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Empre s a s

Petrobras acha petróleo
A Petrobras descobriu petróleo
“de boa qualidade” no quarto po-
ço perfurado na área da cessão
onerosa, no pré-sal da bacia de
Santos. O novo poço, denominado
3-BRSA-1053-RJS (3-RJS-699), co-
nhecido como Franco SW, está si-
tuado em profundidade d’água de
2.024 metros, a cerca de 210 km da
cidade do Rio de Janeiro e a 17 km
ao sul do poço descobridor
2-ANP-1-RJS (Franco). “A desco-
berta comprova ainda a extensão
dos reservatórios de petróleo no
sul da área de Franco. A coluna de
hidrocarbonetos verificada até o
momento é de 295 metros”, infor-
mou a estatal.

CVM encerra caso Suzano
A Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) absolveu ontem cerca de 20
acusados, entre investidores, cor-
retores e gestores, por irregulari-
dades na negociação de ações de
emissão da Suzano Petroquímica
S.A. em 2007. A acusação alegava
que teria havido vazamento de in-
formações privilegiadas referentes
à aquisição da companhia pela Pe -
trobras. O colegiado da CVM con-
cluiu que não havia indícios sufi-
cientes para condenar os acusa-
dos, e que as decisões de compra
dos papéis foram motivadas por
análise de relatórios emitidos por
instituições financeiras e de notí-
cias na imprensa dando conta da
consolidação no mercado petro-
químico brasileiro. Entre os acusa-
dos estavam funcionários e diri-
gentes de banco, gestora e correto-
ra do grupo P r o s p e r, da Equity
Gestão de Recursos — coadminis -
trada pelo Prosper —, e investido-
res de uma mesma família que te-
riam se beneficiado com o suposto
vazamento das informações.

Bônus da PDG
A subscrição de bônus da capita-
lização da PDG Realty correspon-
deu a 31% do total no encerra-
mento do exercício dos direitos
de preferência dos seus acionis-
tas. Foram subscritos e integrali-
zados 61.727.991 bônus, no total
de
R$ 246.911.964. A Vinci Pa r t n e r s
propôs aumento de capital para
a PDG de até R$ 799,9 milhões,
por meio de 199 milhões de bô-
nus de subscrição. O compro-
misso da Vinci é subscrever
81,4% dos bônus, desde que ob-
tenha pelo menos 54,8%, após a
primeira rodada de sobras. Para
essa parcela mínima ser alcança-
da, os acionistas da PDG precisa-
rão abrir mão de 78% das sobras
a que têm direito.

Boiron e Raia Drogasil
A farmacêutica francesa Boiron,
um dos maiores laboratórios ho-
meopáticos do mundo, ampliou
parceria com a Raia Drogasil para
levar seus produtos a todas as lojas
da rede. Desde 2010 a marca já es-
ta presente na rede Drogasil. Com
a entrada dos produtos da Boiron
na Droga Raia, a presença do labo-
ratório nas farmácias do Estado de
São Paulo chega a quase 100%.
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A estatal paranaense Copel vai
adquirir uma fatia, de aproxima-
damente 30%, na construção e
operação da hidrelétrica Baixo
Iguaçu, de 350,2 megawatts
(MW) de capacidade, no rio Igua-
çu (PR), cujo contrato de conces-
são foi assinado segunda-feira
com o Ministério de Minas e Ener-
gia (MME). O projeto, de R$ 1,6 bi-
lhão, pertence integralmente à
Neoenergia, por meio da conces-
sionária Geração Céu Azul.

Com a decisão do Tribunal Re-
gional Federal da 4a Região, que
confirmou a legalidade do licen-
ciamento ambiental do projeto,
e a assinatura do contrato de
concessão, a Neoenergia deve
chegar a um acordo com a Copel.

Uma fonte ligada explicou
que as negociações continuam e
que a Copel ficará com a fatia de
30% no empreendimento. O pre-
sidente em exercício da estatal
paranaense, Jaime de Oliveira
Kuhn, confirmou o interesse pe-
la usina. “Estamos definindo a
participação da Copel no em-
preendimento, que está situado
na base territorial da compa-
n h i a”, afirmou o executivo.

O Va l o r também apurou que os
acionistas da Neoenergia — Previ,
Iberdrola e BB Banco de Investi-
mentos — estão satisfeitos com a
parceria com a Copel, que já vem
sendo costurada há algum tempo.
Na visão deles, a parceria em inves-
timentos em geração é importante
para diversificar o risco.

O projeto de Baixo Iguaçu foi
licitado em 2008. A usina, po-
rém, nunca saiu do papel, por-
que a licença prévia emitida pelo
Instituto Ambiental do Paraná

(IAP) estava suspensa pela Justiça
a pedido do Ministério Público
Federal. O órgão alegava que a li-
cença não atendia o Plano Nacio-
nal de Recursos Hídricos.

Pelo contrato assinado na se-
gunda com o MME, o prazo para
o início de operação da usina foi
adiado de 2013 para 2016. A con-
cessão tem duração de 35 anos. A
hidrelétrica tem garantia física
de 172,8 megawatts médios e
fornecerá 70% da energia ao mer-
cado cativo, pelo preço atual de
R$ 120,26/megawatt-hora.

Por uma recomendação do go-
vernador Beto Richa (PSDB-PR), a
Copel busca intensificar a atua-
ção no setor de geração, a exem-
plo do que fez a Cemig. A estatal
quer utilizar sua experiência no
rio Iguaçu, onde já controla três
hidrelétricas, para agilizar o pro-
cesso de licenciamento ambien-
tal da usina junto ao IAP. O órgão
estadual é subordinado ao go-

verno paranaense, controlador
da companhia elétrica.

A composição acionária do
empreendimento pode incluir
ainda a participação da Eletrosul
e Fu r n a s . Procurada, a Eletrosul
informou que “a possibilidade
de participação no projeto da
usina está em análise”.

A assinatura do contrato de
concessão de Baixo Iguaçu foi
um dos últimos atos do presi-
dente da Neoenergia, Marcelo
Corrêa, no comando da empresa.
Ele deixará o cargo no fim deste
mês, quando termina o seu con-
trato. Ele optou por não renovar
o mandato. Depois de mais de oi-
to anos a frente da companhia,
Corrêa será substituído interina-
mente por Solange Ribeiro, atual
diretora de regulação da empre-
sa, indicada pelos controladores
da Neoenergia. À exceção de Cor-
rêa, toda a diretoria da empresa
teve o mandato renovado.

Química Aposta da alemã será em
produtos oriundos de inovação

Basf investirá
€ 500 milhões
no Brasil em
cinco anos

CLAUDIO BELLI/VALOR

Segundo Andreas Kreimeyer, responsável global por P&D da Basf, portfólio da companhia foi ajustado para ser inovador

Mônica Scaramuzzo
De São Paulo

A multinacional alemã Basf
vai manter seus planos de inves-
timentos no Brasil, mesmo com
o cenário de desaceleração eco-
nômica mundial. O grupo prevê
aportes de € 500 milhões para os
próximos cinco anos — € 100
milhões por ano —, além dos €
500 milhões que serão destina-
dos para a construção da fábrica
de ácido acrílico na Bahia, afir-
mou ao Va l o r Alfred Hackenber-
ger, presidente do grupo para
Brasil e América do Sul.

Esses investimentos no Brasil
são os maiores já feitos pela multi-
nacional alemã em países emer-
gentes nos últimos anos. “O mo-
mento atual [é de desaceleração],
mas a Basf faz planos a longo pra-
zo, não depende de flutuações, de
c o n j u n t u r a”, afirmou o executivo.

A fábrica de ácido acrílico (ma-
téria-prima utilizada para a pro-
dução de fraldas descartáveis e tin-
tas, por exemplo) entrará em ope-
ração no quarto trimestre de 2014,
em Camaçari. Além do polo baia-
no, a companhia vai elevar a capa-
cidade de produção de suas duas
outras fábricas — o complexo in-
dustrial de Guaratinguetá (SP), on-
de se concentram os negócios quí-
micos e de defensivos, e de São Ber-
nardo, no Grande ABC, unidade de
tintas. Dona da marca Suvinil, a
Basf também atua em outros seg-
mentos, como o automobilístico.

Segundo Hackenberger, a estra-
tégia global do grupo mudou. “Va -
mos expandir as vendas em países
emergentes. A meta é atingir 45%
da receita global até 2020.”

Apesar da crise global, a Basf
manteve aportes em pesquisa e de-
senvolvimento (P&D) para refor-
çar seu portfólio em inovação sus-
tentável, considerado estratégico
para a companhia. Em visita ao
Brasil, Andreas Kreimeyer, respon-
sável global por P&D e membro da
junta diretiva da Basf, afirmou ao
Va l o r que o portfólio do grupo
mudou nos últimos dez anos, em
função de seus produtos de inova-
ção. Em 2011, a Basf destinou € 1,6
bilhão para P&D e neste ano o or-
çamento subiu para € 1,7 bilhão.
No país, foram destinados R$ 100
milhões ano passado em P&D.

“A Suvinil reforça esse posicio-
namento [em inovação]. A marca
se move de forma pró-ativa para o
mercado de revestimentos e hoje é
líder no segmento premium. Ino-
vação é a chave para isso (...). Hoje
72% das vendas da marca Suvinil
são de produtos lançados nos últi-
mos cinco anos. O agronegócio é
um mercado importante para a
Basf na América Latina. O índice de
vitalidade desse segmento é im-
pressionante: 54% das vendas em
2011 foram de produtos lançados
nos últimos oito anos. Um exem-
plo de inovação é a soja tolerante a
herbicidas desenvolvida pela Basf
em parceria com a Embrapa [Em -
presa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária]”, disse Kreimeyer.

Segundo ele, nos últimos dez
anos a multinacional se desfez de
ativos e comprou outros, em um
movimento para reforçar o portfó-
lio da companhia em produtos fo-
cados especialmente aos clientes,
o que torna o grupo mais resisten-
te aos ciclos econômicos.

Outro exemplo inovador, afir-
mou Kreimeyer, é a futura fábrica
da Bahia, que produzirá em escala
global ácido acrílico, acrilato de
butila (para tintas) e polímeros su-
perabsorventes (para fraldas des-
cartáveis). Além disso, a Basf come-
çará a produzir acrilato de 2-etil-
hexila, matéria prima para adesi-
vos e revestimentos, em Guaratin-
guetá — a primeira fábrica para es-
se produto na América do Sul. “Es -
peramos que esse investimento
traga impacto positivo de cerca de
US$ 300 milhões por ano na balan-
ça comercial do país, com a redu-
ção de US$ 200 milhões em impor-
tações e US$ 100 milhões por meio
de aumento das exportações.”

Copel perto de acordo com Neoenergia

Só SEDEX é SEDEX.

SUA ENCOMENDA
MAIS RÁPIDA DO QUE
VOCÊ IMAGINA.
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