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NEGÓCIOS
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OpresidentedaUsiminas,Mar-
coAntônioCastelloBranco,dis-
se ontem que a demanda por
produtos siderúrgicos só volta-
rá aos níveis de 2008, antes da
crise financeira internacional,
ao longo de 2011. Ementrevista
coletiva, o executivo afirmou
que esse é um dosmotivos pelo
qual a companhia decidiu adiar
a decisão de instalação de uma
nova unidade no município de
Santana do Paraíso (MG). Ele
também descartou a possibili-
dadedereligarumdosaltos-for-
nos da usina de Ipatinga (MG),
que foi paralisado no final do
anopassado,porcausadaretra-
ção da demanda.
Segundo Castello Branco, a

capacidade instalada para a
produção de aço no Brasil é da
ordemde 43milhões de tonela-
das, sendo que a demanda por
aço neste ano deve ocupar ape-
nas 20,8 milhões de toneladas
deste total. “Seria uma incoe-
rência entrar emumprojeto de
ampliaçãodacapacidadenoce-
nário atual”, explicou.Antes do
agravamento da crise, aUsimi-
nas vinha produzindo a um rit-
mode2milhõesdetoneladasde
produtos por trimestre.
O executivo afirmou, no en-

tanto,queasiderúrgicapreten-
de investir R$ 2,3 bilhões este
ano, sendo que R$ 1 bilhão ape-
nas no último trimestre. Entre
os projetos previstos está a ins-
talação da tecnologia de Res-
friamento Acelerado de Cha-
pasGrossas (CLC), quevaipos-
sibilitar a produção de aços de
alta resistência, direcionados à
indústria de petróleo e gás.

Outros investimentos plane-
jados pela companhia incluem
uma linhade laminados aquen-
te na usina de Cubatão (SP),
alémdaexpansãoda laminação
de chapas grossas, da instala-
ção da nova coqueria e da nova
linha de galvanização, em Ipa-
tinga (MG).
A companhia também infor-

mouontemqueconseguiuredu-
zir seu volume de estoque de
matérias-primas e insumos,
que chegaram a alcançar R$ 5
bilhões no quarto trimestre de
2008.Segundoovice-presiden-
te de finanças e relações com
Investidores da Usiminas, Ro-
nald Seckelmann, a empresa
conseguiu diminuir, ao final do
terceiro trimestre deste ano,
20% desse valor, ou R$ 1,4 bi-
lhão, superando ameta estabe-
lecida pela companhia.

IMPOSTO
Opresidente daUsiminas tam-
bém defendeu ontem a aplica-
çãode impostosobreaexporta-
ção de minério de ferro, que
vemsendoanalisadapelogover-
no federal. Segundo Castello
Branco, a medida poderá ser
mais interessante para o País
do que revisar as alíquotas dos
royalties cobrados sobre a ex-
ploração do produto. “Seria
mais benéfico porque o aumen-
todosroyaltiesiriapenalizarto-
da a cadeia produtiva interna.”
AUsiminasdeveráproduzir5,5
milhões de toneladas de miné-
rio em 2009.
Para ele,a taxação do miné-

rio poderia assegurar uma re-
ceita de impostos maior para o
governo. Castello Branco con-
testou ainda o argumento de
que a aplicação do Imposto de
Exportaçãopoderia trazerper-
da de competitividade para o
produtobrasileiro. “Este é oar-
gumento mais fraco, porque o
minério de ferro brasileiro tem
uma posição nomercado inter-
nacional e é insubstituível, em
função de sua qualidade.” ●

BungepodefecharunidadesnoBrasil
Presidente da companhia anuncia redução de custos por causa da valorização do real

AngloAmericansereestrutura
epõeativosnoBrasilàvenda

AmineradoraAngloAmerican
anunciouontemumgrandepro-
cessodereestruturação,quein-
clui a redução de 25% dos cus-
tos de pessoal e a venda de ati-
vosconsideradosnãoestratégi-
cos, alguns deles no Brasil. A
empresa vai rever ainda sua
gestão, criando sete unidades
de negócios com sedes emdife-
rentespaíses.Segundocomuni-
cado distribuído ao mercado, o
objetivo émelhorar a eficiência
das operações.

No início de 2008, a Anglo
American ampliou suas opera-
ções no Brasil com a compra,
porUS$5,5bilhões,doSistema
Minas-Rio, de produção de mi-
nério de ferro, do grupo MMX,
deEikeBatista.Aempresaésó-
cia de Batista ainda no sistema
deescoamentodaproduçãopa-
ra o porto do Açu, no norte flu-
minense, chamado de LLX Mi-
nas-Rio.Alémdisso, temopera-
ções em platina, níquel, fosfato
e nióbio.

O plano de reestruturação
foi anunciado uma semana de-
pois de a Xstrata anunciar ter
desistidodepropora fusãocom
a Anglo. A companhia regis-
trouumaquedade30%nolucro
no primeiro semestre de 2009.
AAnglojávinhatomandomedi-
das para reduzir os custos, co-
mo o corte de pessoal e venda
deativos.Atéjulho,foramdemi-
tidas mais de 15 mil pessoas de

umtotal de 19mil projetadopa-
raoano.Aempresasaiudosne-
gócios de ouro, açúcar e alumí-
nio.

O novo plano prevê econo-
miadeUS$120milhõesporano
com corte de pessoal. A Anglo
Americanpassaráaserorgani-
zadacombaseemsuascommo-
dities e regiões geográficas
principais: platina ficará na
África do Sul, cobre no Chile,
níquel no Brasil, carvão meta-
lúrgico na Austrália e carvão
térmico na África do Sul. As
operações de minério de ferro
serão divididas entre a África
do Sul, onde a companhia pos-
sui a subsidiária Kumba Iron

Ore, e o Brasil.
O programade venda de ati-

vos inclui as brasileiras Cope-
brás,queproduzfosfato,eCata-
lão, de nióbio, ambas baseadas
em Goiás. No exterior, serão
vendidasoperaçõesdezincoea
unidadedeaçoScawMetals,se-
diada naÁfrica do Sul.

A unidade britânica Tar-
mac,queoperanoramodacons-
trução civil, está à venda desde
2007,masoprocesso foi parali-
sado no ano passado por causa
da retração dos mercados de
crédito globais.

Segundo um especialista, a
empresapode ter amesmadifi-
culdade para encontrar com-

pradoresparaafábricadeCata-
lão, umavezqueaprodução es-
távoltadaparaomercadointer-
nacional,queserecuperadacri-
se em um ritmo mais lento. A
unidade produziu 4,6 milhões
de toneladas em 2008.

Já no caso da Copebrás, que
teveproduçãode982miltonela-
dasnoanopassado, podehaver
potenciais interessados.OBra-
sil é hoje importador desse mi-
neral, usado comomatéria-pri-
ma para a produção de fertili-
zantes para a agricultura.

CONCENTRAÇÃO
“O governo tem de ficar atento
para o risco de grande concen-

tração no setor de fosfato”,
alerta o superintendente de
mineração e geologia do go-
vernogoiano,LuizFernando
Magalhães. Ele pede uma
avaliaçãodetalhadadonegó-
ciopelosórgãosdedefesada
concorrência.

AAnglo éumadasquatro
grandesquedominamapro-
dução nacional, ao lado de
Bunge, Cargill e Galvani. A
primeira surge como poten-
cial candidata a comprar os
ativos, umavezque temope-
rações próximas à Cope-
brás. As operações daAnglo
em Goiás empregam cerca
de 3mil pessoas.

No total, as unidades à
venda contribuíram com
US$ 1,3 bilhão para a gera-
ção de caixa da companhia
no ano passado. “Asmudan-
ças que anunciamos são o
próximo passo lógico para a
concentração do grupo em
nossasatividadesdeminera-
çãoprincipais,oquenosper-
mite fortalecer nosso balan-
ço financeiro ainda mais”,
afirmou, no comunicado, a
executiva chefe da compa-
nhia, Cynthia Carroll.

Oprocessovaicustarade-
missão de três altos executi-
vos, que se tornaram redun-
dantes após a reorganização
gerencial. ● NICOLAPAMPLONA,

COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

CHICAGO

Opresidenteeexecutivo-chefe
da gigante americana de agri-
business Bunge Co., Alberto
Weisser, disse ontem que a
companhiaestáreduzindocus-
tosnoBrasil por causa davalo-
rizaçãodoreal eque,porcausa
disso, unidadespoderão ser fe-
chadas no País. O executivo
afirmouque,navisãodaempre-
sa,amoedabrasileiradevecon-

tinuar forte.Asdeclarações fo-
ram dadas durante entrevista
para comentar os resultados
do terceiro trimestre.

Na divulgação dos núme-
ros,orepresentantedacompa-
nhiadisseque,alémdosproble-
mas com a questão cambial, a
redução do plantio de milho e
algodãonoBrasilafetouasven-
dasdeadubosnoPaís, seuprin-
cipal mercado.

Mais tarde, na entrevista,
Weisser se disse otimista em
relaçãoà recuperaçãodo setor
defertilizantesem2010,name-
dida emque aBunge recompo-
nha estoques ao custo de mer-
cadoeregistrerecuperaçãona
demanda brasileira.

OpresidentedaBunge tam-
bémafirmouquecontinuacon-
fiante de que o aumento na de-
manda por alimentos vai pu-
xar o segmento de agribusi-
ness da companhia, embora a
desvalorização do dólar em re-
lação ao real e ao euro seja um
fator preocupante. “Apesar da
crise (econômica), nada mu-
dou”, disse. “Precisaremos de
mais alimentos.”

Weissereoutrosexecutivos
do setor agrícola se mantêm
otimistas a respeito do aumen-
to na demanda por alimentos
no longo prazo por causa de fa-
tores demográficos, apesar de
os investidores estarem ven-
dendo agressivamente os pa-

péis do setor desde o estouro
da bolha das commodities, em
2008.

Weisser observou que os
preçoshistoricamentealtosde
alguns produtos agrícolas
apontam para a necessidade
deaumentaraoferta.Ademan-
dapor carnee lácteosnosmer-
cados em desenvolvimento
continua a aumentar, apesar
de quedas nos Estados Unidos
e na Europa, ponderou.

A Bunge é uma das maiores
processadoras mundiais de
grãoseoutrosprodutosagríco-
las e também atua no setor de
fertilizantes. Ontem, a compa-
nhia informou uma queda de
1% no lucro do terceiro trimes-

tre fiscal, para US$ 232 mi-
lhões, resultado creditado
ao desempenho ruim do se-
tor de adubos. Como outros
produtores desse insumo, a
Bunge tinha estoques altos
quando os preços despenca-
ramem2008.Aesperadare-
cuperação no segundo se-
mestre não ocorreu.

Por causa disso, a Bunge
mais uma vez reduziu sua
previsão de resultados para
2009. Agora, a companhia
espera lucro anual de US$
3,10aUS$3,50por ação, an-
te intervalo entre US$ 4,90
e US$ 5,40 por ação previs-
to em abril. ●

DOW JONES NEWSWIRES

DIVISÃO–OperaçãodecobredaAngloAmericannoChile: empresavai seconcentrar agoranaproduçãodeplatina, cobre, níquel, carvãoeminériode ferro

Entre as unidades que serão vendidas estão a Copebrás e a Catalão, que operam em Goiás

Demandaao
nívelpré-crise
sóem2011,
dizUsiminas

ALIMENTOS

MINERAÇÃO SIDERURGIA

●●● Opresidente damineradora
australiana BHPBilliton, Don Ar-
gus, disse que a planejada joint
venture da empresa com a Rio
Tinto emminério de ferro emPil-
bara, na Austrália, avança e que
os investidores apoiam o acordo
por causa das sinergias que a
transação oferece.

“Os acionistas querem que es-
sa transação siga adiante porque
conseguem ver benefícios no fi-
nal”, disse. O encaminhamento
da proposta aos reguladores da
União Europeia, segundo Argus,

“não está longe”. Embora não
saiba como aUE vai tratar o acor-
do, o executivo ressaltou que a
empresa já foi bem atendida pela
UE no passado.

Argus afirmou também que,
assim que a crise passar, o setor
de recursosminerais estará posi-
cionado para um período de cres-
cimento por causa da demanda
da China e da Índia. Ele acrescen-
tou que é cedo demais para desfa-
zer programas de estímulo, e que
os governos precisam planejar
como farão essa remoção.

Argus disse tambémque aAus-
trália precisa de investimento
estrangeiro, mas tem de evitar o
que ocorreu no Canadá, onde
acionistas locais perderam a
oportunidade de investir em ati-
vos importantes demineração.
“O que temos de entender e dis-
cutir é se estaremos confortáveis
com a posse de nossos ativos por
parte de governos estrangeiros.”
O governo e agentes reguladores
da Austrália tentam conter o in-
vestimento chinês no setor de
mineração australiano. ●

IVAN ALVARADO/REUTERS–20/3/2009

Commenor
demanda por aço,
empresa adiou
investimentos
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