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Fonte: Empresas. * Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. ** Abrange operações no Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia, com a InterCement. ***Participação na Usiminas foi 
vendida em janeiro.

Raio-x em números
Crescimento concentrado em construção, energia, cimento e calçados — em % sobre receita líquida

¤ 2,28 bilhões 
de receita líquida

¤ 616 milhões 
de ebitda

Evolução da Camargo Corrêa (em R$ bilhões)

Participação por negócios da Camargo Corrêa - em %

Números da Cimpor

Composição acionária da Cimpor - em %
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¤ 198 milhões 
de lucro líquido

¤ 1,62 bilhões 
de dívida líquida

27,5 milhões 
de toneladas 
de cimento 
vendidas 
em 2011

36,5 milhões 
de toneladas 
é a capacidade 
instalada de 
produção

Presença em 12 países:
Na Europa (Portugal, Espanha, Europa e 
Turquia), África (Marrocos, Tunísia, Egito, 
Cabo Verde, África do Sul e Moçambique), 
América do Sul (Brasil) e Ásia (China e Índia)
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O grupo Camargo Corrêa en-
frenta um dos momentos mais
complicados em sua trajetória
empresarial. O Estaleiro Atlânti-
co Sul (EAS), montado em Per-
nambuco a partir de 2005, com a
promessa de ser a nova grande
área de negócios do grupo, trans-
formou-se em uma fábrica de
problemas. A companhia e a só-
cia Queiroz Galvão já puseram
R$ 3 bilhões nessa obra. Confor-
me números de balanço, a Ca-
margo teve prejuízo de R$ 570
milhões em 2011 com o EAS.

Para piorar a situação, o EAS per-
deu o sócio tecnológico, a coreana
Samsung, que não quis maior com-
prometimento com o projeto, e te-
rá de renegociar prazos de entrega
de navios para Tr a n s p e t r o e de um
pacote de sondas de perfuração pa-
ra a Pe t r o b r a s .

Após a tumultuada saída da
Samsung, os sócios correm con-
tra o tempo na busca de novo
parceiro detentor de know-how
na construção naval. Com obras
concluídas em 2010, o estaleiro
virou uma enorme dor de cabeça
para os dois sócios. Camargo e
Queiroz só não vendem o EAS
porque não encontram quem
compre. O estaleiro teve perda de
mais de R$ 1,3 bilhão em 2011.

Essa drenagem de recursos de
uma área que era promissora e
não é mais foco, não tira o grupo

da trajetória que persegue: ser lí-
der no setor elétrico no Brasil,
com a CPFL Energia, e ser o segun-
do maior produtor de cimento do
país, atrás da Votorantim.

O plano de fusão dos seus ati-
vos com os da Cimpor, lançado
sexta-feira, torna o grupo um dos
dez maiores produtores de ci-
mento do mundo. No Brasil, qua-
se dobraria de tamanho, dos
atuais 10% do mercado para 18%
a 19%. Com a oferta pública de
ações, OPA, a meta é assumir o
controle da fabricante lusa, pre-
sente em 12 países, inclusive o
Brasil (ver texto abaixo).

Para ser líder em energia, su-
perando inclusive a estatal Ele -
trobras e outras concorrentes
com forte apetite no setor, a CPFL
terá ainda de fazer alguns movi-
mentos ousados. Hoje, já fatura
R$ 19 bilhões por ano, detém 13%
do mercado de distribuição de
energia, é geradora com várias
hidrelétricas e acaba de montar
uma subsidiaria grande na gera-
ção de energia renovável, como
biomassa e eólica.

O foco do momento, enquan-
to arruma a casa do EAS, é o ci-
mento, que gera quase 15% da
receita total do grupo. Os planos
para energia ficam para um se-
gundo momento.

A Cimpor, com vendas de 27,5
milhões de toneladas de cimen-
to, além de concreto e outros
materiais, faturou € 2,2 bilhões
em 2011, enquanto a Camargo

obteve € 1 bilhão com cerca de
12 milhões de toneladas de suas
operações brasileiras e argenti-
nas. A fusão de tudo na Cimpor,
na qual já tem 33% do capital,
criaria uma gigante global com
capacidade de fazer 50 milhões
de toneladas ao ano e atuação
em quatro continentes.

Para consolidar esse negócio,
o grupo terá de desembolsar al-
go como R$ 3,5 bilhões a R$ 4 bi-
lhões, além de entregar ativos
para a Votorantim em troca de
sua fatia de 21% na empresa por-
tuguesa. A expectativa é estar
com tudo isso resolvido até o
fim deste ano.

Para entrar na Cimpor, em fe-
vereiro de 2010, a Camargo teve
de desembolsar R$ 3,6 bilhões,
pagando mais de € 6 por ação,
valor acima do que oferece hoje
aos seus sócios. A crise europeia
e portuguesa ajudou a depreciar
o valor da fabricante.

Em energia e cimento, desde o
começo de 2009, o grupo inves-
tiu mais de R$ 6 bilhões, apenas
em aquisições. A entrada na Cim-
por foi fruto de uma disputa acir-
rada com Votorantim e C S N, a
empresa de aço, minério de ferro,
cimento e logística de Benjamin
Steinbruch. A CSN fez uma oferta
hostil bilionária pela Cimpor no
fim de 2009, obrigando os dois
grupos brasileiros a pagarem ca-
ro para tirá-la do páreo.

Se no momento compra ativos
para fortalecer seu foco de negó-

Est rat é g i a Grupo, que teve perda de R$ 600 milhões
com estaleiro EAS, busca o controle da Cimpor

Camargo mira em
cimento e energia

cios, de outra parte a Camargo te-
ve de ir às vendas para gerar cai-
xa. Desfez-se das participações
na Itaúsa (holding do Banco
Itaú) e na siderúrgica Usiminas,
embolsando R$ 5,2 bilhões. Ven-
deu também a C av o (de coleta de
lixo e saneamento) por R$ 600
milhões, além da CNEC (projetos
de engenharia) e da A - Po r t (servi -
ços aeroportuários). Não deve
parar por aí, seguindo sua estra-
tégia de focar no máximo em
quatro a cinco negócios.

A Táv e x , empresa têxtil de
controle espanhol, deve ser a
próxima da lista. Diretamente e
via Alpargatas, o grupo detém
pouco menos de 50% do capital
da empresa, onde atua na figura
de mero investidor.

A Construção pesada, negócio
que deu origem ao grupo, fun-
dado em 1939 por Sebastião Ca-
margo e hoje gerido pelas famí-
lias de suas três herdeiras, ainda
responde por quase um terço da
receita total. Deverá manter-se
com prestígio, porém buscando
afastar-se de ligações com o go-
verno. A CCDI, de incorporação
imobiliária, com fechamento de
capital já anunciado, deverá ser
um apêndice predial dentro de
construção, sem status, focando
em segmentos rentáveis (baixa
renda e alto padrão). A CCDI não
decolou. É possível ainda a ane-
xação da construção naval, for-
mada pela participação no EAS e
por 27% na Quip.

Para concessões de transporte

— rodovias, rodoanéis, metrôs e
aeroportos — todo o foco será
canalizado pela controlada CCR ,
onde tem um terço do controle
societário. Daí, a venda da A-
Port, para a própria CCR.

A Alpargatas, conhecida por
fabricar as sandálias havaianas,
com operações no Brasil e Argen-
tina, voltou a cair nas graças do
grupo depois de ser quase vendi-
da. Teve ofertas firmes de compra.
A nova estratégia é torná-la uma
companhia de grandes e diversas
marcas, com presença global.

O negócio de calçados vem ga-
nhando peso na receita do grupo
— em 2010 respondeu por quase
13% dos R$ 18 bilhões da Camar-
go Corrêa. Só ficou atrás de cons-
trução, energia e cimento.

Grupo espera concluir oferta pela Cimpor em 60 dias
De São Paulo

A Camargo Corrêa joga todas
suas fichas para ter o controle da
C i m p o r, uma das líderes mun-
diais do setor de cimento. A ideia
é pôr sob o guarda-chuva da com-
panhia portuguesa todas opera-
ções que tem no Brasil, Argenti-
na, Paraguai, Bolívia e Angola, en-
corpando a companhia na Amé-
rica do Sul. Com isso, passa a ter
uma operação global desse negó-
cio, gerida a partir de Lisboa.

Na sexta-feira, por meio da In -
terCement, o grupo fez oferta pú-
blica de aquisição de ações (OPA)
na autoridade portuguesa do mer-
cado de capitais, avaliada em € 1,5
bilhão. A expectativa é concluir to-

das as negociações com acionistas
vendedores em dois meses.

O objetivo é alcançar pelo me-
nos 67% das ações, percentual que,
pelas regras do mercado de capi-
tais de Portugal, garante o direito
de indicar 100% do conselho ad-
ministrativo. Em 20 dias, a CMVM
(Comissão da Bolsa de Valores Mo-
biliários) deve analisar a oferta do
grupo, que já é dono de 32,9% da
Cimpor. Essa fatia foi comprada há
dois anos por R$ 3,6 bilhões.

Na OPA, lançada depois do en-
cerramento do pregão da bolsa, a
InterCement propõe € 5,5 por ação,
prêmio de 10% sobre a cotação do
papel na sexta-feira. Esse valor ava-
lia a Cimpor em € 3,7 bilhões.

A Caixa Geral de Depósitos

(CGD), empresa financeira do go-
verno português que detém 9,6%
do capital da Cimpor, informou na
própria sexta-feira que estava ade-
rindo à OPA. Ressalvou que só de-
pendia da liberação do acordo de
votação conjunta firmado com a
Votorantim Cimentos (VC) há dois
anos e que vigora até 2020.

Também em comunicado na
sexta, a VC informou que iria “ana -
lisar a proposta e avaliar todas as
alternativas que se apresentam,
com o objetivo de atender a sua es-
tratégia de desenvolvimento de
negócios e criação de valor no lon-
go prazo”. A cimenteira do grupo
Votorantim tem 21,2% da Cimpor.

A negociação com a VC, que do-
mina além de 40% das vendas de

cimento no Brasil, deverá ser defi-
nida em uma segunda fase, após a
conclusão da OPA e em paralelo à
análise da operação pelos órgãos
antitruste. Sua saída da Cimpor de-
ve ocorrer por meio de troca de ati-
vos da Cimpor encorpada.

No momento, com uma parte
de seu alto escalão em Lisboa, a Ca-
margo conversa com representan-
tes do grupo Manuel Fino, deten-
tor de 10,7% da cimenteira. Fino já
seria, conforme apurou o Va l o r ,
dono dos 10% que estão em nome
do fundo de pensão do banco B C P.
A Camargo conta ainda com a ade-
são de parte de donos de papéis no
mercado que somam 15,6%.

Um passo importante a ser
vencido é a análise dos órgãos da

concorrência, principalmente no
Brasil. O Cade analisa, há dois
anos, a entrada da Camargo e Vo-
torantim no bloco de controle da
Cimpor pelo fato de a empresa
ser controladora no país da quar-
ta maior fabricante de cimento.

A Cimpor Brasil, com oito fábri-
cas e capacidade de 6,6 milhões de
toneladas por ano, é vista como
atrativa por ser um dos mais rentá-
veis da Cimpor. Com vendas de 5,6
milhões de toneladas em 2011 —
8,6% do consumo doméstico —,
obteve receita de € 689 milhões.
Seu Ebtida, de € 210 milhões, res-
pondeu por 34,1% do total obtido
no mundo pela cimenteira e apre-
sentou uma margem de 30,5%.

Enquanto a demanda em Portu-

gal e Espanha está em baixa devido
à crise econômica, o desempenho
está em alta nas economias emer-
gentes. A participação dos emer-
gentes foi de 78% no Ebitda.

Para ter a aprovação do Cade, é
provável que a Camargo tenha de
se desfazer de certas operações no
Brasil, principalmente em concre-
to. Mas nada que comprometa sua
estratégia de ser um competidor
de peso com a Votorantim.

Com os ativos da InterCement
e da subsidiária, a “nova Cimpor”
ficaria com participação média
pouco abaixo de 20% no merca-
do brasileiro, índice limitador do
órgão antitruste. Mas o Cade ana-
lisa a concorrência de forma es-
miuçada: regionalmente. (IR)

Tavares, vice-presidente de operações, planeja atingir 8% do mercado até 2016

Renault define estratégia para o
país e meta é atingir 8% do mercado
Ve í c u l o s
Eduardo Laguna
De São Paulo

Acompanhado por um comitê
de executivos da matriz na França,
Carlos Tavares, o vice-presidente
de operações da Renault, esteve na
última semana no Brasil para fe-
char as estratégias da montadora
no país, onde está seu segundo
maior mercado no mundo.

Entre as deliberações que mar-
caram sua passagem, ficou defi-
nido que, em maio, a filial brasi-
leira começará a tirar do papel o
projeto de expandir em 100 mil
carros a capacidade da fábrica de
São José dos Pinhais, no Paraná —
hoje capaz de produzir 280 mil
unidades por ano. A partir do mês
que vem, a Renault inicia os tra-
balhos para liberar espaço à futu-
ra instalação dos equipamentos,
uma fase que só deve ocorrer no
fim do ano — provavelmente en-
tre novembro e dezembro.

“Os primeiros preparativos vão
começar em maio e o trabalho es-
sencial será feito no fim deste ano”,
informou Tavares, que assumiu as
operações da Renault há nove me-
ses, após dirigir nas Américas a
área operacional da aliada Nissan.

A montadora francesa toca no
país um programa que prevê in-
vestimentos de R$ 1,5 bilhão em
expansão de capacidade e im-
plantação de um centro de enge-
nharia e desenvolvimento de pro-
dutos. Até 2016, o plano da Re-
nault é sair dos 5,7% do ano passa-
do e alcançar uma fatia de 8%
dentro de um mercado que — em
suas próprias contas — chegará
perto de 4,3 milhões de carros.

Para fazer frente a essa evolu-
ção, a montadora quer alcançar
uma cobertura de 90% do terri-
tório nacional com sua rede de
distribuição, a começar pela
abertura de 31 revendas até de-
zembro. Atualmente, a Renault
opera com 204 concessionárias.

Segundo Tavares, os movimen-
tos no Brasil se inserem em um
contexto de internacionalização
da marca. “De uma empresa de
automóvel europeia, estamos
nos transformando em um gru-
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Pesa contra os negócios
no Brasil a escalada no
custo de produção, que
levou o país a perder
espaço para a Colômbia

po automobilístico de enverga-
dura global”. Ele cita que as ven-
das da Renault fora da Europa
Ocidental saíram de 11%, em
1999, para 43% do total em 2011.

O crescimento de mercados na
América do Sul, no Leste Europeu
e na Ásia foram determinantes
para a mudança na distribuição
geográfica das vendas. À frente
da Alemanha e da Rússia, o Brasil
— onde as vendas da montadora
somaram 194,3 mil em 2011 —
só está atrás da França, o merca-
do de origem da Renault, cujos
emplacamentos do grupo che-
gam perto de 700 mil unidades.

Por outro lado, ainda pesa
contra os negócios no país a esca-
lada no custo de produção local,
um fator que já levou a marca a
trocar o Brasil pela Colômbia co-
mo plataforma de exportação de
alguns modelos, caso do Duster.

Em entrevista a jornalistas na
sexta-feira, Tavares avaliou que o
custo do trabalhador brasileiro é
hoje similar a patamares obser-
vados nos Estados Unidos.

Assim como diversas outras
montadoras, a Renault mantém
negociações com sindicatos vi-
sando maior flexibilidade nas
relações trabalhistas. Contudo,
segue operando com três turnos

de trabalho em São José dos Pi-
nhais — mesmo após ver uma es-
tagnação da indústria de veícu-
los nos primeiros meses do ano.
Nas estimativas da empresa, o
mercado nacional de carros de-
ve crescer de 3% a 4% em 2012.

Em sua passagem por São Paulo,
Tavares foi cauteloso ao comentar
as políticas do governo brasileiro
para o setor, mas observou um
pragmatismo nas medidas que
atingiram em cheio as importa-
ções de carros. “Faz muito sentido
proteger aquilo que já existe (no
país) em relação ao que não exis-
t e”, disse o executivo português.

No momento em que o Pla-
nalto estuda novas medidas pa-
ra estimular a nacionalização
dos carros, Tavares disse que é de
interesse de sua montadora tra-
balhar com fornecedores locais,
de forma a não se expor a varia-
ções cambiais nas importações
de componentes.

Apesar de parte dos compo-
nentes — caso de alguns eletrô-
nicos — ainda não ser encontra-
da no Brasil, Tavares acredita
que o crescimento da Renault
no mercado brasileiro será um
estímulo para atrair ao país no-
vos fornecedores da marca em
outras regiões do mundo.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar, 1 e 2 abr. 2012, Empresas, p. B11.




