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Carlos Bellot, presidente da OSX, diz que a possibilidade de fechamento de capital não equaciona o futuro da companhia

Cláudia Schüffner, Ana Paula
Ragazzi e Francisco Góes
Do Rio

A suspeita do mercado sobre
um possível fechamento de capi-
tal da OSX, braço de construção
naval e offshore do grupo EBX do
empresário Eike Batista, foi des-
cartada ontem por executivos da
empresa. A razão, segundo o pre-
sidente da OSX, Carlos Bellot, e o
diretor financeiro, João Borges, é
que um eventual fechamento de
capital não seria a melhor alter-
nativa no longo prazo.

“É uma possibilidade [o fecha-
mento de capital], mas não equa-
ciona o futuro da companhia”,
disse Bellot. Ele lembrou, ainda,
que o plano de negócios da com-
panhia depende de 20% em recur-
sos próprios. Segundo o presiden-
te da OSX, em uma eventual deci-
são de fechar o capital, a empresa
teria que continuar a desenvolver
o seu plano de negócios, o que
exigiria que o controlador [Batis-
ta] continuasse a aportar recursos
de forma indefinida na compa-
nhia, em um momento de au-
mento de encomendas. “E de on-
de vem o dinheiro se ele usou pa-
ra fechar o capital?”, pondera.

A especulação no mercado so-
bre a possibilidade de fechamen-
to do capital da OSX surgiu de-
pois que Batista anunciou que fe-
charia o capital da empresa de lo-
gística do grupo, a LLX. As espe-
culações envolvendo a OSX ex-
põem os conflitos existentes en-
tre Eike, a holding EBX e as em-
presas do grupo — o chamado
risco X. O mercado apostou na
saída da bolsa da OSX porque es-
tava contando, influenciado in-
clusive pelas declarações do pró-
prio empresário, que ele teria de

iniciar a capitalização da empre-
sa neste segundo semestre.

A operação seria de US$ 1 bi-
lhão. Na bolsa, a OSX vale cerca
de US$ 1,7 bilhão. Batista tem
17,10% das ações da empresa e
mais 60,56% via Centennial As-
set. Para comprar os 22,25% que
estão no mercado, gastaria cerca
de US$ 380 milhões. Financeira-
mente, portanto, seria mais van-
tajoso ao empresário fechar o
capital da OSX. Haveria, porém,
um preço a ser pago em termos
de governança e de alinhamento
com os minoritários.

O diretor financeiro da OSX,
João Borges, discorda que seja van-
tajoso fechar o capital. “Fechar o
capital é sempre uma opção do
controlador e acontece quando se
considera que as ações não refle-
tem o preço justo. O preço [da
OSX] reflete o que tem dentro da
empresa. O crescimento está por
vir. Não vejo essa conta de que seja
mais barato fechar o capital se tem
continuidade do negócio. Não ve-
jo lógica de gastar US$ 400 mi-
lhões para fechar o capital.”

Borges lembrou que quando a
OSX abriu o capital, em março
de 2010, tinha um plano de ne-
gócios que previa desembolsos
potenciais de até US$ 2,4 bi-
lhões. Na listagem das ações, a
OSX captou US$ 1,4 bilhão. Na
ocasião, para garantir a perfor-
mance do plano de negócios,
Batista colocou à disposição da
OSX um direito para que a EBX
faça um aporte de até US$ 1 bi-
lhão na OSX. O prazo para a OSX
exercer esse direito (“call”) expi-
ra em março de 2013.

Em teleconferência, em mar-
ço, Batista avaliou que, naquele
momento, o aporte na OSX re-
presentaria uma perda de

US$ 500 milhões. Mas garantiu
que cumpriria seu compromisso.
“Adoro ter 83%, 84% das minhas
empresas. Não tenho o menor
problema em ficar US$ 500 mi-
lhões mais pobre”, afirmou aos
analistas. Mas segundo Borges
não há obrigação de que o exer-
cício ocorra em setembro, como
vem sendo mencionado no mer-
cado, nem em duas tranches de
US$ 500 milhões cada uma. O
executivo estima que com a ope-
ração de Batista aumentaria sua
fatia na OSX para 88%.

Esse direito de exercício de um
aporte pelo controlador serve
para cobrir eventuais aumentos
de custos na construção do esta-
leiro da OSX e de embarcações
encomendadas à empresa. O di-
reito permite fechar eventuais
déficits de caixa para sustentar o
crescimento da companhia, ex-
plicou Borges. Mas para alguns
analistas, além de o fechamento
de capital nos preços atuais re-
presentar uma falta de compro-
misso com os investidores, signi-
ficaria marcar a mercado a OSX a
um valor que o empresário con-
sidera baixo. Ainda mais relevan-
te é o fato de a OSX ter negócios
relacionados com outra empresa
do grupo, a OGX — e um preço
menor na empresa de estaleiros
poderia influenciar negativa-
mente as cotações da petrolífera.

Os rumores de fechamento de
capital atingiram ainda a CCX, de
carvão, e até mesmo a MPX, de
energia. A tese nesse negócio é
que a gigante alemã E.ON tem
porte para absorver a MPX, em
vez de manter uma joint venture
com a empresa. O andamento
dessas operações será acompa-
nhado pelo mercado e pode bali-
zar operações futuras de Batista.

Encomendas somam US$ 7 bilhões
Do Rio

A OSX tem em carteira 23 pro-
jetos contratados que somam
cerca de US$ 7 bilhões. São enco-
mendas da OGX, a petroleira do
grupo, e de outras companhias.
Parte das plataformas começou a
ser construída em Cingapura já
que o próprio estaleiro da em-
presa está sendo erguido no
complexo do Açu, em São João da
Barra (RJ), por US$ 1,7 bilhão.
Desse total, 80% são financiados
pelo Fundo da Marinha Mercan-
te (FMM), tendo a Caixa Econô-
mica Federal e o BNDES como
agentes financeiros.

A carteira da OSX inclui na-
vios para transporte de deriva-
dos de petróleo, um grande na-
vio de apoio offshore, navios-
plataforma e contratos para
construção de módulos (unida-
des de processo), além da inte-
gração de duas FPSOs (embarca-

ções para produção, armazena-
mento e escoamento de petró-
leo). O contrato mais recente,
superior a US$ 900 milhões, pre-
vê a integração das FPSOs P-67 e
P-70 e a construção de um paco-
te de cinco módulos para cada
uma dessas unidades.

A OSX fez uma parceria com a
Mendes Júnior para realizar o
serviço que tem como cliente a
Tupi BV, consórcio formado pela
Petrobras, BG Group e Pe t r o g a l
Brasil. Além do contrato de inte-
gração para P-67 e P-70, a cartei-
ra da OSX inclui um navio do ti-
po PLSV (lançador de linhas fle-
xíveis) para a cingapuriana Sa -
pura e onze navios-tanque de
médio porte para a Kingfish.

Para sua co-irmã OGX, a OSX
tem contratos para quatro plata-
formas fixas de produção de pe-
tróleo (WHP), das quais duas en-
contram-se no canteiro da Te -
chint em Paranaguá (PR). A OSX

tem ainda contratos para cinco
FPSOs da OGX, das quais uma
delas, a OSX-1, está em operação
no campo de Tubarão Azul, na
Bacia de Campos.

A OSX-2 e OSX-3 estão em
Cingapura pelas mesmas razões
que as primeiras plataformas fi-
xas estão sendo feitas em Para-
naguá: o cronograma de cons-
trução do estaleiro da empresa
não era compatível com a neces-
sidade do cliente. A primeira das
plataformas da OGX construída
no Rio será a OSX-4, que come-
çará a ser montada no fim de
2013, enquanto o estaleiro esti-
ver em fase de obras.

Carlos Bellot, presidente da
OSX, disse que o estaleiro será
concluído em meados de 2014.
A OSX tem como sócia no esta-
leiro a coreana Hyundai, com
10%. A unidade poderá proces-
sar 180 mil toneladas de aço por
ano. (CS e FG)

Mercado recalcula valor da OHL em operação da Abertis
Ro d ov i a s
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Há dez dias, a operadora espa-
nhola de rodovias Abertis anun -
ciou mais detalhes da aquisição
da OHL Brasil. A princípio, a no-
vidade em relação ao negócio já
divulgado em abril foi a entrada
de um fundo de investimento em
participações, o Brookfield In-
frastructure na transação.

No entanto, o comunicado di-
vulgado pela OHL por aqui não
continha uma informação presen-
te no informe encaminhado à co-

missão de valores mobiliários da
Espanha. Nesse texto, a Abertis in-
forma que toda a operação é ava-
liada em sete vezes EV/Ebitda (in-
dicador mede quanto a empresa
tem de gerar de caixa para atingir
o valor que o mercado lhe atribui).

A partir desse múltiplo, o mer-
cado refez as contas para o valor
atribuído para a OHL Brasil — e
chegou a um preço mais alto do
que o inicialmente estimado.

Conforme divulgado em abril, a
OHL Concesiones deve ser cindida
e essa parte passará a ser proprie-
dade da Abertis, o que inclui a con-
trolada Partícipes en Brasil — que
detém 60% da OHL Brasil. Outros

22,5% da empresa brasileira são
negociados em bolsa. Em outras
palavras, o controlador indireto da
OHL Brasil passaria a ser a Abertis.
A OHL também irá transferir à
Abertis passivos de € 530 milhões.
Em troca, a OHL ficará com 10% da
Abertis. O contrato prevê ainda a
venda da OHL Chile, em operação
independente — com um valor si-
nalizado de € 200 milhões.

A partir desses dados, de uma
operação que previa dívida, di-
nheiro, ativos no Chile e ações
da Abertis, os analistas calcula-
ram que as ações da OHL Brasil
ficariam ao redor de R$ 16,50.
Como a Abertis cravou um múl-

tiplo de sete vezes para a opera-
ção, refazendo as contas, investi-
dores avaliam a ação da OHL en-
tre R$ R$ 18,71 a R$ 19,93.

Esses cálculos são relevantes
porque a operação embute tam-
bém uma discussão sobre se o
negócio terá tag along (prêmio
de controle) — uma oferta ao
mesmo valor oferecido ao con-
trolador para todos os acionistas
da OHL. Na prática, a OHL espa-
nhola vendeu sua participação
de 60% na OHL Brasil à Abertis e
transferiu dívida, o que gerou o
entendimento de troca de con-
trole, que dispara a oferta.

No comunicado divulgado se-

mana passada, a OHL informou
que a Abertis entende que, de
acordo com a legislação brasilei-
ra, a atual estrutura da operação
poderá acarretar em uma oferta
pública para as ações da OHL.

O valor na casa dos R$ 16,50
inicialmente calculados não da-
ria fôlego para muita discussão,
por ser muito próximo da cota-
ção do papel no mercado em
abril. No entanto, se a avaliação
for ao patamar R$ 19,00, as ra-
zões dos minoritários para pres-
sionar pela oferta ficam mais ro-
bustas. Desde que as novas con-
tas se espalharam no mercado,
na metade da semana passada, a

ação da OHL acumula alta de 8%.
Ontem fechou a R$ 18,70, após
meses oscilando perto dos R$ 17.
Procurada, a OHL não atendeu ao
pedido de entrevista.

A participação minoritária
mais relevante na OHL é a da Cre -
dit Suisse Hedging Griffo, com
12,5%. Há outros fundos posicio-
nados, com fatias menores, como
Skopos, Guepardo e BlackRock.

Ontem, a Abertis divulgou na
Espanha um novo comunicado
esclarecendo que, no caso de ne-
cessidade da oferta, os minoritá-
rios receberão, assim como a
OHL espanhola, ações da Abertis
e dinheiro como pagamento.

S a n e a m e n to
De São Paulo

A Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp) espera que o novo mo-
delo tarifário, atualmente em
discussão no governo e que deve
ser lançado até o fim do ano,
ajude a companhia a obter re-
munerações suficientes para
sustentar seu intenso programa
de investimentos nos próximos
anos. Serão R$ 7,9 bilhões de
2012 a 2015 — uma média de
quase R$ 2 bilhões a cada ano.

Atualmente, a tarifa é reajus-
tada de acordo com a inflação.
Neste mês, por exemplo, foi au-
torizado aumento de 5,15% li-
nearmente a todos os clientes.

“Essa fórmula está sendo revi-
sitada. Isso tudo é para mudar a
estrutura tarifária da Sabesp”,
disse ao Va l o r Rui Affonso, dire-

tor econômico-financeiro e de
relações com o investidor da em-
presa. O processo de mudança no
cálculo conta com a assessoria de
consultorias externas e a partici-
pação da própria empresa.

A previsão é que o novo modelo,
em negociação com o governo do
Estado, melhore a remuneração da
companhia de saneamento.

Os investimentos da Sabesp
têm como objetivo alcançar a
chamada universalização dos
serviços até 2020. Isso inclui for-
necer coleta e tratamento de
água a todos os clientes na região
atendida pela empresa.

Para dar conta dessa meta, a
companhia vem estudando mais
projetos no modelo de parcerias
público-privadas (PPP), em em-
preendimentos que devem sair
do papel nos próximos anos. No
mercado, comenta-se que pelo
menos cinco estão sendo anali-
sados, mas a companhia não

confirma. “As PPPs estudadas
têm diversas finalidades, algu-
mas são para coleta de água, ou-
tras para tratamento de esgoto”,
disse Affonso. Hoje, já há um
contrato de PPP no Sistema Pro-
dutor Alto Tietê, com capacida-
de de produção de água de 15
metros cúbicos por segundo.

A expansão dos serviços da
Sabesp não será feita por mais
emissão de ações, afirma Affon-
so. Segundo ele, a companhia já
está no limite da diminuição e,
por isso, a alternativa não está
sendo estudada.

No segundo trimestre, a Sa-
besp teve queda de 39% de lucro
ante o mesmo período de 2011,
para R$ 292,8 milhões. A valori-
zação do dólar e do iene sobre o
real pesou sobre o balanço. Na
parte operacional, as receitas da
Sabesp cresceram 6%, para R$
2,48 bilhões. (FP, com colabora-
ção de Natalia Viri, de São Paulo)

Lo g í st i c a
Fábio Pupo
De São Paulo

A operadora logística JSL re -
gistrou lucro líquido de R$ 17,7
milhões no segundo trimestre,
aumento de 95% em relação ao
mesmo período do ano passado.
O resultado foi puxado pelo
crescimento de 34% no fatura-
mento com serviços, para R$
736,4 milhões. Em entrevista ao
Va l o r , Fernando Simões, presi-
dente da JSL, disse que duas ati-
vidades influenciaram a alta:
serviços dedicados e gestão e
terceirização de frota, que têm
maior valor agregado. Juntos, es-
ses segmentos contribuíram
com 77% da receita bruta de ser-
viços no trimestre.

A venda de ativos, atividade
complementar da JSL, sofreu re-
tração de 44% na comparação

(para R$ 59 milhões) com o mes-
mo período de 2011. Segundo a
companhia, a atividade é nor-
malmente mais volátil que as de-
mais (um contrato costuma in-
cluir uma frota inteira).

Considerando a receita líqui-
da, houve alta de 21% no trimes-
tre, para R$ 709 milhões. Já na
parte das despesas operacionais,
houve elevação significativa, de
119% na mesma comparação
(para uma perda de R$ 58 mi-
lhões de abril a junho de 2012).

Também houve maior perda na
parte financeira do balanço: um
prejuízo de R$ 46 milhões (aumen-
to de 21%). Segundo Denys Marc
Ferrez, diretor financeiro da JSL, o
número foi impulsionado pela di-
ferença de, no ano passado, haver
um impacto positivo de R$ 9,8 mi-
lhões decorrente de saldo do Pro-
grama de Recuperação Fiscal (Re-
fis). Também houve maiores gas-
tos decorrentes das aquisições da

Schio e Simpar Concessionárias.
Simões defende que a JSL está

em um bom momento, apesar do
cenário de desaceleração econô-
mica no país. Ele exemplificou
dizendo que, de janeiro a julho
deste ano, a JSL já firmou contra-
tos com valor total de R$ 1,3 bi-
lhão. Já em todo o ano de 2011,
compara o presidente, a soma foi
de R$ 1,8 bilhão.

“Nós [da JSL] não vivemos na
ilha da fantasia, mas acho que
mesmo na crise temos oportuni-
dade de andar descolado do PIB
brasileiro. Existe o Brasil da in-
dústria, mas existe também o
Brasil dos serviços”, defendeu.

Ele também adiantou que não
há revisão significativa de inves-
timentos para esse ano. Até de-
zembro, está programado um ca-
pex aproximado de R$ 1 bilhão
por parte da JSL. “Se houver mu-
danças, ficará 5% acima disso ou
5% abaixo”, afirmou.

Est a l e i ro Mercado apostou em saída da bolsa já que
Eike Batista teria de capitalizar a companhia este ano

Fechar capital não
resolve futuro da
empresa, diz OSX

JSL aumenta receita e lucra 95% mais Sabesp aguarda mudança tarifária
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago. 2012, Empresas, p. B6.




