
Um ano depois e R$ 120 milhões
investidos, a anglo-holandesa
Swire Oilfield finalmente está
cortando a fita das duas fábricas
que montou no Brasil. A compa-
nhia, que pertence à holding de
mesmo nome, é mais uma na ex-
tensa lista de estrangeiras atraí-
das pelas novas oportunidades
em solo tupiniquim -neste ca-
so, leia-se pré-sal. Tão compli-
cado como o nome da empresa
é o produto que ela fabrica.

Em uma das fábricas inaugra-
da ontem em Macaé (RJ), a Swi-
re produzirá cerca de três mil es-
lingas - cabos de aço usados pa-
ra suspender equipamentos pe-
sados e contêineres, içados dia-
riamente nas plataformas.

Na outra unidade, em Carape-
bus (RJ), serão produzidos 500

contêineres neste primeiro ano
e outras mil unidades em 2013.
A fábrica é propriedade da
Mayfly/GWR, uma fornecedora
de longa data da Swire em ou-
tros países. A convite da compa-

nhia, a unidade se instalou no
Brasil em uma “joint-venture
comercial”, como explica Mar-
celo Nacif, presidente da Swire
no Brasil. “Tudo o que eles pro-
duzirem será comprado exclusi-
vamente por nós”.

Com a infraestrutura instala-
da, a Swire agora planeja o retor-
no dos investimentos. Neste
ano, a estimativa de faturamen-
to é de R$ 25 milhões, número
que a companhia planeja qua-
druplicar até 2016. Para isso,
uma das apostas é o fornecimen-
to de produtos para projetos da
Petrobras, cuja estimativa é ul-
trapassar a produção de um mi-
lhão de barris ao dia, nas re-
giões do pré-sal, em 2017. “Só a
demanda de contêineres daque-
la companhia nos próximos
anos pode chegar a 20 mil unida-
des”, prevê Nacif. Para atendê-
la, a Swire vem investindo na
certificação de seus produtos,
exigência feita pela companhia
brasileira a seus fornecedores e
parceiros. “Já temos 80% do

mercado de contêineres certifi-
cados no País”, diz Nacif.

Mas a Petrobrás não é a única
companhia no rol de grandes
clientes da Swire. Na carteira es-
tão também outros importantes
nomes como a Shell, Exxon,
Schlumberger e Halirburton. Na

outra ponta, o conglomerado
Swire tem atuação diversificada
no mercado, com empresas do
setor aéreo, passando pelo setor
de navegação e uma engarrafa-
dora da Coca-Cola, responsável
pelo envase de 25% do refrige-
rante no mundo. ■

A Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) conseguiu liminar na
Justiça que suspende a cobran-
ça da nova taxa de mineração
criada recentemente pelo gover-
no de Minas Gerais, maior Esta-
do produtor de minério de ferro
do País. A decisão é provisória,
cabendo recurso do governo es-
tadual, derrotado nesta decisão
do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, da comarca de Belo Hori-
zonte, informou ontem a asses-
soria de imprensa do Tribunal.

CSN e outras mineradoras de-
verão ter pela frente uma longa
guerra judicial envolvendo
uma cifra bilionária contra os
governos de Minas Gerais, Pará
e Amapá, Estados que decidi-
ram adotar taxas de fiscaliza-
ção sobre a extração mineral
desde o final de março.

Em Minas Gerais, que respon-

de por quase dois terços da pro-
dução de minério de ferro da
Vale, parte da produção anual
de cerca de 190 milhões de tone-
ladas, está sendo taxada com
R$ 2,18 por tonelada desde 27
de março. A CSN e outras com-
panhias alegam que a taxa é, na
verdade, um imposto disfarça-
do e, sob este argumento, ten-
tam provar que é inconstitucio-
nal, já que Estados não podem
criar impostos.

Pagamento milionário
A decisão do tribunal de Minas
foi publicada na segunda-feira
e confirma outra tomada ante-
riormente no mesmo tribunal,
também favorável à empresa.
Mas a primeira decisão condicio-
nava a suspensão da taxa ao pa-
gamento pela CSN de R$ 5 mi-
lhões ao Estado de Minas.

A liminar publicada na véspe-
ra mantém a suspensão da taxa
e ainda elimina a obrigação des-

te pagamento, disse o advogado
da CSN Frederico Menezes Brey-
ner, do escritório Sacha Cal-
mão, MBabel Derzi Consulto-
res, sediado em Belo Horizonte,
em entrevista por telefone.

Para conseguir anular a mes-
ma taxa, a MMX também en-
trou na Justiça, disse à Reuters
o presidente da mineradora,
Guilherme Escalhão. A Vale tam-
bém obteve decisão judicial fa-
vorável à suspensão da nova ta-
xa, mas a liminar foi derrubada
na segunda-feira, informaram a
assessoria de imprensa do go-
verno do Estado de Minas Ge-
rais e uma outra fonte do setor
que acompanha o caso. Procura-
das, as assessorias de imprensa
da Vale e da CSN não comenta-
ram o assunto.

Os Estados, por sua vez, argu-
mentam que precisam de recur-
sos para exercer o poder de fisca-
lização que lhes cabe. Compa-
ram a nova cobrança às taxas pa-

gas pelos brasileiros aos De-
trans, órgãos estaduais que fisca-
lizam a frota de automóveis.

As empresas contam com
uma ação que vale para todas,
ajuizada pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), que,
como entidade representativa,
que pode questionar o tema di-
retamente no STF sem passar

por todas as instâncias que as
mineradoras, individualmente
terão de atravessar.

A CNI entrou com três Ações
Diretas de Inconstitucionalida-
de no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), nas quais pede limi-
nar para suspender os efeitos
das leis estaduais cobrando a no-
va taxa. ■ Reuters
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MarceloNacif: “QueremosfaturarR$100milhões até2016”

Um relatório formulado pela Ericsson prevê que 85% da população
mundial terá cobertura de internet móvel de alta velocidade em 2017.
A companhia estima ainda que até lá, cerca de metade da população
mundial estará coberta por redes LTE/4G. O estudo da companhia
sueca mostra também que as s assinaturas de smartphones
chegarão a três bilhões em 2017, comparadas a 700 milhões em 2011.
Segundo o estudo, o número de conexões também vai subir.

Steinbruch,presidentedaCSN:novataxacustariaR$5milhões
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