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SÃO PAULO E SYDNEY

A Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) informou ontem ter
comprado mais ações da minera-
dora australiana Riversdale, che-
gando a uma participação de
19,9% na empresa. O grupo brasi-
leiro comprou 5.940.428 novas
ações, por um valor de US$ 88,4
milhões. Na quarta-feira, a CSN
já havia informado que tinha ele-
vado sua fatia na mineradora, de

16,29% para 17,58%.
O movimento da CSN pode

acabar dificultando a tentativa
do grupo anglo-australiano Rio
Tinto de comprar a Riversdale,
especializada na exploração de
carvão, por US$ 3,9 bilhões. A
Rio Tinto ofereceu 16 dólares
australianos por cada ação da Ri-
versdale, que tem 14 bilhões de
toneladas em reservas de carvão
no noroeste de Moçambique.

O país africano, no qual a Ri-

versdale tem foco, é visto como
um dos locais de maior cresci-
mento para exportação de car-
vão de coque, atualmente domi-
nada por minas do Estado de
Queensland, na Austrália, que fo-
ram duramente prejudicadas pe-
las enchentes que atingiram a re-
gião nos últimos meses.

Clive Donner, diretor adminis-
trativo da empresa de investi-
mentos australiana LinQ e um
dos maiores e mais antigos acio-

nistas da Riversdale, afirmou
que a CSN pode estar tentando
aumentar sua influência na ofer-
ta de compra da Rio Tinto. “Eles
podem estar tentando tornar cla-
ro que são uma parte importante
do futuro da empresa, embora
você possa pensar que com
19,9% você tem praticamente o
mesmo poder de barganha que
com 16,3%”, disse Donner.

Novo prazo. Também ontem, a

Rio Tinto anunciou ter estendi-
do o prazo para aceitação de sua
proposta pela Riversdale. O no-
vo prazo para os acionistas da mi-
neradora de carvão dizerem se
aceitam ou não a oferta de com-
pra é o dia 4 de março. Isso repre-
senta 14 dias a mais do que o pra-
zo anteriormente indicado.

A Rio Tinto disse também que
abriu um serviço institucional
de aprovação para encorajar os
acionistas a venderem suas par-

ticipações na Riversdale, o que
deverá tornar o grupo anglo-aus-
traliano controlador majoritá-
ria da empresa.

Ontem, a Rio Tinto anunciou
ainda que seu lucro líquido qua-
se triplicou em 2010, para US$
14,32 bilhões, ante os US$ 4,87
bilhões no ano anterior. As
ações da mineradora fecharam
em alta de 0,34% na Bolsa da Aus-
trália. A companhia disse tam-
bém que vai retornar US$ 5 bi-
lhões para os acionistas por
meio de uma recompra de ações
até o fim de 2012. / AGÊNCIAS
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Empresas de Eike
perdem R$ 11 bi na bolsa
Companhias fecharam 2010 valendo R$ 83,5 bilhões, e chegaram na
quarta-feira a R$ 72,1 bilhões; maior queda nominal é da OGX Petróleo

CSN eleva participação na Riversdale para 19,9%
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18,7%
foi a queda dos papéis da
mineradora MMX este ano

16,8%
foi a queda das ações da OSX, de
equipamentos e serviços navais

15,6%
foi a queda das ações da LLX, da
área de logística

Recursos. Segundo Eike, empresas começarão a gerar caixa

Sabrina Valle / RIO

Com uma fortuna estimada
em cerca de R$ 45 bilhões pela
revista americana ‘Forbes’ no
começo do ano passado, o em-
presário Eike Batista viu suas
cinco empresas listadas na
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) perderem mais de
R$ 11 bilhões este ano. Um le-
vantamento da consultoria
Economática mostrou que, no
fim de 2010, as empresas va-
liam R$ 83,5 bilhões, contra R$
72,1 bilhões até 9 de fevereiro.

As ações da empresa de mine-
ração (MMX) foram as que mais
sofreram em termos de varia-
ção, com queda de 18,7%. Os pa-
péis da companhia de logística
(LLX, com -15,6%) e de equipa-
mentos e serviços navais (OSX,
com -16,8%) também tiveram
fortes baques. Apenas a MPX
Energia teve rentabilidade posi-
tiva no período, com alta de

21,9% nas ações.
Mas a maior queda nominal

em valor de mercado veio da
OGX Petróleo, que encolheu R$
9,5 bilhões depois de os papéis
perderem 14,8% no período. Um
dos motivos para o recuo foi a
expectativa frustrada de que a
empresa poderia vender parte

de seus ativos na Bacia de Cam-
pos, o que estava programado pa-
ra acontecer até outubro de
2010. “As ações passaram a cair
com boatos de que a venda não
seria mais no ano passado, e vêm
caindo desde então”, afirmou
um analista de um grande banco
de varejo que preferiu não se
identificar.

A queda foi apontada como
um dos motivos para que Eike
tenha convocado seus diretores,
analistas e imprensa para duas
teleconferências na quarta-fei-
ra. “Pode ter sido minha culpa
por não ter vindo aqui falar antes
com vocês, apresentar o anda-
mento de minhas empresas”, dis-
se o bilionário, na ocasião.

Eike explicou que decidiu não
vender os ativos por avaliar que
o preço não estava justo, lem-
brando que se tratava de um pe-
ríodo atípico, com eleições e
com a megacapitalização da Pe-
trobrás, que concentraram as

atenções dos investidores.
“Eu aprendi queexiste uma ho-

ra certa para vender”, afirmou Ei-
ke, dizendo ter apostado numa
valorização de 30% a 40% dos ati-
vos. “Valeu a pena esperar. Cada
vez que você tem mais dados, vo-
cê sobe o valor por barril.”

Outro motivo para a baixa

eram boatos sobre um relatório
indicando que as reservas de pe-
tróleo e gás poderiam eventual-
mente ser menores do que o esti-
mado anteriormente. Mas o em-
presário também esclareceu a
questão, mostrando tranquilida-
de e dizendo confiar na indepen-
dência da empresa responsável

pela análise, recebendo do mer-
cado um voto de confiança à
OGX, cuja ação fechou ontem
em nova alta de 4,8%. Nos dois
dias anteriores, na esteira do pro-
nunciamento de Eike, os papéis
já registravam fortes altas.

A empresa também anunciou
a conclusão da perfuração do po-
ço OGX-26, outra boa notícia pa-
ra o mercado. O potencial de va-
zão de 40 mil barris por dia do
poço é equiparável aos melhores
poços da Bacia de Campos, só
que em águas rasas e próximo da
costa, o que reduz custos de ex-
tração.

Saúde. Na ofensiva durante as
entrevistas, Eike também refor-
çou em diferentes momentos
que estava bem de saúde, negan-
do supostos rumores de que esta-
ria tendo colapsos nervosos, o
que poderia decorrer da queda
das ações e da evasão de executi-
vos. Mas, de nove analistas con-
sultados pela Agência Estado nos
últimos três dias, nenhum havia
acompanhado boatos sobre pro-
blemas de saúde.

Agora, o mercado aguarda a di-
vulgação do relatório sobre as re-
servas que saem ainda no primei-
ro trimestre e notícias sobre pos-
sível venda de ativos, no caso da
OGX. Também avaliará o início
de geração de fluxo de caixa de
três (MPX, OGX e OSX) das cin-
co empresas com capital aberto,
programado para agosto.
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