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Conselhoda
estatal aprovou
comprana sexta

ECONOMIA&NEGÓCIOS

Área técnica da autarquia vai solicitar explicações do Grupo Ipiranga e da Bovespa

Ondadebiodiesel
Gruposcomoo
Agrenco,deLafelice,
vãoinvestirR$1,2bi
qPÁG.B13

CVMquerentenderaltabruscadeações

PIBembaixa
Brasilnãocresce
maisque3,8%,
dizDallara,doIFF
qPÁG.B9

Petrobrás,UltraeBraskemvão
dividirasempresasdaIpiranga

Rendadasafra
Soncinidizque
vendadepicapes
cresceu50%
qPÁGS.B4eB5

AQUISIÇÕES

Megaoperação vai ser anunciada hoje em São Paulo, Rio e Porto Alegre, eixo onde estão grupos envolvidos

●●● A compra do Grupo Ipiranga
pela Petrobrás foi aprovada em
reunião do conselho de adminis-
tração da estatal, realizada na
sexta-feira. Dos nove conselhei-
ros da Petrobrás, entre os quais
trêsministros, apenas o titular da
Fazenda, GuidoMantega, não
participou do encontro porque
permaneceu emBrasília para
acompanhar a questão do veto
de Lula à emenda número 3 da
Super-Receita. A estatal foi pro-
curada para falar da reunião, mas
não deu retorno.

Os trêsministros que integram
o conselho de administração da
Petrobrás têm auxílio de quatro
empresários de grandes corpora-
ções brasileiras. Também são
conselheiros um representante
do Exército e o presidente da pró-
pria empresa, José Sérgio Ga-
brielli.

Além deMantega, participam
do conselho da Petrobrás aminis-
tra-chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, que preside essa instân-
cia, e oministro deMinas e Ener-
gia, Silas Rondeau. Também são
conselheiros o presidente da
Companhia Vale do Rio Doce,
Roger Agnelli; o presidente do
BancoABNAmro Real, Fabio Co-
letti Barbosa; o presidente do con-
selho de administração daGer-
dau, Jorge Gerdau Johannpeter;
e o presidente do conselho de
administração da Sendas Distri-
buidora, Arthur Antonio Sendas.

Geddel Vieira, que já foi chefe
do Estado-Maior do Exército,
completa a lista de conselheiros
da Petrobrás. ● N.P. E ALBERTOKO-
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AcompradasEmpresasPetró-
leoIpirangaseráoficializadaho-
je, em São Paulo, pela Petro-
brás, Braskem e Grupo Ultra.
Os detalhes do negócio, um dos
maiores do setor químico e pe-
troquímico dos últimos tem-
pos, serão revelados a partir
das 9 horas, em entrevista con-
vocada pelas três companhias
que vão concentrar as divisões
da Ipiranga.
A área de distribuição de
combustível fica com a Petro-
bráseoUltra,eaáreapetroquí-
mica, com a Petroquisa, subsi-
diária da estatal, e a Braskem.
A aquisição, antecipada pelo
Estadono sábado, foi seladana
sexta-feira, emreuniãodoCon-
selho de Administração da Pe-
trobrás, no Rio de Janeiro.Não
se sabe o montante envolvido,
mas omercado estima emUS$

1,5 bilhão o valor da Ipiranga.
A antecipação da informa-

ção da venda causou agitação
ontem no eixo Rio-São Paulo-
Porto Alegre, onde estão as se-
des dos grupos envolvidos no
negócio. Petrobrás, Braskem e
Ipiranga se esquivaram de co-
mentar o assunto.
Umaporta-vozdoGrupoUl-

tra emSãoPaulo informou, por
meio de nota, que a empresa
“temdemonstrado, ao longo de
seus70anos, opçãoestratégica
porcrescer, sejaporviaorgâni-
ca ou por aquisições” e “trará
informações ao público no mo-
mento adequado.”
OGrupo Ipiranga iniciou ati-

vidades como pequena refina-
ria de petróleo no Rio Grande
doSulem1937ecompletaria70
anosnodia 7de setembro.Hoje
atua nacionalmente na distri-
buiçãodecombustíveiseprodu-
tos químicos, petroquímica, re-
finodepetróleo,produçãodeas-
faltos e lubrificantes.
No ano passado, a compa-

nhia obteve receita líquida de
R$21,6bilhões, 13,4%superiorà
de 2005. O lucro foi de R$ 533,8
milhões, um aumento de 3,1%
ante o ano anterior.
A Ipiranga é controlada por

cinco grupos familiares: Telle-
chea,Ormazabaal,GouvêaViei-
ra,MatoseAguiar.Sãomaisde
60 acionistas que, segundo fon-
tes do mercado, queriam ven-
der a companhia integralmen-
te, não em partes, como já foi
cogitado no passado.

REDE DE POSTOS
AdivisãopetroquímicadoGru-
po Ipiranga será assumida pela
Braskem, maior companhia do
setor na América Latina, con-
trolada pelo Grupo Odebrecht,
e pela Petroquisa.
Aáreadepetroquímicaéfor-

mada por três empresas: a Ipi-
rangaPetroquímica(IPQ),com
capacidade para produzir 700
miltoneladasdepolietilenoepo-
lipropileno por ano em cinco
unidadesindustriaisnoPóloPe-
troquímico de Triunfo (RS); a
Empresa Carioca de Produtos
Químicos (EMCA), do Pólo de
Camaçari(BA),responsávelpe-
la produçãode óleosminerais e
fluídos especiais; e a Ipiranga
Química,quecuidadadistribui-
ção de produtos químicos e pe-
troquímicos no Brasil.
Adivisãodepetróleoteráou-

tro destino. Além da Ipiranga
Asfalto edaRefinariadePetró-
leo,comcapacidadepararefino

de12,5milbarrispordia–locali-
zada em Rio Grande (RS) –, o
grupo tem duas empresas de
distribuição de combustíveis e
é hoje a segundamaior do País,
atrás da BR. São mais de 5 mil
postos no território nacional.
Essenegóciodeveráserassumi-
do pela Petrobrás e peloUltra.
Com a área de distribuição

da Ipiranga, a Petrobrás pode-
ráelevarocontroledomercado
decombustíveis dos atuais 32%
para 50%, participação que te-
rá de ser submetida ao Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
Não há detalhes sobre o que

deverá ocorrer com os negó-
ciosdegásnaturaleexploração

depetróleo.AIpirangaman-
tém participação de 20% na
companhia Transportadora
SulbrasilianadeGás(TSG)e
detém mais 26% da Usina
Termogaúcha.
Em prospecção de petró-

leo, o grupo mantinha fatia
de20%deumaáreadeexplo-
raçãonoCampodeCamamu
e outros 40% num campo no
noRecôncavo Baiano.

AÇÕES EM ALTA
As ações da Ipiranga tive-
ram forte elevação na sexta-
feira, o que alimentou rumo-
resdeque onegócio havia si-
dofechado.Oprincipalpapel
da Ipiranga se valorizou
3,57%,numdiaemqueoíndi-
ce Bovespa recuou 1,27%.
A Petrobrás chegou a dis-
putar a Ipiranga com outras
empresas, comoaespanhola
Repsol, em um processo de
venda que movimentou o
mercadodecombustíveis no
iníciodadécada.Outrosgru-
pos também manifestaram
interesse, como a italiana
Agip, a francesa Total Fina,
a British Petroleum, do Rei-
no Unido, e a americana
ExxonMobil, dona daEsso.
As negociações, na época,
não chegaram a nenhuma
conclusão, segundo analis-
tas,devidoaoaltopreçopedi-
do pelos acionistas para a
companhia, que enfrentava
dificuldades financeiras.
Além disso, a intrincada
teia de acionistas dificultava
amelhor avaliação dos com-
pradores. Nos últimos anos,
porém, a Ipiranga passou
por um intenso processo de
saneamentofinanceiro. ● AG-
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Antesmesmode ser anunciada
oficialmente, a venda do grupo
Ipiranga para a Petrobrás, Ul-
traeBraskemjáentrounamira
da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM).
O presidente da autarquia,
Marcelo Trindade, revelou que
a área técnica do órgão solici-
tou explicações à Ipiranga so-
bre a alta acima do padrão das
ações da companhia na última
sexta-feira.
ACVMacionouaindaaBolsa

deValoresdeSãoPaulo(Boves-
pa) para obter informações so-
brequemoperoucomospapéis
do grupo Ipiranga naquela da-
ta. Normalmente com pouca li-
quidez nomercado, as ações da
Ipirangativeramumvolumede
negócios considerado acimado
normal e ainda subiram 3,57%
em um dia em que o Índice da
Bovespa, principal termôme-
tro da bolsa paulista, registrou
queda de 1,27%.
OpresidentedaCVMesclare-
ceu que a intenção da Superin-
tendência de Acompanhamen-
todeMercadodoórgãoé inves-

tigar se houve algum vazamen-
to de informações que explique
a forte alta. No mercado finan-
ceiro, o súbito interesse pelos
papéis da empresa alimentou
aindamais os rumores de que o
negócio havia sido fechado.

REPETIÇÃO
O caso do Grupo Ipiranga é
maisumnalongalistadesuspei-
tas de vazamento de informa-
çõesnomercado financeironos
últimosmeses.
Amaior parte das suspeitas

envolve operações de fusões e
aquisições de empresas, como

o caso da proposta de compra
da Sadia pela concorrente Per-
digão. A investigação do episó-
dio foi concluída nos EUA, com
a condenação de executivos da
Sadia,mas no Brasil ainda está
emandamento.
A expectativa é a de que a

Ipiranga responda ao questio-
namentodaCVMsobreamovi-
mentaçãoatípicaantesdaaber-
tura daBovespa hoje. A Ipiran-
ga é controlada por cinco gru-
pos familiares.
A perspectiva de um desfe-

cho para a venda do Grupo Ipi-
ranga traz uma dúvida aos in-

vestidores: se as empresas vão
continuar sendo negociadas na
Bovespa.Atualmente,oconglo-
merado tem quatro compa-
nhias listadasnopregãopaulis-
ta: uma holding, uma refinaria,
umapetroquímicaeumadistri-
buidora.
Com a operação, os novos

possíveis compradores (Petro-
brás, Ultra e Braskem) podem
optar por fechar o capital das
empresas adquiridas, que hoje
têmpouquíssimaliquideznaBo-
vespa.
Em contrapartida, a Petro-

brás é o papel mais negociado.

As ações do Ultra e Braskem
também registram volumes
consideráveisdenegócios.Ana-
listas lembram que manter
uma subsidiária com o capital
aberto aumenta os custos ope-
racionais.

ANÚNCIO
Enquanto representantes dos
três grupos compradores da-
rãodetalhessobreonegócioho-
je pela manhã, em São Paulo, o
presidentedaFederaçãodasIn-
dústrias doRio de Janeiro (Fir-
jan), Eduardo Eugenio Gouvêa
Vieira,marcou entrevista cole-
tiva para às 14 horas, no Rio.
Ele vai falar emnomede sua

família, uma das acionistas do
grupo Ipiranga. Gouvêa Vieira
foiprocuradoontem,masasses-
sores informaram que ele esta-
va em reunião e que não pode-
ria atender a reportagem . ●

Grupo Ipiranga
teve receita líquida
de R$ 21,6 bilhões
no ano passado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2007. Economia, p. B1.




