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M i n e ra ç ã o Produtora de ouro canadense conclui investimentos em MG e se volta para três projetos de pesquisa

Kinross busca novas reservas no Brasil
EDUARDO ALMEIDA/DIVULGACAO

“Estamos na fase final do nosso plano. Com isso, ganhamos grande representatividade nos negócios globais”, afirma Marinho, presidente da Kinross no Brasil

Vanessa Dezem
De São Paulo

Estimulada pelo avanço do pre-
ço do ouro no mercado internacio-
nal, a Kinross conclui neste ano seu
longo plano de expansão produti-
va no Brasil. Com os últimos de-
sembolsos, de US$ 150 milhões, os
investimentos da multinacional
no país somam US$ 1,5 bilhão des-
de 2007. Ao mesmo tempo, a Kin-
ross inicia três projetos de pesqui-
sa para exploração de ouro, com o
objetivo de detectar novos depósi-
tos em território brasileiro.

“Estamos na fase final do nos-
so plano de investimentos. Com
isso, ganhamos grande repre-
sentatividade nos negócios glo-
bais da empresa”, afirmou ao Va -
lor o presidente da Kinross no
Brasil, Antônio Carlos Marinho.

A canadense iniciou a constru-
ção do quarto moinho de bolas em
sua unidade de Paracatú, no no-
roeste de Minas Gerais, projeto
que tem previsão de ser concluído
no segundo semestre. Os investi-
mentos incluem ainda uma nova
frota de equipamentos e mais duas
unidade de flotação rápida.

Esses investimentos devem aju-
dar a empresa a elevar a produtivi-
dade do processamento do metal
da mina Morro do Ouro, que tem o
menor teor aurífero do mundo —
com uma média de 0,4 gramas de
ouro por tonelada de minério.

O quarto moinho de bolas, por
exemplo, aumenta a capacidade
de moagem para processar a par-
te mais dura do corpo mineral. O
processamento dos minérios de
maior dureza — permitido pela
segunda planta de processamen-
to, concluída em 2009 — fez com
que a vida da mina fosse aumen-
tada em cerca de 25 anos. Hoje, a

previsão é de que a vida útil da
mina ultrapasse 2040.

As unidades de flotação rápida,
por sua vez, têm tecnologia para
capturar as partículas de ouro libe-
radas no início do processo de be-
neficiamento, evitando sua oxida-
ção, com menor custo operacio-
nal. “A ideia dos últimos investi-
mentos é tornar mais eficiente a
nossa capacidade instalada em Pa-
racatú”, afirmou o executivo.

Em 2007, quando a Kinross deu
o pontapé inicial em seu plano de
investimentos no Brasil, os desem-
bolsos somaram US$ 570 milhões,
com a implantação da segunda
planta de processamento do miné-
rio. Em 2011, foi concluída a cons-
trução do terceiro moinho, com
US$ 94 milhões. Foram desembol-
sados neste período ainda US$ 708
milhões em infraestrutura de mi-
na e manutenção das fábricas.

Com essas iniciativas, em 2011
a produção da Kinross no Brasil
alcançou 16,2 toneladas de ouro,
ultrapassando sua rival, a sul-
africana AngloGold Ashanti. O
resultado representa 20% da pro-
dução mundial da canadense.
“Vamos a 18 toneladas em dois
anos”, completa o executivo.

O faturamento da subsidiária —
que, além das operações em Para-
catu, tem uma joint venture com a
AngloGold Ashanti em Goiás — so -
mou US$ 810,5 milhões em 2011,
sendo que em 2010, as vendas to-
talizavam US$ 692,5 milhões.

Os resultados e as decisões de
investimentos da empresa tiveram
um grande aliado: o alto preço do
ouro. A valorização do metal está
associada à instabilidade da eco-
nomia mundial, que aumenta a
aversão ao risco dos investidores,
que buscam ativos mais seguros.
Em Nova York, a cotação do ouro

avançou 16,63%, desde o início do
ano até o fechamento de ontem,
quando ficou no patamar dos US$
1.786,90 por onça troy. No acumu-
lado de 2011, o metal subiu 8,94%.

Os próximos passos da Kinross
se voltam para a avaliação de três
projetos estratégicos de pesquisa
em mineração, sobre os quais a
companhia não quis adiantar de-
talhes. “Ao fim dos nossos investi-
mentos, será o momento de colher
os resultados. Não temos ainda um
novo plano de expansão em men-
te, mas somos cada vez mais signi-
ficativos nos negócios globais. A
empresa tem bons planos para o
Brasil”, afirmou Marinho.

Com minas e projetos em oito
países, a empresa faturou global-
mente US$ 3,9 bilhões em 2011, al-
ta de 31%. A produção somou 83,6
toneladas. Mas, fechou o ano com
prejuízo de US$ 2 bilhões, ante lu-
cro de US$ 759,7 milhões em 2010.

MP investiga excesso de arsênio da mina
Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

As operações da Kinross têm
motivado controvérsia na cidade
de Paracatu (MG). A empresa já
recebeu críticas por parte de co-
munidades de remanescentes de
quilombolas, de promotores
preocupados com o impacto am-
biental de suas ações e de mora-
dores que se sentem afetados pe-
las detonações diárias.

Mas a maior polêmica diz res-
peito às acusações de que a ativi-
dade da mineradora libera quan-
tidades de arsênio prejudiciais à
saúde. A substância estaria asso-
ciada a doenças como câncer, Al-
zheimer e problemas renais.

Um dos porta-vozes das acusa-
ções é o procurador de Justiça do

Ministério Público Estadual de
Goiás, Paulo Maurício Serrano Ne-
ves. Ele diz que já levou a diversos
órgãos oficiais, mas que nunca te-
ve sucesso. Segundo ele, uma ação
na Justiça do município está em
suspenso aguardando um levanta-
mento epidemiológico. Paracatu
fica quase na divisa com Goiás.

As acusações se espalharam e
deixaram parte da população de
Paracatu inquieta. Para tentar pôr
um ponto final na questão, a Pre-
feitura contratou há mais de um
ano uma empresa especializada
em análises clínicas para identifi-
car se há ou não níveis de arsênio
acima do permitido na cidade.

Uma equipe clínica fez coletas
de pedaços de unhas, cabelos, sali-
va em moradores que vivem em di-
ferentes pontos da cidade. Os re-

sultados, segundo a Prefeitura,
ainda não foram apresentados.

“O problema em Paracatu é que
lá a mineração é a céu aberto o que
provoca a dispersão de arsênio na
a t m o s f e r a”, diz Serrano Neves. Na
cidade, a Kinross, explora ouro nu-
ma rocha de arseno pirita, diz ele.
“Em outros lugares do mundo on-
de há mineração de ouro a céu
aberto, há registros da dispersão
de arsênio. Por que só em Paracatu
isso não estaria acontecendo?”

A Kinross diz que desde 2009
“vem realizando estudos com a
poeira da mina e monitorando os
níveis de arsênio e todos estão den-
tro dos parâmetros internacio-
nais”. E que no fim de 2011, reali-
zou um estudo em parceria com a
UFMG, que concluiu que não exis-
te risco à saúde da população.

Randon planeja voltar
às compras neste ano
Ve í c u l o s
Sérgio Ruck Bueno
De Caxias do Sul (RS)

Depois do anúncio das aquisi-
ções da fabricante de semirrebo-
ques frigorificados Folle e da in-
dústria de componentes para
freios e autopeças Controil, no ano
passado, o grupo Randon preten -
de ir novamente às compras. Du-
rante a apresentação dos resulta-
dos de 2011, ontem, o diretor-pre-
sidente, David Randon, disse que a
empresa está em busca de oportu-
nidades, no Brasil e no exterior, pa-
ra crescer além da expansão orgâ-
nica das operações atuais.

“Estamos de olho em todos os
negócios que estejam no nosso fo-
c o”, afirmou o executivo do grupo
que produz semirreboques rodo-
viários, autopeças, vagões ferroviá-
rios, caminhões fora-de-estrada e

veículos para construção. Ele não
definiu prazos para novas aquisi-
ções, que não estão incluídas no
programa de investimentos de
R$ 400 milhões para 2012. A com-
panhia fechou o ano com dívida lí-
quida de R$ 383,5 milhões, equiva-
lente a 0,69 vez o Ebitda.

O executivo também anunciou
ontem a aprovação, pelo conselho
de administração, da elevação dos
dividendos pagos aos acionistas
de 30% para 35% do lucro líquido.
A mudança valerá a partir do pri-
meiro trimestre deste ano.

No quarto trimestre, a Randon
lucrou R$ 50,2 milhões, com que-
da de 37,3% em relação a igual pe-
ríodo de 2010. A receita líquida fi-
cou praticamente estável em
R$ 1,034 bilhão. O desempenho foi
afetado por ajuste de R$ 12 mi-
lhões nos estoques com a implan-
tação do novo sistema de gestão,
que também afetou a produção.

Celpa pede recuperação judicial
E n e rg i a
Fernando Torres
De São Paulo

A Celpa, empresa de distribui-
ção de energia do Pará, anunciou
ontem pedido de recuperação ju-
dicial. A Celpa é uma das empre-
sas controladas pelo grupo Rede
Energia, que tenta sua venda des-
de o fim do ano passado por con-
ta de problemas financeiros.

Segundo a companhia, “o pe-
dido de recuperação judicial
mostrou-se inevitável diante do
agravamento da situação de crise
econômico-financeira da Celpa e
do imperativo de proteger a con-
tinuidade dos serviços públicos
por ela prestados”.

A agência de classificação de
risco Fitch, que dava nota de risco
“BB+” na escala nacional e “B-“ na
internacional para a Celpa, rebai-
xou as notas da distribuidora pa-
ra o nível que indica inadimplên-

cia iminente. A nota da controla-
dora Rede, que já estava no nível
“CCC” (considerado frágil), tam-
bém pode ser rebaixada.

“A elevada probabilidade de
inadimplência da Celpa afetará
negativamente a capacidade de
pagamento da Rede Energia, bem
como acionará cláusulas de ‘cross
default ’ [cláusulas de vinculação
automática de inadimplência de
um contrato a outros] nas dívidas
em aberto tanto da Rede Energia
como da Cemat”, disse a agência.

A Rede Energia tem 61,37% do
capital da Celpa, enquanto a Ele -
trobras possui 34,24% e outros
acionistas detêm fatia de 4,39%.

Já o grupo Rede é controlado pe-
lo empresário Jorge Queiroz de
Moraes Junior, que tem 48% do ca-
pital total da companhia. Outros
acionistas relevantes são o Fundo
de Investimento do FGTS, que tem
indiretamente 25% do capital total
da Rede, e a BNDESPar, empresa de
investimento do banco de fomen-

to, com pouco menos de 16%. Os
11% restantes estão pulverizados.

Desde o segundo trimestre de
2010, o resultado operacional da
Celpa deixou de ser suficiente para
cobrir o gasto da empresa com en-
cargos de dívidas, além de multas e
juros por questões regulatórias ou
atrasos em tributos. Nos nove pri-
meiros meses de 2011, a compa-
nhia teve lucro operacional (antes
de juros e impostos) de R$ 154 mi-
lhões, enquanto a despesa finan-
ceira líquida foi de R$ 367 milhões.
Desse gasto financeiro, R$ 150 mi-
lhões foram na linha “multas e ju-
ros”, em que entram cobranças fei-
tas pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), devido à falta
de qualidade dos serviços.

A Celpa fechou setembro com
R$ 259 milhões no caixa e em apli-
cações financeiras, tendo R$ 531
milhões em dívidas financeiras de
curto prazo (vincendas em até 12
meses). No total, a dívida líquida
da companhia era de R$ 1,7 bilhão,

e equivalia a 232% do seu patrimô-
nio líquido e a 4,5 vezes seu lucro
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda).

As agências de classificação de
risco costumam considerar como
limite um índice de até 3,5 vezes
para relação dívida líquida/Ebitda.

Ainda em setembro, a empresa
tinha compromissos de curto pra-
zo de R$ 251 milhões com fornece-
dores, R$ 130 milhões com salários
e outras despesas trabalhistas e
R$ 229 milhões em tributos.

Além da Celpa, a Rede controla
outras oito distribuidoras de ener-
gia, em sete Estados brasileiros.
Entre elas estão a Cemat , do Mato
Grosso, a Enersul, do Mato Grosso
do Sul, e a Celtins, do Tocantins. As
outras são empresas regionais no
interior dos Estados de São Paulo,
Paraná e Minas Gerais.

As concessionárias da Rede
atendem 5 milhões de consumi-
dores. O grupo tem 14 mil fun-
cionários e atua em 578 cidades.

CFO
Leading mobile service provider in Latin America, in expansion nowadays, focused on innovative services for 
mobiles, applications, smartphones and tablets.

São Paulo - SP  �  Attractive Package

Reporting to the CEO, your responsibilities will include:
� Prepare acquisition strategy / M&A process;   
� Market screen of relevant services, selection of 

acquisition and preparation of valuation;   
� Engage external advisors for due diligence;   
� Maintain all company accounting records and 

financial statements;   
� Review and develop internal financial controls to 

ensure integrity of financial data, protection of 
corporate assets, and adherence of corporate 
policies;   

The successful candidate must have experience 
in working with IPOs, international investors and 
technology funding. A strong knowlege of Mergers 
and Aquisitions in order to support international 
growth is essential. Results driven with excellent time 
management, communication and influencing skills 
as well as the ability to influence top managment 
complete the profile.

Candidates must send CV through www.michaelpage.com.br, with the reference FLBE92678
CVs will be reviewed by João Marco & Lucas Barreto

Specialists in Finance & Tax Recruitment

160 offi ces in 32 countries  |  www.michaelpage.com.br

� Prepare annual budget and montlhy forecasts.

Business Development Director
Our client is a medium sized worldwide company.

Campinas Region - SP  �  Attractive Package

Reporting directly to the CEO, your main 
responsibilities will be:
� Develop and implement short and long-term 

growth strategies, objectives and plans for 
Products;    

� Develop strategies and collateral material to gain 
market share with channels partners and end 
users;    

� Analyze competitors actions, product 
developments, product policies and activities;    

� Maintain current and required knowledge of the 
marketplace for new product opportunities;     

This executive must have a Bachelor’s degree in 
Engineering or related field and MBA is a plus. 
Previous experience in productive area in capital 
goods, chemicals or plastics (B2B market), 
negotiation of contracts with focus in the Direct Sales 
market. Entrepreneurial, energetic and dynamic 
self-driven person completes the profile. Fluency in 
English and disponibility to travel are mandatories.

Candidates must send CV through www.michaelpage.com.br, with the reference VPKE103346
CVs will be reviewed by Pavel Kerkis

Specialists in Sales & Marketing Recruitment

160 offi ces in 32 countries  |  www.michaelpage.com.br

� Set and achiev yearly sales target;    
� Set and achiev lon-term strategies and vision with 

shareholders.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, SãoPaulo, 29 fev. 2012, Empresas, p. B7.




