao tercei-
ro trimestre do ano de 2014. No
mesmo período do ano passado, a
companhia havia registrado um lu-
cro líquido de R$ 80,434 milhões. A
empresa informou que houve im-
pacto do não reconhecimento de
créditos tributários de R$ 45,1 mi-
lhões e também pesou a despesa
com pagamento de juros 21,8%
maior, de cerca de R$ 125 milhões.

A receita líquida da companhia
também recuou no período em
16,7%, a R$ 1,111 bilhão, resultado
da estratégia de aumentar os esto-
ques e, portanto, reduzir o volume
vendido. No açúcar de exportação
(bruto), a Biosev manteve um pre-
ço médio estável e, no de mercado
interno (refinado), obteve um pre-
ço médio 27,8% maior do que em
igual trimestre de 2013/14. A em-
presa também maximizou a pro-
duçãodeeletricidade,cujospreços
estão recordesnomercadospot.

O volume de venda cresceu 17%
no trimestre, e os preços médios,
foram 19,7% mais elevados. “Com-
pramos bagaço, cavaco de madei-
raepodadeárvoresparaampliara
cogeração”, conta o presidente da
Biosev, Rui Chammas. Conforme
ele, também houve investimentos

na melhora da eficiência das cal-
deiras que passaram, na média, a
produzir 28 quilowatts/tonelada,
ante a média de 23,6 kw/t de igual
trimestredoanopassado.

A decisão de levar mais estoques
de açúcar e etanol para vender na
entressafraaumentouoníveldeala-
vancagem da companhia, explica
Chammas. A dívida líquida ajustada
(inclui estoques) aumentou 10,8%, a
R$4,080bilhõesnosegundotrimes-
tre, em relação aos três meses ante-
riores. O Ebitda ajustado, por outro
lado, caiu 31%, para R$ 273 milhões,
fazendo com que a relação entre es-
ses dois indicadores subisse a 4 ve-
zes, ante 3,2 vezes do trimestre ante-
rior. “Temos covenants que limitam
essa alavancagem a 3,5 vezes. Mas,
até o fim da safra, vamos melhorar
esse indicador”,afirma.
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