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bilhão é quanto vai chegar o capital da subsidiária do Deutsche Bank no
Brasil, após o aporte de R$ 300 milhões que será feito pela matriz

Negócios

Glauber Gonçalves / RIO

A Usiminas quer fechar até o fim
do ano o arrendamento de mais
uma ou duas minas na região de
Serra Azul, em Minas Gerais. O
movimento faz parte do plano
de chegar a 2015 com uma produ-
ção de 29 milhões de toneladas
de minério de ferro, cuja maior
parte será direcionada à exporta-
ção. A aposta deve consumir R$
4 bilhões até lá, afirmou ontem o
presidente da empresa, Wilson
Brumer.

“Não faz sentido comprar mi-
nas. Teríamos de pagar um pre-
ço tão alto que não teríamos o
retorno adequado”, disse Bru-
mer, após participar do Congres-

so Latino-americano de Siderur-
gia, no Rio, sem revelar com
quem está negociando os arren-
damentos. Recentemente, a Usi-
minas firmou um acordo do tipo
com a MBL Materiais Básicos.

Do total da produção de 29 mi-
lhões de toneladas projetada pa-
ra 2015, algo entre 20 milhões e
22 milhões de toneladas deve ir
para o mercado externo. Cerca
de 7 milhões vão abastecer a usi-
na da empresa em Cubatão (SP).
No ano que vem, a empresa vai
produzir 12 milhões de tonela-
das de minério de ferro, dos
quais 5 milhões serão vendidos
para o exterior, projetou Bru-
mer, ressaltando, porém, que al-
cançar esse volume depende do
mercado do minério.

A exportação em grande esca-
la só deve começar mesmo em
2013, com as operações do Porto
Sudeste, empreendimento que a
MMX constrói no litoral flumi-
nense. Hoje, sem uma saída por-
tuária para escoar suas exporta-
ções de minério, a Usiminas está
limitada por um gargalo logísti-
co. “Uma das nossas estratégias
é, a partir do segundo semestre
de 2012, começar um estoque de

minério de tal forma que, em
2013, com o porto operando, pos-
samos exportar de imediato.”

O contrato com a MMX para o
embarque de minério não põe,
entretanto, um ponto final nas
aspirações da Usiminas de ter
um porto próprio para transpor-
tar a sua produção. Brumer con-
firmou que a empresa vai partici-
par do leilão da chamada “área
do meio”, na Baía de Sepetiba
(RJ). A expectativa é que o terre-
no de 220 mil metros quadrados
da Companhia Docas do Rio de

Janeiro (CDRJ) seja licitado
ainda este mês, afirmou o exe-
cutivo.

No local, a Usiminas preten-
de instalar um terminal por-
tuário para movimentar não
apenas minério de ferro, mas
também granéis e produtos
de terceiros. Próximo à “área
do meio”, a empresa já tem
um terreno de 850 mil metros
quadrados, um passivo am-
biental da Ingá que a Usimi-
nas adquiriu em 2008 e pre-
tende terminar de recuperar
em um ano. A união das duas
faixas ajudaria a Usiminas a
viabilizar seu projeto.

Brumer informou que a Usi-
minas já formou um consór-
cio para disputar o leilão e que
o grupo não é formado exclusi-
vamente por mineradoras.
Ele não quis revelar quais são
os parceiros no projeto.

Usiminas pretende
arrendar minas para
expandir produção

R$ 1,3

Carnes. JBS espera melhora no
mercado americano em 2012
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Mesmo com o clima de salve-
se quem puder que amedronta
os bancos da Europa, os ale-
mães do Deutsche Bank, um
dos maiores grupos financei-
ros do mundo, estão aumen-
tando sua aposta no Brasil. De-
pois de centralizar em São Pau-
lo o comando de toda a opera-
ção latino-americana, que en-
volve seis países, a matriz vai
fazer um aporte de R$ 300 mi-
lhões para capitalizar a filial
brasileira.

A chegada desse dinheiro, que
aumentará o capital do banco pa-
ra R$ 1,3 bilhão, é o lance mais
recente de um plano de expan-
são iniciado há três anos. Ao lon-
go desse período, o banco já ti-
nha colocado outros R$ 250 mi-
lhões na operação, reativou
áreas de negócios abandonadas
alguns anos atrás, ampliou o qua-
dro de funcionários em quase
70% e dobrou o volume de ativos
administrados no Brasil.

É um movimento em sentido
oposto ao que acontece em gran-
de parte dos mais de 70 países
em que o Deutsche está presen-
te, praças nas quais a matriz con-
gelou suas posições ou decidiu
recolher receita para fazer fren-
te à crise na Europa.

“Nestes tempos de crise, o Bra-
sil é um dos poucos países que
vai receber dinheiro novo da ma-
triz. É uma aposta firme no po-
tencial de crescimento do País”,
diz Bernardo Parnes, presidente
do Deutsche no País e desde mar-
ço responsável pelos negócios
do banco na América Latina.

Embora a crise na Europa e o
temor de uma recessão na econo-
mia americana tenham reduzido
um pouco as atividades típicas
de bancos de investimento co-
mo o Deutsche, o Brasil ainda é
apontado como uma ilha de

oportunidades de lucros com
poucos concorrentes no mun-
do. No mês passado, o america-
no JP Morgan, que também está
em expansão no País, aprovou
um aporte de quase R$ 1 bilhão
na operação brasileira.

Volta ao jogo. O mercado brasi-
leiro de ações está parado este
ano, mas as emissões de dívida
atingiram a marca de R$ 72 bi-
lhões até outubro, segundo a As-
sociação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiros e
de Capitais (Anbima). Embora o
dinheiro envolvido em fusões e

aquisições tenha caído pela me-
tade em relação a 2010, esse tipo
de negócio já movimentou qua-
se R$ 70 bilhões este ano, segun-
do a consultoria Dealogic.

Depois de anos de pouco inte-
resse por parte da matriz, a ope-
ração brasileira dá sinais de estar
voltando ao jogo com um proces-
so de reestruturação iniciado no
final de 2008, com a contratação
de Parnes.

Ex-chefe do banco de investi-
mentos do Bradesco (BBI) e da
Merrill Lynch no Brasil, o execu-
tivo foi contratado para expan-
dir o Detsche em agosto daquele
ano. Um mês depois, quando Par-
nes ainda burilava suas primei-
ras providências, explodiu a cri-
se financeira global.

Em vez da contratação de fun-

cionários e desenvolvimento de
novos produtos, Parnes foi força-
do a congelar planos para renego-
ciar dívidas de clientes que que-
braram por causa de operações
mal sucedidas com derivativos
cambiais, como a Aracruz – o
mesmo problema atingiu vários
bancos de primeira linha.

“Como nossas operações
eram com empresas sólidas, con-
seguimos administrar”, diz Par-
nes. “De setembro de 2008 a mar-
ço de 2009, ficamos focados nas
reestruturações das dívidas. De-
pois foi bola para a frente.”

A primeira iniciativa foi reati-

var as áreas de banco de investi-
mento e de mercado de capitais.
Havia sete pessoas nessas áreas
quando Parnes chegou, e agora
são 24. No total, o Deutsche tem
hoje 441 funcionários, 68% mais
do que em dezembro de 2009.

De lá para cá, o total de ativos
administrados pelo banco do-
brou, passando de R$ 17 bilhões
em 2008 para R$ 33,5 bilhões em
setembro deste ano. O lucro lí-
quido passou de R$ 77 milhões
em 2009, primeiro ano inteiro
de Parnes no comando do ban-
co, para quase R$ 110 milhões em
setembro deste ano.

Com crise na Europa, Deutsche Bank
reforça investimentos no Brasil

Saída. Segundo Brumer, empresa quer ter porto no Rio

Empresa quer produzir
29 milhões de toneladas
de minério de ferro em
2015; a maior parte será
destinada à exportação

● Exceção

Finanças. Instituição fará aumento de capital de R$ 300 milhões na filial brasileira, que já ampliou o número de funcionários e
dobrou o volume de ativos; aporte reforça movimento de grandes bancos de investimento estrangeiros de aumentar presença no País
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● Nova termelétrica
A Usiminas pretende finalizar até
o fim do ano o projeto básico pa-
ra a instalação de uma termelétri-
ca em Cubatão (SP). A unidade
usará gases do alto-forno da side-
rúrgica para gerar até 180 MW.

Toda quinta 
no Estadão.

Saiba todos os segredos 
e dicas de como beber
e comer bem.

BERNARDO PARNES
PRESIDENTE DO DEUTSCHE NO
BRASIL E NA AMÉRICA LATINA
“Nestes tempos de crise, o
Brasil é um dos poucos países
que vai receber dinheiro
novo da matriz.”

Espera. Parnes assumiu o comando do Deutsche Bank no Brasil às vésperas do estouro da crise de 2008, e foi forçado a congelar os planos de crescimento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2011, Economia & Negocios, p. 8.




