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● A fatia da espanhola Iberdro-
la na Neoenergia está na mira da
estatal mineira Cemig. “Se tiver
venda, nós vamos analisar”, dis-
se o diretor financeiro da empre-
sa, Luiz Fernando Rolla, após
palestra no seminário Rio Inves-
tors Day, no Copacabana Palace.
Apesar de animado ao falar so-
bre o ativo, o executivo ressaltou
que, até o momento, não foi co-
municado do interesse do grupo

espanhol em sair da Neoenergia.
No evento, Rolla deixou claro

que a companhia tem interesse
em crescer via aquisições. Nessa
estratégia, a Neoenergia despon-
ta como uma boa alternativa, por
estar em uma área de concessão
com grande potencial de cresci-
mento. Controlada pela Previ
(49%), Iberdrola (39%) e o Ban-
co do Brasil (12%), a Neoenergia
é uma holding que reúne três dis-
tribuidoras elétricas no Nordes-
te: Coelba, na Bahia, Celpe, em
Pernambuco, e Cosern, no Rio
Grande do Norte. O executivo en-
xerga sinergias ente as opera-
ções das duas empresas. / M.C.
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A Petrobrás Argentina formali-
zou,em documento enviado à co-
missão de valores dos Estados
Unidos, a Securities and Exchan-
ge Commission (SEC), sua preo-
cupação com as recentes ações
do governo argentino, que inter-
veio na espanhola YPF no princí-
pio deste mês e, em abril, cance-
lou a concessão de uma área ex-
plorada pela subsidiária da Petro-
brás na Argentina.

De acordo com o documento,
disponível na página da SEC na
internet, a Petrobrás Argentina
considera que as incertezas que
atingem a indústria do petróleo
e a economia do país represen-
tam um risco para as empresas
do setor.

“O governo argentino inter-
veio na indústria de óleo e gás no
passado e provavelmente conti-
nuará a fazê-lo”, sustenta a Pe-
trobrás Argentina no documen-

to, que aborda a questão dos ris-
cos de investimentos no país vizi-
nho. O texto evidencia que a Pe-
trobrás e sua subsidiária argenti-
na desconfiam da possibilidade
de ocorrer novas ações do tipo
praticadas pelo governo da presi-
dente Cristina Kirchner.

“Não podemos assegurar que
essas medidas não terão efeito
adverso substancial em nosso ne-
gócio, condição financeira e re-
sultado de operações”, afirma a
empresa no texto remetido à
SEC.

Procurado ontem pelo Esta-
do, a Petrobrás não quis fazer
comentários a respeito do docu-
mento publicado pela comissão
de valores americana. Para espe-
cialistas, o texto foi uma forma
de a Petrobrás internacionalizar

uma preocupação local, de for-
ma a gerar a atenção de governos
e investidores para os riscos que
atingem a indústria petrolífera
na Argentina. A expropriação de
51% da YPF, pertencentes à pe-
troleira Repsol, da Espanha,
ocorreu no último dia 3. Repre-
sentantes do governo invadiram
naquele dia a sede da compa-
nhia, obrigando os executivos a

abandonarem seus gabinetes de
trabalho e os equipamentos.

Um mês antes, a concessão da
Petrobrás Argentina na localida-
de de Veta Escondida foi cancela-
da pelo governo da província de
Neuquén, sob alegação de que a
empresa não vinha investindo
no empreendimento.

No documento à SEC, a Petro-
brás Argentina informa que tem

parcerias com a YPF em territó-
rio argentino e que a interven-
ção é prejudicial às suas ativida-
des.

“A expropriação feita pelo go-
verno argentino (...) e a interven-
ção nos negócios da YPF pode-
rão ter resultados adversos nos
nossos negócios, nas finanças e
nos resultados”, afirma a Petro-
brás Argentina, acrescentando
estar atenta à possibilidade o go-
verno argentino restringir a ex-
portação de petróleo, para que a
produção seja destinada somen-
te ao mercado interno.

No formulário enviado à SEC,
a subsidiária da Petrobrás cita a
Lei de Emergência Pública
(2001/2002), que normatiza a
possibilidade de intervenção na
indústria de óleo e gás. A Lei de
Hidrocarbonetos da Argentina,
que prevê a aplicação de multas
e até a revogação dos contratos
de empresas que não atenderem
às metas de investimentos e ex-
plorações fixadas pelo governo,
também é citada no texto.

Estadão PME

Petrobrás admite preocupação
com investimento na Argentina

● Conveniência universitária
Marco Antonio Affonseca quer
faturar R$ 3,12 milhões em 2012
(crescimento de 20%) com oferta
de serviços para universitários,
entre eles a venda de ingressos
para shows e pacotes turísticos

● Mercado promissor
Para Marcelo Nacagawa, do
Insper, o negócio tem potencial.
Segundo ele, os estudantes
carecem de serviços e vão ga-
nhar espaço marcas como a Cola-
ki, que ‘conversam’ com eles

Empreendedor investe R$ 4 mi para atrair universitários
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CSA tem
dificuldade
em atrair
comprador
Usiminas e Gerdau descartam negociar a
compra da siderúrgica da ThyssenKrupp

Cemig admite
interesse na
Neoenergia

Saída. Grupo alemão ThyssenKrupp, controlador da CSA, já admitiu que a venda da CSA é uma de suas ‘opções estratégicas’

Mariana Durão
Mônica Ciarelli / RIO

No que depender das siderúr-
gicas brasileiras, o grupo ale-
mão ThyssenKrupp terá difi-
culdades para se desfazer de
sua fatia de 73,13% na Compa-
nhia Siderúrgica do Atlântico
(CSA). Ontem, durante o semi-
nário Rio Investors Day, Ger-
dau e Usiminas descartaram
interesse no ativo. A Compa-
nhia Siderúrgica Nacional
(CSN) preferiu não comentar
o que chamou de “especula-
ções do mercado”.

O vice-presidente de Finan-
ças e RI da Usiminas, Ronald Sec-
kelmann, afirmou taxativamen-
te que a CSA “não está no radar”.

Segundo o executivo, a Usimi-
nas está completando agora um
dos mais importantes ciclos de
investimentos de sua história,
de R$ 14 bilhões, e sua prioridade
no momento é colher os frutos
desses aportes.

O diretor financeiro da Ger-
dau, Harley Scardoelli, afirmou
que o grupo seguirá focado em
seus projetos internos, como a
expansão de sua capacidade em
mineração e o início da operação
de aços especiais na Índia este
ano. Nos próximos cinco anos, o
grupo investirá R$ 10 bilhões.

Já o representante da CSN, Da-
vid Salama, diretor de Relações
com Investidores, limitou-se a
dizer que “não comenta especu-
lações”. Na semana passada o
presidente da Vale, Murilo Fer-
reira, por sua vez, afirmou que o
foco da companhia é mineração
e que “não está analisando a al-
ternativa” de comprar a fatia do
grupo alemão na CSA, onde é só-
cia, com 26,87% do projeto.

O setor siderúrgico vive um
momento delicado, em que há in-
certezas sobre a demanda do-

méstica por aço, pressão de cus-
tos de matérias-primas e um au-
mento no excedente de aço no
mundo, hoje em 530 milhões de
toneladas, segundo a Associação
Mundial do Aço (WSA, na sigla
em inglês).

Futuro. Apesar do cenário instá-
vel, a maioria dos executivos pre-
feriu adotar uma postura otimis-
ta. Para Scardoelli, os “funda-
mentos de consumo do aço con-
tinuam bons” e há perspectiva
de recuperação de margens por
conta da redução dos custos de
matérias-primas. Salama, da
CSN, vai mais fundo e acredita
em uma aceleração da economia
a partir do segundo semestre e
em um crescimento de 5% a 6%

na demanda por produtos side-
rúrgicos. “Com o câmbio mais fa-
vorável e algumas medidas que
devem restringir a importação
de aço, acreditamos que esta-
mos em cenário favorável.”

A valorização do dólar deve
ajudar a estancar a queda dos pre-
ços do aço, analisou Seckel-
mann, da Usiminas. No entanto,
o dólar a R$ 2,00 ainda não é pata-
mar suficiente para desencadear
um aumento de preços pelas si-
derúrgicas, uma vez que as pers-
pectivas de retomada da ativida-
de são pouco otimistas. “No iní-
cio deste, ano os mais otimistas
falavam em crescimento de 5%
do PIB. Agora, se chegarmos em
3%, será muito bom”, afirmou o
executivo.

● Perdas
A CSA foi inaugurada em 2010,
após sucessivos adiamentos e
um grande estouro nos investi-
mentos, que chegaram a € 5,2
bilhões. Agora, a ThyssenKrupp
resolveu se desfazer da unidade.

Mudança. Governo argentino nacionalizou a petroleira YPF

Série. Affonseca já administra dois bares e uma agência

Negócio lançado em 2011
oferece ao público jovem
ingressos para shows,
peças de teatro e até
pacotes de viagens

● Expropriação

Em documento enviado
à SEC, empresa diz
temer intervenções no
setor de petróleo feitas
pelo governo argentino

Renato Jakitas

O paulista Marco Antonio Affon-
seca é o tipo de pessoa que, na
hora de empreender, não perde
tempo conjecturando sobre o ris-
co do investimento. Exatamen-
te por isso, quando decidiu lan-
çar seu novo negócio, pareceu a
ele natural não criar apenas uma
empresa, mas investir logo em
um novo segmento de mercado.
Assim, Affonseca gastou R$ 4 mi-
lhões do próprio bolso para fun-
dar a Colaki, empresa que, segun-
do ele, inaugura no Brasil o negó-
cio de conveniência para univer-
sitários, mesclando relaciona-
mento e oferta de serviços.

“Do Brasil, não. Primeira rede
de conveniência universitária
do mundo”, corrige o empresá-
rio que, aos 32 anos, já apresenta
um histórico de iniciativas como

empreendedor. “Tenho dois ba-
res e uma agência especializada
em ativação de marcas. Mas na-
da me parece tão promissor
quanto a Colaki”, declara.

Affonseca formou-se em ar-
quitetura, mas conta que apro-
veitou o curso para descobrir
que seu futuro estava na publici-
dade e organização de eventos.
“Dos cinco anos que passei na
universidade, quatro deles fo-
ram como presidente do diretó-
rio acadêmico. Foi lá que, de fa-
to, me formei para o mercado e
onde comecei a desenhar o mo-
delo de negócios da Colaki.”

Quiosques. Lançado em 2011, o
serviço consiste na instalação,
dentro de universidades, de
quiosques que comercializam in-
gressos para shows, peças de tea-
tro, pacotes de viagens, pales-
tras e cursos, além de divulgar
vagas de emprego e estágio, pro-
mover gincanas e concursos.

Affonseca também oferece o
serviço pela internet – o sistema
responde por 30% das vendas e o
empresário vê espaço para a pla-
taforma ganhar espaço.

“Vamos investir em ferramen-
tas de relacionamento dentro do
site para alavancar a sua utiliza-
ção entre os usuários”, revela.

Mas, enquanto isso não acon-
tece, a Colaki tem quatro quios-
ques instalados em universida-
des da cidade de São Paulo: Faap,
FGV, Mackenzie e FMU. Em seu
primeiro ano de funcionamen-
to, a empresa vendeu 30 mil in-

gressos e faturou R$ 2,6 milhões,
de acordo com o empreendedor.
Para este ano, a previsão de cres-
cimento é de 20%, o que lhe ren-
deria faturamento de R$ 3,12 mi-
lhões. “Nossa expectativa é abrir
mais dez quiosques em universi-
dades paulistas até o fim de
2012”, declara ele, que, por conta
do custo de instalação das unida-
des – R$ 30 mil para cada unida-

de –, mantém um ritmo cautelo-
so de expansão. “O ideal daqui
para a frente será encontrar in-
vestidores para ajudar no cus-
teio do crescimento”, diz.

Volume. E expandir é peça-cha-
ve na estratégia da Colaki. Isso
porque, além da venda de servi-
ços, o empresário pretende,
quando tiver um volume relevan-

te de quiosques instalados, intro-
duzir o serviço de ativação de
marcas dentro dos quiosques.
“Vamos fazer marketing direto
dentro das universidades.”

A ideia de Affonseca é agregar
receitas, uma vez que o fatura-
mento proveniente dos serviços
oferecidos, afirma, é limitado. A
estratégia, segundo Marcelo Na-
kagawa, coordenador do Centro
de Empreendedorismo do Ins-
per, é interessante. “Para as em-
presas, também vejo um grande
negócio. Elas podem acessar um
universo enorme de consumido-
res que não são apropriadamen-
te atingidos pela publicidade”,
destaca. “O que o empresário fez
é, na verdade, empacotar uma sé-
rie de serviços que já existem pa-
ra os alunos, só que em uma úni-
ca empresa”, analisa o especialis-
ta.

De acordo com pesquisa elabo-
rada pela FGV, existem atual-
mente 63 milhões de estudantes
universitários no Brasil. Um mer-
cado que movimenta aproxima-
damente R$ 76 bilhões todos os
anos em consumo.

51%
era a participação do grupo
espanhol Repsol na petroleira
argentina YPF
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 maio. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




