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O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) deci-
diu ontem impor sanções contra
a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) pela contínua compra
de ações da Usiminas, sua princi-
pal concorrente no mercado de
aço brasileiro. Se as sanções fo-
rem descumpridas, a empresa se-
rá multada em R$ 10 milhões.

De acordo com a decisão, a

CSN está proibida de comprar
mais papéis da Usiminas e não
poderá indicar, direta ou indire-
tamente, integrantes do conse-
lho de administração de sua con-
corrente, mesmo sendo, atual-
mente, o maior investidor indivi-
dual da siderúrgica.

O mercado reagiu mal à deci-
são. As ações ordinárias da Usi-
minas se desvalorizaram ontem
em 7,42%, bem mais que a queda
do Ibovespa, de 0,72%.

Compras. Segundo o presiden-
te do Cade, Olavo Chinaglia, a
CSN vem realizando sucessivas
compras de ações da Usiminas
no mercado de capitais desde ja-
neiro de 2011. Com isso, a side-
rúrgica de Volta Redonda (RJ)
detém atualmente mais de 16%
do capital social da Usiminas.
Com essa participação, a CSN
passa a ter a prerrogativa de indi-
car membros no conselho de ad-
ministração da rival, além de ter

acesso a informações concorren-
ciais sensíveis.

“A estratégia da companhia
cria um cenário em que o risco é
altíssimo”, definiu Chinaglia.
“Efeitos anticoncorrenciais são
evidentes caso a CSN exerça
seus direitos de acionistas, o que
impõe medida urgente para sus-
pender esses direitos”, acrescen-
tou o presidente do Cade.

Por isso, os integrantes do con-
selho decidiram, por unanimida-

de, baixar uma medida cautelar
determinando que a CSN se abs-
tenha de indicar membros à dire-
toria da Usiminas, além de proi-
bir a companhia de ter acesso a
informações que não sejam pú-
blicas ao mercado. Dessa forma,
o único direito mantido à CSN é
o de receber dividendos que são
pagos aos acionistas. A CSN po-
de recorrer da multa e das san-
ções impostas ao próprio Cade.

Segundo Chinaglia, o merca-

do brasileiro de siderurgia é alta-
mente concentrado (especial-
mente no segmento de aços pla-
nos), com apenas três concor-
rentes de porte – CSN, Usiminas
e ArcelorMittal –, dos quais dois
estão envolvidos nesse proces-
so. “É claro o potencial lesivo à
ordem concorrencial, qualquer
que seja o prisma de análise.”

O procurador-geral do Cade,
Gilvandro Araújo, lembrou que
o caso traz ainda mais preocupa-
ção porque ocorre em um setor
que já foi condenado por cartel,
tanto pelo órgão antitruste co-
mo pela Justiça.

Embraer quer vender
US$ 1,5 bi para a Índia
Governo indiano vai comprar nove aeronaves para a patrulha marítima;
licitação é a primeira de um pacote que chegará a US$ 20 bi até 2023.

Cade proíbe CSN de comprar mais ações da Usiminas
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Tecnologia. O avião de patrulha marítima Emb-145 que pode ser vendido ao governo indiano

● Equipamentos
Além das aeronaves serão
compradas estações para
monitorar o espaço aéreo, a
superfície e parte da lâmina de
água submarina na plataforma
oceânica. O país tem 7.515
quilômetros de litoral.

Roberto Godoy

A Embraer Defesa e Segurança
(EDS) está preparando a parti-
cipação no processo de seleção
internacional de um novo
avião de patrulha marítima pa-
ra a Índia. Serão comprados no-
ve aeronaves a um custo esti-
mado entre US$ 1,2 bilhão e
US$ 1,5 bilhão. A empresa brasi-
leira já é fornecedora da avia-
ção militar indiana nessa linha
de produtos, de inteligência e
coleta de informações.
Em dezembro de 2011 e depois
disso há uma semana, no dia 4,
voaram em São José dos Cam-
pos o primeiro e o segundo jatos
Emb-145 na versão Aew&C – de
Alerta Antecipado e Controle –
de um lote de três unidades com-
prados pelo Ministério da Defe-
sa da Índia. A frota completa se-
rá entregue à administração in-
diana até junho de 2013.

A maior parte do miolo eletrô-
nico foi contratada com a rede
de fornecedores locais, do polo

tecnológico de Bangalore.
O avançado radar principal,

por exemplo, tem alcance na fai-
xa de 350 a 550 quilômetros, e
pode rastrear até 500 alvos si-
multaneamente, definindo prio-
ridade de ataque pelo grau de
ameaça. Mais que isso: cinco ja-
tos Legacy 600 – modelos corpo-
rativos da Embraer – são utiliza-
dos pela Força Aérea em missões
de transporte executivo. Um de-
les é usado na vigilância eletrôni-
ca de fronteiras.

O governo da Índia limitou-se
a anunciar o programa de aquisi-
ção dos aviões patrulheiros. Ain-
da não foram divulgados os ter-

mos do negócio e nem as especifi-
cações técnicas finais. O minis-
tro da Defesa. A.K. Antony, ante-
cipou apenas que a aeronave te-
rá de ter alcance na faixa dos 650
quilômetros além de atuar inte-
grada com os 12 novos Poseidon,
montados sobre o Boeing-737.

Esses grandes birreatores po-
dem cobrir até 2.2 mil quilôme-
tros e serão recebidos entre 2013
e 2017. O valor da encomenda é
avaliado em US$ 3,1 bilhão.

De acordo com Antony, os ne-
gócios são etapas iniciais de um
amploprojetodeproteçãomaríti-
ma que deve consumir US$ 20 bi-
lhões até 2023. Além das aerona-
ves serão compradas estações de
sensoriamento para monitorar o
espaço aéreo, a superfície e parte
da lâmina de água submarina na
plataforma oceânica. O país tem
7.515 quilômetros de litoral.

Produto pronto. A EDS tem um
produto pronto para entrar na
concorrência, o Emb-145 MP ou
P-99. a denominação na FAB. A

aviação naval do México usa
duas aeronaves desse tipo e mais
uma, de alerta antecipado. Com
alcance de 3 mil quilômetros, po-
de ser configurado na versão exa-
ta das pretensões indianas – pa-
trulhamento marítimo com ca-
pacidade para ações antissubma-
rino e antinavio.

O ministro A.K. Antony consi-
dera um fator de ameaça a pre-
sença de piratas “e a uso de opor-

tunidade do mar territorial por
grupos terroristas.

A empresa está tratando de
dois outros negócios novos, nas
Filipinas e no Peru, ambos envol-
vendo o turboélice de ataque le-
ve Super Tucano.

“Vamos gastar pouco mais de
US$ 150 milhões para garantir as
nossas fronteiras mais sensíveis,
as da Amazônia”, declarou o mi-
nistro peruano da Defesa, Alber-

to Peñaranda. O contrato envol-
verá 10 aviões. Do outro lado do
mundo, o governo filipino anun-
ciou “avançados estudos” visan-
do a modernização da frota anti-
guerrilha. Estão sendo conside-
rados o Super Tucano e o ameri-
cano Hawker Beechfraft AT-6.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 abr. 2012, Economia & Negócios 2, p. B17.




