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Empresas | I n d ú st r i a

China e Índia acertam parceria para atuação global
Rakesh Sharma
The Wall Street Journal, de Nova Déli

As maiores empresas petrolífe-
ras da Índia e da China fecharam
acordo para explorar conjunta-
mente petróleo e gás natural em
todo o mundo. Trata-se de uma
tentativa de pôr de lado uma longa
rivalidade e fazer melhor uso dos
seus conhecimentos e recursos fi-
nanceiros para garantir o supri-
mento de combustível às suas eco-
nomias em rápido crescimento.

Embora os dois países deficien-
tes em energia já trabalhem juntos
em projetos internacionais de pe-
tróleo, eles têm um histórico de re-
lações ruins e de propostas de
alianças para comprar ativos es-
trangeiros e petróleo bruto que na
maioria das vezes não vingaram.

De acordo com pacto prelimi-
nar assinado segunda-feira entre a
estatal indiana Oil & Natural Gas
Corp. e a chinesa National Petro-

leum Corp., elas vão explorar con-
juntamente ativos em outros paí-
ses, consolidando parcerias exis-
tentes em Mianmar, Síria e Sudão.

A ONGC informou em uma de-
claração por escrito que as empre-
sas também concordaram em am-
pliar a cooperação no refino e pro-
cessamento de petróleo bruto e
gás natural, na comercialização e
distribuição de produtos petrolí-
feros e na construção e operação
de gasodutos e oleodutos.

"Achamos que é melhor coope-
rar do que competir", disse Dinesh
Sarraf, diretor-gerente da ONGC
Videsh Ltd., braço de investimen-
tos internacionais da ONGC.

O presidente do conselho de
administração da ONGC, Sudhir
Vasudeva, disse no mês passado
que quer crescer através de parce-
rias e vai garantir alianças para as
áreas e tipos de recursos, incluin-
do exploração em águas profun-
das e de gás natural encontrado

em formações rochosas de xisto.
A China tem se saído melhor do

que a Índia em adquirir participa-
ções em ativos de petróleo e gás em
todo o mundo, muitas vezes forne-
cendo grandes empréstimos e fi-
nanciamentos para projetos de in-
fraestrutura em países em desen-
volvimento para garantir o fecha-
mento de acordos pelas quatro pe-
trolíferas estatais chinesas, a maior
das quais é a CNPC e sua unidade
de capital aberto, a Pe t r o C h i n a C o.

As tensões entre Índia e China
decorrem de antiga disputa de
fronteira no Himalaia; da decisão
da Índia de acolher o líder espiri-
tual tibetano, o Dalai Lama; e do
apoio da China ao Paquistão. As re-
lações pioraram em 2011 por cau-
sa da briga de soberania no Mar da
China Meridional, grande parte do
qual é reivindicado por Pequim.

A ONGC, que vem explorando
o Bloco 128 na costa do Vietnã, foi
duramente criticada pela China

no ano passado por supostamen-
te violar a soberania chinesa —
uma acusação que Hanói rejeita.
No mês passado, o vice-ministro
do Petróleo da Índia, R.P.N. Singh,
disse que a empresa vai devolver o
bloco para o Vietnã. Mas não está
claro se essa decisão fará parte do
novo acordo entre os dois países.

Em janeiro de 2006, o ministé-
rio do Petróleo da Índia e a agência
chinesa de planejamento econô-
mico, a Comissão Nacional de Re-
forma e Desenvolvimento, assina-
ram um pacto preliminar de coo-
peração bilateral para o petróleo,
incluindo possíveis compras con-
juntas de petróleo bruto. Mas, cin-
co anos depois, Singh admitiu que
o progresso havia sido pouco e que
"não houve compartilhamento de
informações sobre compras de pe-
tróleo bruto por parte das empre-
sas petrolíferas dos dois lados”.

A Índia não tem sido muito
aberta às empresas chinesas que

Pet r ó l e o Com caixa cheio, grupo
chinês mostra apetite pelo país

Sinopec é a
‘noiva da vez’
do setor no
B ra s i l

B LO O M B E RG

Chengyu, presidente mundial da Sinopec, diz que a empresa “soube aproveitar o vento favorável” na relação Brasil e China

Cláudia Schüffner
Do Rio

Depois de investir US$ 12 bi-
lhões na exploração de petróleo
no Brasil e anunciar que quer
mais parcerias, a China Petro-
chemical Corporation (Sinopec)
tem atraído as atenções durante
sua passagem pela Rio+20. Em
um disputado jantar na segun-
da-feira para comemorar o lan-
çamento de seu relatório de res-
ponsabilidade social corporati-
va durante a conferência inter-
nacional, o presidente do grupo
Sinopec, Fu Chengyu, disse que a
empresa “estava no lugar certo e
na hora certa e soube aproveitar
o vento favorável” na relação en-
tre o Brasil e a China.

Para uma plateia formada por
funcionários da empresa e exe-
cutivos como José Maria More-
no, presidente da Repsol Sino -
pec Brasil; Paulo Mendonça, pre-
sidente da brasileira OGX, e Sha
Zukang, secretário geral da
Rio+20, Chengyu lembrou que o
comércio entre os dois países su-
perou a barreira de US$ 80 bi-
lhões e que a China é o maior
destino das exportações brasilei-
ras. O Gasoduto do Nordeste
(Gasene), da Pe t r o b r a s , foi men-
cionado como o primeiro proje-
to de grande porte dessa parce-
ria. A Sinopec foi contratada pa-
ra construir o gasoduto, finan-
ciado pelo China Eximbank.

O apetite da Sinopec começou a
despertar o interesse dos concor-
rentes — também potenciais par-

ceiros — após as aquisições de par-
ticipações acionárias em áreas ex-
ploratórias detidas tanto pela Rep-
sol como pela portuguesa Galp no
país. E no domingo, o executivo
chinês disse que quer investir
mais, de preferência tendo a Petro-
bras como operadora. Tanto apeti-
te não passou despercebido.

Sobre isso, o presidente da
Repsol Sinopec disse que a em-
presa constituída por ambos no
Brasil deve ser o veículo utiliza-
do para as aquisições de novas
áreas por meio de leilões da
Agência Nacional do Petróleo
(ANP). Ainda não há previsão de
novos leilões da agência.

“Se houver uma nova rodada
de áreas exploratórias, não faz
sentido a Sinopec competir co-
n o s c o”, disse Moreno, da Repsol
Sinopec. A exceção, completou o
executivo, seria uma decisão do
grupo espanhol de não partici-
par depois que uma proposta co-
mo essa fosse levada ao conselho

Preço do barril
reverte queda
Vanessa Dezem
De São Paulo

Depois de consecutivas sessões
em queda, os preços do petróleo
no mercado internacional inverte-
ram a tendência no pregão de on-
tem. As tensões entre os investido-
res diminuíram diante de notícias
melhores na Espanha e nos EUA.

Em Londres, o Brent para se-
tembro registrou queda de
0,20%, fechando aos US$ 95,89 o
barril. O WTI para agosto, em
Nova York, por sua vez, ganhou
0,90%, encerrando a sessão aos
US$ 84,35 o barril.

Um clima menos pessimista
se instaurou nos mercados esti-
mulado pela notícia de que o Te-
souro da Espanha vendeu
€ 3,039 bilhões em títulos de dí-
vida de 12 e 18 meses. A coloca-
ção veio levemente acima do to-
po do intervalo do volume pre-
tendido, entre € 2 bilhões e € 3
bilhões, e foram recebidos € 8
bilhões em lances de compra.

Apesar desses resultados te-
rem sido bem recebidos, o juro
médio do papel de 12 meses su-
biu acentuadamente, de 2,985%
no leilão anterior, em 14 de
maio, para 5,074%. Isso indica
deterioração das condições de
financiamento da Espanha nas
últimas semanas.

Nos EUA, o clima mais ameno
ficou por conta de indicadores
do mercado imobiliário. O total
de obras residenciais iniciadas
em maio caiu 4,8% em maio na
comparação com abril, para a
taxa anual sazonalmente ajusta-
da de 708 mil, segundo infor-
mou o Departamento de Comér-
cio do país. Em comparação com
maio do ano passado, no entan-
to, houve aumento de 28,5%.

Além disso, o mercado espera
que o Federal Reserve (Fed, o
banco central dos EUA) anuncie
hoje novas medidas de estímulo
à economia americana.

Apesar desse pequeno fôlego
nos preços do petróleo, a com-
modity mostra fortes perdas no
acumulado do ano até agora. En-
quanto o Brent perdeu 10,27%, o
WTI já caiu 14,80%. Somente nes-
te mês, o declínio foi de 5,46% e
2,88%, respectivamente.

ThyssenKrupp cria cargo de CEO para o país
S i d e r u rg i a
Vera Saavedra Durão
Do Rio

A ThyssenKrupp (TK) surpre-
endeu ontem o mercado ao
anunciar a criação do cargo de
CEO para as operações brasilei-
ras da companhia. O indicado
para o posto foi Michael Höller-
mann , com 22 anos de casa, dos
quais metade no Brasil onde é o
CEO da ThyssenKrupp Forging
Group. A primeira tarefa do exe-
cutivo é construir uma sede re-
gional em São Paulo para garan-
tir maior integração entre as 21
empresas subsidiárias do grupo.
Elas empregam 21 mil pessoas.

A iniciativa do grupo alemão,

segundo assessores, integra o
plano estratégico de fortaleci-
mento dos negócios em emer-
gentes como o Brasil, onde atua
em produção de elevadores, for-
necedora da indústria automoti-
va, prestadora de serviços à in-
dústria, construção de instala-
ções e produção de aço.

Na ótica de fontes do setor si-
derúrgico, a estratégia da Thys-
senKrupp contrasta com a op-
ção tomada em 15 de maio de
colocar à venda os ativos da
ThyssenKrupp Steel Americas
que inclui uma laminadora no
Alabama ( EUA) e a fábrica de
aço Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA), erguida em
Santa Cruz, município do Rio.

No caso da CSA, um complexo

siderúrgico que custou € 5 bi-
lhões aos cofres do grupo alemão,
mais uma participação de quase
30% da Va l e , trata-se do maior in-
vestimento da companhia no
mundo. Especula-se no mercado
que uma possível missão do novo
executivo será a de contatar dire-
tamente potenciais interessados
na usina de Santa Cruz.

Um mês depois de colocada à
venda apenas um candidato se
manifestou publicamente. Trata-
se do presidente da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN),
Benjamin Steinbruch, que admi-
tiu em entrevista interesse pelos
73,1% da empresa alemã na CSA.

Na avaliação de analistas da
Ativa Corretora, o negócio pare-
ce negativo para a CSN. Os analis-

tas enxergaram pouca sinergia e
baixa atratividade para um ativo
de placas (de aço) no atual cená-
rio siderúrgico no mercado in-
terno e externo, com margens ca-
da vez mais pressionadas, redu-
zindo as perspectivas de rentabi-
lidade. O cenário para a indústria
de aço ainda não é dos mais favo-
ráveis. Há um excedente de ofer-
ta de 500 milhões de toneladas
do produto no mundo.

As apostas no mercado são de
que Steinbruch tem recursos pa-
ra fazer uma oferta pela usina.
No último balanço da Thyssen, o
valor da siderúrgica foi depre-
ciado para US$ 3,5 bilhões.

O empresário pode ter um
aliado se avançar no seu propó-
sito. O interesse do governo bra-

sileiro é que a usina da Thyssen
seja comprada por grupos na-
cionais. A Vale foi a primeira a
ser sondada pela presidente Dil-
ma, mas não quis, apesar de ter
direito de preferência na venda
como sócia minoritária. A Usi -
minas também está fora e o gru-
po Gerdau, apontado como um
dos candidatos, até agora não se
pronunciou. Empresas chinesas,
como a Baosteel, que tentou en-
trar no mercado brasileiro sem
sucesso, e a coreana Hyundai são
apontadas como pretendentes
com apetite pelo negócio. Mas o
grupo alemão ainda não dispo-
nibilizou os dados da CSA para
os potenciais compradores. Nem
contratou bancos para assesso-
rá-lo na operação.

investem em energia ou telecomu-
nicações, citando preocupações de
segurança, embora fabricantes
chinesas de equipamentos para a
geração de eletricidade tenham si-
do bem-sucedidas na Índia.

Entre os projetos nos quais a
ONGC Videsh está trabalhando
com a CNPC está um gasoduto pa-
ra transportar gás a partir da Baía
de Bengala, em Mianmar, atraves-
sando toda a Índia até o sudoeste
da China. O gasoduto deverá estar
concluído no próximo ano.

Os dois países trabalham em
conjunto na Síria, onde detêm par-
ticipações combinadas em 36
campos produtivos, bem como no
Sudão, embora a produção de pe-
tróleo tenha sido interrompida
devido a conflitos militares entre o
Sudão e o Sudão do Sul.

Tanto a CNPC como a ONGC es-
tão entre as empresas que mani-
festaram interesse em construir
um oleoduto que unirá o sul do Su-

dão à costa leste africana no Quê-
nia, para evitar a rota de exporta-
ção tradicional pelo norte.

Nipun Sharma, um analista da
Mirae Asset, de Hong Kong, diz
que o acordo mais recente parece
ser apenas uma renovação de um
pacto de exploração já existente.
"O pacto anterior resultou em um
punhado de projetos, incluindo
um no Sudão", disse Sharma. "Des-
ta vez, se os dois países forem capa-
zes de alinhar melhor seus interes-
ses econômicos e políticos, pode-
ríamos ver projetos de exploração
combinados no futuro próximo.

As petrolíferas da Índia buscam
parcerias no exterior com outras
grandes empresas do setor para ter
acesso a tecnologia que pode aju-
dá-la a aumentar a produção e am-
pliar sua presença geográfica. (Co -
laborou Simon Hall, de Pequim.)

Leia na página B14 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

da empresa, presidido por ele.
A Repsol Sinopec planeja in-

vestir quase US$ 1 bilhão no país
somente este ano, grande parte
na perfuração de poços com cus-
to unitário de até US$ 250 mi-
lhões. Até 2016, o investimento

A Repsol Sinopec
planeja investir quase
US$ 1 bilhão no país este
ano, boa parte disso em
perfuração de poços

nos campos de Sapinhoá (antigo
Guará) e Carioca, ambos desco-
bertos no bloco BM-S-9 do pré-
sal de Santos, serão de US$ 2,5
bilhões e US$ 1,675 bilhão.

Os valores não incluem os gas-
tos com o desenvolvimento da
produção do Pão de Açúcar, cam-
po gigante descoberto em 2011 no
pré-sal da bacia de Campos.

Na segunda-feira, ao falar so-
bre a operação no Brasil, Moreno
disse que não trabalha com a hi-
pótese de atraso na produção das
áreas onde tem parceria com a
Petrobras, mesmo depois de a es-

tatal ter informado que entre os
motivos da redução de suas me-
tas de produção no pré-sal estão
atrasos na entregas equipamen-
tos críticos. “Nas nossas áreas, es-
tá tudo no prazo”, disse Moreno.

A Petrobras informou em Lon-
dres, durante conferência promo-
vida pelo banco Credit Suisse, que
os prazos de entrega das platafor-
mas FPSOs “replicantes” vão “desli -
zar ” um ano e que as árvores de na-
tal molhadas (que controlam a va-
zão na boca dos poços), devem
atrasar, principalmente em 2013.
A Petrobras e suas sócias encomen-

Curtas

WEG compra a Stardur
A WEG comprou a Stardur Tin -

tas Especiais, de Indaiatuba (SP). O
valor da operação não foi revela-
do, mas esta é a segunda aquisição
no segmento de tintas feito pelo
grupo com sede em Jaraguá do Sul
(SC) em pouco mais de um ano.
Em maio de 2011 a empresa incor-
porou a argentina Pulverlux. Se-
gundo o diretor superintendente
da WEG Tintas, Reinaldo Richter,
com a Stardur a empresa ingressa
em um novo segmento de negó-
cio, o de repintura automotiva. A
nova controlada também produz
tintas de alto e baixo sólidos, hi-
drossolúveis, para plásticos de en-
genharia e para bobinas metáli-
cas. A Stardur teve receita líquida
de R$ 78 milhões no ano passado e
deve crescer em torno de 25% em
2012, previu Richter.

daram oito plataformas replican-
tes destinadas aos campos Lula e
Sapinhoá (antigos blocos BM-S-11
e BM-S-9). Elas estão sendo cons-
truídas no estaleiro Rio Grande,
enquanto os equipamentos sub-
marinos foram encomendados à
norueguesa Aker Solutions.

A Repsol Sinopec espera que Sa-
pinhoá comece a produzir já no
ano que vem, alcançando uma
produção de 250 mil barris/dia em
2015. A Repsol Sinopec também
espera, para 2017, o começo da
produção no campo Carioca, tam-
bém operado pela estatal.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2012, Empresas, p. B10.




