
A Petrobras inaugurou sua ter-
ceira unidade de processamen-
to de gás natural, no bloco de
San Antonio, na Bolívia. A nova
planta tem capacidade para pro-
cessar 6,7 milhões de metros cú-
bicos por dia. Com isso, a produ-
ção chegará a 17 milhões de me-
tros cúbicos por dia.

A subsidiária Petrobras Bolí-
via, que opera o bloco em parce-
ria com a estatal boliviana YPFB
e com a Total, já havia moderni-
zado e ampliado, ao longo de
2011, a capacidade de processa-
mento das duas plantas existen-
tes. Essas modificações nas uni-
dades antigas tinham permitido
um aumento na produção diá-
ria de 2 milhões de metros cúbi-
cos, ou seja, de 15%.

As unidades de processamen-
to servem para eliminar conta-
minantes, separar e estabilizar
o gás retirado dos reservatórios
naturais, a fim de que possam
ser entregues ao governo boli-
viano. O gás boliviano abastece
os mercados interno e externo,
como o Brasil.

Combustível
Não há ações em curso entre go-
verno e Petrobras para elevar os
preços dos combustíveis, afir-
mou ontem a presidente da esta-
tal, Maria das Graças Foster. O
reajuste da Petrobras, garantiu,
continua sendo o de não repas-
sar a volatilidade dos mercados
futuros para os preços internos.

Questionada se o petróleo
Brent estaria em novo patamar,
Maria das Graças afirmou: "US$
123 o barril não é patamar. Isso
é pico e a política de preços da
Petrobras é de longo prazo. Ela
não será alterada.” ■ Reuters

Após três anos de investimen-
tos em produção e logística, a
Eucatex, fabricante brasileira
de materiais para construção,
espera colher os frutos ao longo
de 2012. A companhia fará lan-
çamentos de produtos, aumen-
to de produção, inauguração de
uma nova fábrica em Recife
(PE). A expectativa é faturar
mais do que no ano passado. O
resultado de 2011 será anuncia-
do hoje e deve mostrar vendas
13% superiores.

José Antônio Carvalho, vice-
presidente e diretor de Rela-
ções com Investidores da com-
panhia, conta que foram aproxi-
madamente de R$ 500 milhões
alocados entre 2009 e 2011 em
aumento da capacidade do par-
que fabril de Salto, no interior
paulista, construção de uma no-
va fábrica de tintas no Recife
(PE), novas florestas de eucalip-
to para seus produtos de madei-
ra e melhoria de processos tec-
nológicos. “Queremos ganhar
mercado nos produtos de maior
valor agregado e atingir nichos
diferenciados”, diz Carvalho.

Parte dessa estratégia será
concentrada no Nordeste, mer-
cado que ainda responde por
10% do faturamento do grupo.
A ideia da Eucatex é dobrar essa
porcentagem em dois anos. “No
Nordeste queremos agregar a
nova fábrica de tintas a um cen-
tro de distribuição estratégico.
Ao mesmo tempo em que ofere-
ceremos produtos básicos, de
menor valor, estaremos fazen-
do nosso nome para aumentar

as vendas dos itens premium.”
A Eucatex investiu R$ 265 mi-

lhões na construção e esperava
inaugurá-la em 2011, mas esbar-
rou em burocracias do estado,
que atrasaram os planos. A pre-
visão é que comece a operar no
segundo semestre deste ano. O
parque fabril de Salto também
vai trabalhar com carga total -
hoje a empresa opera com 50%
da capacidade produtiva.

Por ser um ano de colheita,
os investimentos devem se redu-
zir a R$ 85 milhões, uma proje-
ção, levando em conta R$ 35 mi-

lhões que geralmente são gastos
com novas florestas, R$ 25 mi-
lhões para reposições no parque
fabril e outros R$ 25 milhões em
alguns projetos estratégicos na
área de construção civil que a
empresa estuda para o ano. O
mercado interno continua sen-
do o foco da empresa - apenas
5% da receita vem do exterior.
A receita líquida da fabricante
de pisos, portas, revestimentos
e tintas, foi de R$ 666 milhões
nos nove primeiros meses de
2011. O balanço do ano todo sai-
rá amanhã. ■

Acionistas da Tokyo Electric Po-
wer, operadora da usina nu-
clear de Fukushima, abriram
processo contra executivos da
companhia elétrica japonesa,
cobrando uma indenização re-
corde de US$ 67,4 bilhões.

No maior pedido de indeniza-
ção desse tipo no Japão, 42 acio-
nistas entraram ontem com pro-
cesso na Corte Distrital de Tó-
quio acusando 27 atuais e anti-

gos diretores da Tepco de igno-
rarem múltiplos alertas de possí-
vel tsunami e de não se prepara-
rem para um sério acidente.

A usina foi destruída por um
terremoto seguido por tsunami
em março passado, causando a
maior crise nuclear do mundo
em um quarto de século e mer-
gulhando a Tepco em enormes
gastos com limpeza da área e
compensações às vítimas. Os
acionistas querem que os execu-
tivos indenizem a Tepco para a
companhia destinar o dinheiro
aos afetados pelo desastre.

O ministro do Comércio do
Japão aprovou no mês passado
uma ajuda adicional de US$ 9
bilhões de dólares para a Tepco
indenizar as vítimas da crise,
mas disse que o governo não
iria adiante com o plano de in-
jetar mais dinheiro na conces-
sionária se não tivesse mais
voz na gestão. “Ao procurar
responsáveis individualmente,
queremos corrigir a irresponsa-
bilidade coletiva e sistêmica na
indústria nuclear”, disse Hi-
royuki Kawai, um dos advoga-
dos. ■ Reuters
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Bridgestone abre fábrica na Tailândia

“

“

Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg

Ao procurar
responsáveis
individualmente,
queremos corrigir a
irresponsabilidade
coletiva e sistêmica
da indústria nuclear

Hiroyuki Kawaime
Advogado dos acionistas da

Tokyo Eletric Power

US$ 123 o barril
não é patamar.
Isso é pico e a
política de preços
da Petrobras é de
longo prazo. Ela
não será alterada

Maria das Graças Foster
Presidente da Petrobras

JoséAntônioCarvalho,
vice-presidentee

diretordeRelações
comInvestidores

A Bridgestone investirá US$ 615 milhões em uma nova unidade
de produção de pneus na Tailândia, voltada aos setores de
construção e mineração, diante do crescimento da demanda global.
A terceira maior fabricante de pneus do mundo disse ontem que
a unidade começará a produzir no primeiro semestre de 2015 e deve
chegar à capacidade máxima no começo de 2019, quando prevê
uma produção de até 85 toneladas por dia.

PERFIL

Participação de mercado 
da Eucatex em cada área 
de atuação, no 3º tri/2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




