%HermesFileInfo:B-21:20101105:

O ESTADO DE S. PAULO

SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2010

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br
Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

clayton.netz@grupoestado.com.br

JONNE RORIZ/AE

BTG entra
na briga por
ativos da
AEI Energy
a disputa pelos ativos
da americana AEI
Energyna AmericaLatina,queincluemadistribuidora de energia
Elektro, de São Paulo,
apareceu uma proposta correndo
por fora. Conforme apurou o repórterDavidFriedlander, ela foifeitapelo banqueiro André Esteves, do BTG
Pactual. Enquanto a CPFL e os espanhóisdaIberdrolafizeramofertaspara comprar o pacote inteiro, avaliado
entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões,
emissários de Esteves apresentaram
uma proposta alternativa que permitiria à AEI continuar no controle dos
negócios na região. O BTG, por sua
vez, ficaria com o comando dos ativos do segmento de comercialização
de energia, que lhe interessam mais.
Procurados, BTG e AEI Energy não
quiseram se pronunciar.
De acordo com executivos que
acompanham o processo, a proposta
do BTG envolveria algumas operaçõesparalelas.Elaprevêumaassociação de ativos, na qual o BTG e alguns
deseussóciosentrariamcom participações que possuem no setor elétrico. Entrariam nessa conta a comercializadora de energia Coomex, recentemente adquirida pelo banco
brasileiro,eaconcessionáriaEquatorial Energia. Esteves e alguns sócios
são cotistas do fundo PCP, controlador da Equatorial, mas como minoritários. Para colocar a empresa no negócio, comprariam a participação da
Vinci Partners, controladora da
Equatorial por meio do fundo PCP.
Os donos da Vinci são os antigos sócios de Esteves no banco Pactual.
O BTG é considerado a zebra da
disputa, mas sua proposta é considerada ousada por fontes que acompa-
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EMPREGO

BANCA FORTE
● Os dez maiores bancos do País por

valor de mercado listados na Bovespa
EM BILHÕES DE REAIS

Banco
Itaú Unibanco
Bradesco
Banco do Brasil
Santander
Banrisul
Bic Banco
Banco do Nordeste

N

Valor
169
122
97
96
7
4
3,8

Daycoval

2,5

ABC Brasil

2,3

Cruzeiro do Sul

2

FONTE: ECONOMATICA

PNEUS

Pirelli vai investir
US$ 300 milhões
A Pirelli anunciou ontem investimentos de US$ 300 milhões em suas operações brasileiras para o período
2011-2013. O montante será aplicado
principalmente no aumento de 30% da
capacidade produtiva de pneus. Só o
segmento de carros de passeio, picapes e utilitários deve ampliar a capacidade para 7 milhões de unidades ao
ano. Na América Latina, o investimento total soma US$ 600 milhões e inclui
a abertura de uma fábrica no México.
MATÉRIA-PRIMA

Consumo de aço inox
volta a crescer no País

Zebra. Proposta do BTG, de Esteves, para acordo com a AEI é considerada ousada
nham o processo. Partindo da premissa
de que a AEI gostaria de manter seus
ativos latino-americanos, mas precisou
colocá-los à venda para dar liquidez a
alguns de seus acionistas, o banco de
Esteves montou um pacote que daria
um novo formato ao negócio da AEI na
região, manteria o controle nas mãos
dosamericanos eainda criaria mecanismos para dar liquidez aos que quiserem
sair da operação.

ALLONS ENFANTS

US$ 2,7 bi
foi o lucro do BNP Paribas, o maior
banco francês em valor de mercado,
no terceiro trimestre de 2010. Trata-se
de um crescimento de 46% sobre o
mesmo período do ano anterior

O faturamento do negócio de inox no
Brasil deverá chegar a US$ 5 bilhões
neste ano, graças um crescimento de
25% no consumo aparente. Segundo
Frederico Ayres Lima, presidente do
conselho do Núcleo Inox, que reúne as
empresas do setor, trata-se de uma volta aos patamares de 2008, anteriores à
crise. A perspectiva é de que o crescimento da demanda continue em setores como o agronegócio, construção
civil e petróleo e gás. Diante desse quadro, o setor está se mobilizando para
aumentar o uso do inox no País. Uma
das iniciativas é a Feinox 2010, feira
que acontecerá no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, no período de 16 a 18 de novembro.

Comércio de São Paulo
faz doze meses em nove
O aquecimento da economia está
repercutindo favoravelmente no
comércio paulista. Em apenas nove
meses de 2010, a criação de novos
empregos na região metropolitana
de São Paulo superou em 10% os
resultados registrados durante todo
o ano passado. Segundo dados do
Caged, analisados pela Fecomércio,
entre janeiro e setembro foram
preenchidas 44.331 novas vagas, contra 40.556 dos doze meses de 2009.
O movimento é liderado pelo setor
de supermercados, com 9.062 contratações, seguido pelo de material
de construção, com 7.521.
ADVOCACIA

Souza Cescon lidera
fusões e aquisições
Segundo a Thomson Reuters, o Souza Cescon, de São Paulo, foi o escritório de advocacia brasileiro que
mais assessorou operações de fusões e aquisições no Brasil nos primeiros nove meses de 2010. Com
participação em transações que envolveram Shell/Cosan, Portugal Telecom/Telemar Participações e Bunge/Vale, entre outras, o Souza Cescon esteve presente em 30% dos negócios do período. Entre janeiro e
setembro, as operações anunciadas
totalizaram US$ 88,8 bilhões.
IMÓVEIS

Prosperitas vende prédios
no Rio para a Kinea
A Prosperitas Investimentos, de São
Paulo, fechou a venda de sua subsidiária REC Rio Centro, proprietária
de dois edifícios comerciais no Rio
de Janeiro, para a Kinea, empresa de
investimentos alternativos do grupo Itaú. Localizados no centro da
cidade, na rua do Lavradio e na avenida Gomes Freire, os prédios estão
alugados, respectivamente, para a
Caixa Econômica Federal e para o
Banco do Brasil. Os valores da operação não foram revelados.

Brasil vê 1º carro movido a etanol e eletricidade
Montadora Obvio!, vendida ao fundo inglês Capadoccia, apresenta hoje no País seu carro equipado com motor desenvolvido na Inglaterra
JOSE PATRICIO/AE

Cleide Silva

O governo Lula deve deixar para
a equipe da presidente eleita Dilma Rousseff o programa de incentivo aos veículos elétricos e
híbridos. Após idas e vindas,
comdireito atéaeventodeanúncio suspenso cinco minutos antes do horário previsto – em
maio –, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva não se posicionou
sobre um projeto nacional.
Em visita na semana passada
ao Salão do Automóvel em São
Paulo, Lula entrou em alguns
dos20 modelos híbridos e elétricos expostos no evento e ainda
ganhou, em regime de comodato, um Ford Fusion híbrido, movido a gasolina e eletricidade.
Mas, enquanto a definição do
programa não vem, grupos empresariais antecipam anúncios
de projetos por acreditarem que
o Brasil precisa estar na rota da
eletrificaçãoveicular.Hojeà noite, em evento no Consulado Britânico, em São Paulo, o grupo inglês de investimento Capadoccia, que recentemente adquiriu
a empresa brasileira Obvio!,
apresenta o 828H, minicarro híbrido que terá eletricidade gerada por um motor a etanol.
É o primeiro motor com essa
tecnologia no mundo. Até agora,
osmodelosdisponíveisemdiversos países operavam com gasolina ou diesel. O propulsor foi desenvolvido na Inglaterra, com
ajuda de engenheiros brasilei-

e-City. Futuramente, o modelo
também poderá ser fabricado no
Brasil a preços bem mais competitivos que o 828H, diz Ricardo
Machado, presidente da Obvio!.
“Aguardamos a decisão do governo sobre um programa de incentivos à eletrificação”, informa Machado. Os governos de todos os países que estão lançando
carros elétricos oferecem incentivos para a compra.
O Capadoccia tem planos de
montar uma fábrica no Brasil,
mas, sem medidas governamentais, poderá ir para o México.
Fábrica. Outra iniciativa é a do

Protótipo. Motor do Obvio 828H foi desenvolvido com a ajuda de engenheiros brasileiros
ros. É um motor de alta eficiênciaque vaigerarenergia paracarregar a bateria elétrica, que tambémpodeser carregadanatomada. Se fosse vendido hoje, o
828H custaria entre R$ 150 mil e
R$ 200 mil.
O evento de hoje é dirigido a
umgrupode200pessoas,amaioria empresários britânicos que

atua no País e também pilotos e
organizadores da Fórmula 1. É a
primeira vez que o carro, já visto
em salões nos EUA, será mostrado em um evento no País. “Temos grande interesse no desenvolvimento de tecnologias para
diminuir os níveis de emissão de
carbono”, diz John Doddrell,
cônsul em São Paulo.

Será lançado durante o evento
um sistema de geração de energia sem fio desenvolvido pelo
grupoHalo. O Capadocciaanuncia ainda parceria com a Gevco,
empresa pertencente ao grupo
inglês Lotus, que está desenvolvendo uma família de carros elétricos, um deles compacto para
quatro pessoas, chamado de

empresárioEikeBatista, da EBX.
Ele anunciou que vai construir
uma fábrica de carros elétricos
no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Disse que já existem negociaçõescomfornecedoresdetecnologia japoneses e europeus e que
a ideia é iniciar a produção em
até quatro anos. O investimento
estimado é de US$ 1 bilhão.
Mais uma empresa a manifestar interesse foi a Oxxor Motors,
que assinou acordo de intenções
com a Prefeitura de Campo Largo (PR). A Mitsubishi do Brasil
mostrou em várias eventos e
também ao presidente Lula um
compactoelétricofeitopelamarca no Japão, o i-MiEV e não descarta a produção local no futuro.
No Consulado também serão
expostos modelos de alto luxo
das marcas inglesas Aston Martin, Mini, Jaguar e Land Rover

Projetos para o
setor têm demanda
de R$ 1,9 bilhão
● O programa especial de finan-

ciamento para o desenvolvimento de sistemas de tração elétrica,
baterias e capacitadores aplicados a veículos elétricos automotores, incluindo híbridos, recebeu
32 propostas. A linha especial foi
aberta pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao
Ministério de Ciência e Tecnologia, em 31 de agosto e encerrada
em 14 de outubro. O programa
tem R$ 500 milhões em recursos
não reembolsáveis, dos quais R$
90 milhões para a área de energia, que inclui também itens como desenvolvimento de plantaspiloto para obtenção de etanol de
segunda geração.
Só as 32 propostas que envolvem veículos elétricos somam
R$ 80,4 milhões em subvenção.
Juntando todas áreas previstas
no edital, a demanda soma R$
1,9 bilhão. “As propostas passam agora por um processo de
seleção onde se leva em conta o
produto, plano de investimento,
como o produto será inserido no
mercado e outros itens”, explica
Murilo Azevedo Guimarães, da
Finep. A lista de aprovados será
divulgada em maio. / C.S.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 nov. 2010, Economia & Negócios, p. B21.

Magna International compra
fábricas da brasileira Resil
A Magna International, uma das
maiores fabricantes mundiais
deautopeças,comsedenoCanadá,anunciahojeacompradadivisão de estruturas e moldes para

assentos de bancos de carros da
Resil, grupo familiar brasileiro
com três fábricas em São Joaquim das Bicas (MG), Camaçari
(BA) e Córdoba (Argentina),

que faturou em 2009 R$ 294 milhões. O valor do negócio não foi
revelado.
A aquisição vai ampliar a atuação da Magna no País, onde já
produz, em São Paulo, sistemas
dechassis,carroceriasefechaduras para portas de automóveis,
entre outros itens. “O Brasil é
um país em crescimento, traba-

lha com plataformas globais e
porissoqueremosexpandir nossa presença para atender o mercado”, diz Joe Pittel, presidente
da Magna Seating, uma das unidades da Magna International.
AstrêsfábricasdaResilempregam1,45mil funcionárioseatendência futura é de contratações,
afirmaWilheimKeller,responsá-

vel pelo grupo na América do
Sul. No mês passado, a Magna já
havia anunciado a abertura de
duas novas fábricas. Uma delas,
em Jundiaí (SP), para a produção de chassis e carrocerias, em
2011, e outra em São Caetano do
Sul (SP), que fornecerá bancos
para um novo carro da General
Motors a partir de 2012.

A Magna assumirá a administração das unidades da Resil –
que passarão a se chamar Magna
Seating – em janeiro.
O grupo Magna International
foi um dos candidatos à compra
da Opel, divisão da General Motors da Europa. O negócio estava
quase fechado quando a montadora desistiu da venda./ C.S.

