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Saída de Agnelli
não foi discutida,
afirma Vale

Siderúrgicas veem
mercado se recuperar

BUENOS AIRES

A CSN planeja investir US$ 2 bi-
lhões para construir três fábri-
cas de cimento no Brasil e tam-
bém em vários países da Améri-
ca Latina nos próximos três
anos. A afirmação é do presiden-
te-executivo da CSN, Benjamin
Steinbruch.

“O Brasil será o primeiro. Cer-
ca de metade desse valor será (in-
vestida) no Brasil”, afirmou. A
outra metade deve ser para inves-
timentos em países ainda em es-
tudo, grupo no qual se incluem
Colômbia, Argentina, Uruguai,
Paraguai, Chile e Peru. A compa-
nhia quer ter uma capacidade de
produção total de 10 milhões de
toneladas de cimento por ano no
Brasil e em outros países sul-
americanos.

O presidente-executivo da
CSN está incentivando seu gru-
po a se diversificar para além da
produção de aço em direção a

materiais de construção, logísti-
ca e mineração. A CSN entrou no
negócio de cimento no ano pas-
sado, com a abertura de uma fá-
brica em seu complexo siderúrgi-
co no Rio de Janeiro. A expectati-
va é a de que a unidade deverá
produzir cerca de 250 mil tonela-
das de cimento por mês até o fim
deste ano.

Mineração. A CSN espera para
o início do próximo ano a lista-
gem das ações de suas operações
de minério de ferro. Segundo o
executivo, negociações com só-
cios asiáticos da unidade de mi-
nério Namisa “estão indo bem”.
A intenção é fundir esse ativo
com a mina Casa de Pedra para
elevar o valor do negócio de mi-
neração do grupo para a oferta
pública inicial (IPO, na sigla em
inglês). “O desafio é decidir
quais termos vão reger a parce-
ria”, diz Steinbruch.

Com a listagem da operação
de minério de ferro, o executivo
espera que a CSN eleve o valor
do negócio e levante recursos pa-
ra aquisições. Ao deter a maior
parte dos ativos que poderão for-
mar a nova unidade de minera-
ção listada, no entanto, a CSN
poderia diluir a posição dos só-

cios asiáticos na Namisa. Al-
guns deles são as siderúrgicas
coreana Posco e a japonesa Ni-
ppon Steel. O consórcio asiáti-
co, chamado de Big Jump, pa-
gou cerca de US$ 3 bilhões pe-
la participação de 40% na Na-
misa, em 2008.

Analistas estimam que a
CSN possa levantar até US$
3,5 bilhões de dólares com a
venda de uma participação da
unidade de minério de ferro
no IPO, o que deve incluir a
mina Casa de Pedra, a Namisa
e algumas ligações logísticas
entre áreas produtoras e por-
to. A unidade de minério de
ferro da CSN é a operação de
crescimento mais rápido e
tem incentivado a expansão
do conglomerado, segundo
analistas. / REUTERS

Negócios

CSN estuda abrir
fábricas de cimento
na América Latina

Investimentos. Warren Buffett
prepara sua sucessão

● Um terço da população com
renda familiar mensal entre R$
1.530 e R$ 5.100 só faz compras
em lojas de rua, aponta pesquisa
feita pela Lumine, consultoria
especializada em shoppings. Es-
se resultado indica que o poten-
cial de consumo desse público
que não vai ao shopping tem ca-
pacidade de compra para susten-
tar o movimento de 100 novos
shoppings, calcula Marcelo
Sallum, sócio da consultoria.

Segundo o especialista, os sho-
ppings populares ainda represen-
tam muito pouco do total de em-
preendimentos. “Hoje, é de cerca
de 5%.” Segundo estimativas da
Associação Brasileira de Shop-
ping Centers (Abrasce), o ano
deve terminar com 413 shoppin-
gs em funcionamento no País.

Sallum argumenta que o vare-
jo de shopping nasceu para aten-
der às classes A e B. Mas a ten-
dência é de que os novos em-
preendimentos sejam voltados
para as classes C e D. “São proje-
tos bonitos, sem ostentação, com
boas lojas tradicionais e localiza-
dos no caminho de casa para o
trabalho”, diz. / M.C.
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Otimismo, mas com precaução.
Esse era o clima do encontro que
reuniu, na Argentina, empresá-
rios da cadeia do aço. A reunião
de encerramento do Instituto La-
tino-americano do Ferro e do
Aço (Ilafa), contou com a presen-
ça de 1,3 mil executivos de empre-
sas de 36 países – entre indús-
trias do setor siderúrgico, meta-
lúrgicas e de mineração.

O evento avaliou os desafios
do setor nos tempos pós-crise,
especialmente a concorrência
da China, que se transformou no
principal pesadelo desses empre-
sários. “A Ásia representava 25%
do mercado mundial de aço em
1980. Hoje, equivale a 65% do
mercado”, disse Gordon Moffat,
diretor-geral da Confederação
Europeia de Siderurgia (Euro-
fer). “Os EUA e a União Euro-
peia, que em 1980 representa-
vam, respectivamente, 27% e
17%, atualmente equivalem a
11% e 7% do mercado mundial.”
Segundo Moffat, a América Lati-

na, que equivalia a 5% do mer-
cado, atualmente tem 4,7%.

André Gerdau Johannpe-
ter, presidente da Gerdau, dis-
se que há uma recuperação da
produção de aço mundial,
mas que “a China foi a prota-
gonista dessa retomada”. O
executivo sustentou que a re-
cuperação latino-americana
foi mais rápida do que nos paí-
ses desenvolvidos. No entan-
to, o problema é a “volatilida-
de dos preços” da matéria-pri-
ma. Para complicar, ele expli-
cou que “as importações se re-
cuperaram de forma mais rá-
pida do que as exportações la-
tino-americanas de aço”. Ger-
dau citou o caso do Brasil, on-
de as importações de aço cres-
ceram 250% em comparação
com 2008, enquanto as expor-
tações aumentaram apenas
50% no mesmo período.

Uma pesquisa realizada pe-
la organização do evento dei-
xou evidente o temor em rela-
ção à China. Do total, 73% dos
presentes acreditavam que,
em 2011, o país asiático será
“uma grande exportadora de
aço”. Só 3% achavam que a
China será um grande impor-
tador. Pelo levantamento,
59% dos empresários acredi-
tam que a demanda de aço em
2011 será de 5% a 10% maior
que em 2010.

A Vale informou ontem, em co-
municado, que o tema de uma
possível troca no comando da
empresa “jamais foi tratado” pe-
los acionistas controladores.
“As especulações na imprensa,
que atribuem a ‘fontes do Conse-
lho de Administração’ informa-
ções neste sentido, não retratam
a posição dos acionistas contro-
ladores da empresa”, informou a
mineradora.

As especulações sobre uma
possível saída de Agnelli do co-
mando da maior produtora mun-
dial de minério de ferro ganha-
ram força após o próprio executi-
vo declarar na Zâmbia, onde foi
inaugurar um projeto de cobre
em meados de outubro, que
membros do partido do gover-
no, o PT, estariam de olho em
cargos na empresa. “Existem
muitas pessoas procurando uma
vaga na empresa, e geralmente
essas pessoas são do PT”, disse o
executivo no dia 14.

Agnelliestá no comando da Va-
le desde 2001 e enfrentou confli-
tos com o governo durante a cri-
se econômica entre 2008 e 2009,
por causa de demissões efetua-
das pela companhia. O governo
cobrou da empresa investimen-
tos em siderúrgicas para agregar
valor ao minério de ferro. /
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Em evento realizado na
Argentina, empresários
mostraram preocupação
com crescimento
da China no setor

33% da nova classe
média só compra
em lojas de rua

1 milhão
é o total de pessoas que circulam
diariamente pelo Largo 13

16 mil
metros quadrados é a área de ven-
das do novo shopping

R$ 30 mi
é a expectativa de venda mensal
do shopping

Encontro. Steinbruch
participou de evento

Investimento previsto
pelo grupo é de US$ 2
bilhões, que inclui a
construção de três
fábricas no Brasil

Preparativos. Operários dão retoques finais no Mais Shopping Largo 13, que será inaugurado na sexta-feira em bairro popular

Shopping popular vai disputar espaço
com comércio de rua em Santo Amaro

estadão.com.br

Márcia De Chiara

Começa a funcionar na sexta-
feira o primeiro shopping do
Largo 13, no bairro paulistano
de Santo Amaro, um centro co-
mercial feito sob medida para
a nova classe média brasileira,
a classe C. Localizado num re-
duto de comércio popular, on-
de predominam lojas de rua e
circulam mais de um milhão
de pessoas diariamente, o sho-
pping teve investimento de R$
240 milhões e a expectativa é
de que o empreendimento se-
ja quitado entre 6 a 7 anos.

“Criamos um modelo de shop-
ping que não existia em São Pau-
lo”, afirma Marcos Romiti, res-
ponsável pelo desenvolvimento
do empreendimento, que tem co-
mo principal investidor a REP
Centros Comerciais. Essa com-
panhia faz parte do Grupo LDI,
que é uma sociedade entre o Ban-
co Internacional do Funchal (Ba-
nif) e a PDG Realty, uma das
maiores incorporadoras do País.

Do total gasto para erguer o
shopping, R$ 130 milhões vie-
ram da REP, R$ 90 milhões de
um fundo constituído pela Bram
(Bradesco Asset Management)
e, o restante, de outros investido-
res privados.

Romiti conta que o Mais Shop-
ping Largo 13 foi inspirado num
empreendimento gaúcho, o Sho-
pping Total Porto Alegre. A fór-
mula combina grandes redes va-
rejistas com lojas menores. No
total, serão 400 lojas, das quais
300 convencionais, como Lojas
Americanas, Drogaria São Paulo
e McDonald’s, localizadas na la-
teral do empreendimento, e 100
modulares, com 12 metros qua-
drados de área de vendas e que
ficam na parte central do prédio.
Nesse caso, a intenção era ter
um espaço diferenciado para o
pequeno comércio.

O segredo comum aos dois
portes de loja nesse shopping é
ter uma oferta de produtos ade-
quada ao consumidor desse es-
trato social, cuja renda média fa-
miliar varia entre R$ 1,5 mil e R$

4,5 mil por mês. A rede de móveis
e eletrodomésticos Magazine
Luiza é uma das 300 lojas con-
vencionais. Segundo a rede, o
mix de produtos do shopping do
Largo 13 será semelhante ao de
outros pontos de venda da com-
panhia localizados em bairros
populares. Nessas lojas, há
maior variedade de itens básicos
em relação aos sofisticados.

Adriano Rogério Batistela, ge-
rente de franquia da Hering, que
terá uma loja no shopping, diz
que haverá uma oferta maior de
produtos na linha moda, que
têm preços mais acessíveis.

Cabeleireiro. A rede de cabelei-
reiros Jacques Janine escolheu o
shopping do Largo 13 para testar
uma nova marca. Olivier Che-
min, diretor executivo da empre-
sa que tem 60 salões no País, con-
ta que lá será inaugurada a pri-
meira unidade do Basic Beauty.
Trata-se de um salão desenhado
para as classes C e D, com preços
mais acessíveis: um corte de ca-
belo que custa R$ 130 no Jacques
Janine não vai passar de R$ 40 no
novo salão.

“Percebemos que a situação
econômica tem melhorado mui-
to para as classes C/D e que a be-

leza é importante para todos, in-
dependente da classe social”,
afirma Chemin. Essa primeira lo-
ja será própria e, dependendo do
desempenho, a rede pretende
planejar a expansão da franquia
dessa marca a partir de 2011.

Antes mesmo de colocar o no-
vo shopping em funcionamento,
Romiti conta que a REP planeja
ter mais quatro shoppings popu-
lares em São Paulo nos próxi-
mos três anos. Ao todo, serão
aplicados R$ 800 milhões. No ra-
dar da companhia para instalar
novos shoppings estão o bairro
Vila Prudente e pontos da zona

norte, nas imediações da rodo-
viária do Tietê.

O ponto certo para erguer um
shopping com esse perfil, expli-
ca Romiti, são terrenos meno-
res, mas que ficam em locais de
grande circulação de pessoas. O
shopping do Largo 13, por exem-
plo, fica próximo de estações de
metrô, trem e do terminal de ôni-
bus. O grande fluxo de pessoas
deve garantir um faturamento
inicial entre R$ 25 milhões e R$
30 milhões por mês, muito supe-
rior às vendas normalmente re-
gistradas por shoppings tradicio-
nais, em torno de R$ 15 milhões.

● Exuberância

Consumo. Empreendimento no Largo 13, tradicional ponto de comércio popular de São Paulo, deve apresentar novos modelos de
lojas, com mix de produtos mais voltados à classe C; salão Jaques Janine, por exemplo, terá no local um espaço com serviços mais baratos
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