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Votorantim programa testes da Sitrel
S i d e r u rg i a
Ivo Ribeiro
De São Paulo

Com meio ano de atraso, a Voto -
rantim Siderurgia vai iniciar, em
novembro, os primeiros testes
operacionais da Sitrel, laminadora
de aços longos que está instalando
na cidade de Três Lagoas (MS), in-
formou ao Va l o r Albano Chagas
Vieira, presidente da empresa.

O empreendimento é uma as-
sociação meio a meio com Ale-
xandre Grendene, um dos donos
da fabricante de calçados Gren-
dene. A laminadora foi lançada
com investimento estimado de
R$ 200 milhões e tem como alvo
principalmente o Centro-Oeste.

Até junho, segundo a empresa,
86% da obra estavam concluídos. A
informação era que o início de
produção ocorreria até dezembro.

A laminadora, denominada Si-
derúrgica de Três Lagoas (Sitrel),
terá capacidade de produção de
400 mil toneladas de barras e ver-
galhões, usado na construção civil.
A matéria-prima (tarugos) para a
Sitrel virá da siderúrgica que a Vo-
torantim tem em Resende (RJ).

O adiamento da laminadora se
deveu ao esfriamento da demanda
doméstica e internacional a partir
do segundo semestre de 2011. Os
sócios decidiram desacelerar as
obras e construir a Sitrel em eta-
pas. Assim, postergaram, sem data
certa, a construção, no mesmo lo-
cal, de uma aciaria (que passaria a

fornecer a matéria-prima) de 450
mil toneladas por ano.

A Votorantim e seus sócios pre-
feriram aguardar um novo cenário
de demanda interna para retomar
o projeto, que levaria dois anos pa-
ra ficar pronto. O mercado de aços
longos no país, que movimentou
11,2 milhões de toneladas em
2011, tem a Gerdau como líder, se-
guida por ArcelorMittal. A Voto-
rantim detém 9% do consumo na-
cional e a Sinobrás, no Norte, 2%.

A Votorantim Siderurgia fechou
o segundo trimestre com prejuízo
de R$ 22 milhões, conforme núme-
ros divulgados pela Votorantim In-
dustrial a investidores em agosto.
Baixos preços e demanda retraída
somados com despesas financeiras
geraram o resultado negativo.

Começam as negociações do
projeto da Rio Tinto no Paraguai
M i n e ra ç ã o
Vanessa Dezem
De São Paulo

O gigantesco projeto de pro-
dução de alumínio primário da
multinacional anglo-australiana
Rio Tinto no Paraguai começa a
ser negociado com o novo go-
verno do país e já se volta para o
mercado brasileiro.

Segundo informou ao Va l o r o
governo paraguaio, o presidente
Federico Franco autorizou o início
das negociações com a empresa.
Essa nova etapa do projeto começa
com a constituição de um time do
governo e um da empresa para as
discussões e deve durar oito meses.
“O governo quer estabelecer que
no mínimo 40% do alumínio pro-
cessado pela Rio Tinto no comple-
xo seja transformado no Para-
guai”, afirma Diego Zavala, vice-
ministro de Comércio do Paraguai.
Outros pontos importantes que o
governo vai colocar na mesa de ne-
gociações envolvem o fornecimen-
to de energia — os preços e condi-
ções —, os impactos ambientais, as
formas de tributação e as garantias
para os investimentos da empresa.

O projeto da Rio Tinto está dese-
nhado para ter capacidade de pro-
dução de 674 mil toneladas de alu-
mínio primário por ano. Deverão
ser investidos US$ 3,5 bilhões para
a construção da unidade de fundi-
ção. Ao se considerar os desembol-
sos necessários à infraestrutura do
parque industrial, os recursos po-
dem ultrapassar os US$ 4 bilhões,

segundo o governo paraguaio.
O ponto-chave para a Rio Tinto é

a garantia de fornecimento e de
preços competitivos da energia, o
insumo de maior peso no setor de
alumínio primário, podendo re-
presentar até um terço dos custos.

Como a questão será levanta-
da e definida durante essa etapa
de negociações, Zavala não infor-
ma como está equacionado o for-
necimento de energia para o par-
que industrial. E nega os rumores
de que o governo planeja subsí-
dios. “Não recebemos nenhuma
instrução do governo para estu-
dar qualquer tipo de subsídio de
energia. Devemos incentivar
com regime tributário”, afirma.

A estratégia do governo é atrair
empresas que possam utilizar o ex-
cedente de energia do país. E o Bra-
sil está no centro desses planos. O
projeto inclui a atração de trans-
formadoras do metal brasileiras
para se instalarem no entorno da
unidade da Rio Tinto e, assim, criar
um polo de fabricação de itens co-
mo cabos e fios, componentes e
peças fundidas e embalagens, en-
tre outros produtos. “O objetivo é
ser um bom parceiro do Brasil. São
diversos empresários que querem
produzir transformados, mas a
oferta de alumínio no Brasil estag-
nou”, explica Zavala.

Com um prazo previsto para ser
concluído — no melhor dos casos
— em três ou quatro anos, o merca-
do fica agora atento à real viabili-
dade do projeto. No Paraguai falta
alumina, matéria-prima para a
produção do alumínio. O país ca-

rece ainda de insumos como o co-
que e os combustíveis para ali-
mentação da unidade. Desse mo-
do, a Rio Tinto vai comprar alumi-
na do mercado. Isso faz com que a
logística seja um dos maiores de-
safios do plano de custos da multi-
nacional: é essencial que o parque
seja instalado próximo a portos e a
navegabilidade dos rios Paraná-
Paraguai será indispensável.

Além disso, o Paraguai não tem
mercado para o processamento do
alumínio, tampouco mercado
consumidor. Por isso depende
mesmo da atração de empresas
transformadoras de fora.

Segundo Zavala, o governo de
Federico Franco está focado para
resolver essas questões. “Há maior
dinamismo agora. O governo leva
a sério esse projeto”, pondera. Ape-
sar da saída do presidente Fernan-
do Lugo, o ministro de Indústria e
Comércio paraguaio, Francisco Ri-
vas, continuou no posto. O grupo
de trabalho relacionado ao proje-
to da Rio Tinto se manteve pratica-
mente o mesmo, segundo Zavala.
Ele subiu de cargo: antes prestava
serviços ao governo, era assessor
do ministro. Agora, Zavala está no
posto de vice-ministro.

Autoridades já sugeriram que a
mudança de governo no Paraguai
teria envolvido interesses de gran-
des empresas no país, que tiveram
negócios prejudicados pelo antigo
comando. Segundo Zavala, não há
diferenças entre o antigo e o atual
governo na orientação para o pro-
jeto. “Ambos mostraram interesse
e quiseram negociar”, diz.

Fa r m a c ê u t i c a Laboratório nacional quer companhias com tecnologia diferenciada para expandir negócio

Aché busca aquisições fora do Brasil
JULIO BITTENCOURT/VALOR

Segundo Mendes da Silva, principal executivo do Aché, companhia já possui medicamentos licenciados no exterior

Mônica Scaramuzzo
De São Paulo

O laboratório nacional Aché vai
levar adiante seu plano de inter-
nacionalização. “Estamos olhan-
do com muito carinho empresas
que tenham tecnologia farmacêu-
tica diferenciada no mercado in-
ternacional”, afirmou ao Va l o r Jo -
sé Ricardo Mendes da Silva, prin-
cipal executivo do grupo.

Segundo o executivo, a compa-
nhia entende que tecnologia far-
macêutica é importante para a di-
ferenciação do Aché no futuro.
“Explicamos para o BNDES que o
caminho não é comprar bases co-
merciais, mas obter bases tecnoló-
gicas”, disse. O Aché está analisan-
do oportunidades no mercado pa-
ra fazer aquisição total ou parcial
de empresas com esse perfil.

No ano passado, o grupo esteve
prestes a concluir uma joint ven-
ture com a inglesa GlaxoSmithKli-
ne (GSK) parecida com o modelo
Supera RX, empresa criada pela
Eurofarma e Cristália, que se asso-
ciaram à americana MSD (Merck
& Co.), para a comercialização de
produtos maduros e inovadores
das três farmacêuticas. O negócio
não foi levado adiante, mas o
Aché não desistiu dos planos de
globalizar a companhia.

O laboratório nacional tam-
bém chegou a olhar ativos na
América Latina, mas os acionistas

da companhia concluíram que
não seria um bom negócio para a
empresa. “A gente analisou muito
uma aquisição no Peru no ano
passado. Mas as bases de preços
de produtos lá são baixas porque
os requisitos regulatórios não são
os mesmos que o do Brasil. Colo-
car uma base comercial não é
adequado para nós.”

A companhia decidiu fazer li-
cenciamento de medicamentos.
“Temos presença em doze países
com produtos licenciados [na
América Latina]. Nossas exporta-
ções estão crescendo nesses paí-
ses. Procuro não exportar caixi-
nha, quero licenciar marca. A
marca é minha, um ativo meu lá
fora. Eu ainda não tenho empre-
sa no Chile, mas tenho um ativo
lá, que é o Cordiaflan, o nosso
Acheflan, com marca local. Estou
construindo produtos, receitas,
mas ainda não quero entrar co-
mercialmente neles”, disse.

Silva afirmou que o Aché tem
um produto de pesquisa incre-
mental patenteado, que está na
primeira etapa em teste toxicoló-
gico. Sem dar detalhes da pesqui-
sa em desenvolvimento pelo gru-
po, o executivo afirmou que uma
eventual parceria com uma mul-
tinacional poderia tornar esse fu-
turo medicamento global.

“A estratégia atual é discutir
com multinacionais desenvolvi-
mento conjunto de produtos pa-

tenteados, nos quais a molécula
foi identificada pelo Aché e pa-
tenteada. Com um parceiro forte,
com mais experiência, a ideia é li-
cenciar o produto globalmente.

E o Aché ficaria com o produto
no país. Assim, obtenho o apren-
dizado de fazer isso, parceria em
pequisa para desenvolvimento
de produto sintético”, disse.

Segundo Silva, o país não está
ainda totalmente preparado para
pesquisa clínica em suas diversas
etapas para produtos inovadores.
“Então, para [um grupo nacional]

ganhar velocidade, estabelecer
parcerias ajudaria muito a vencer
essas dificuldades. Há poucas pes-
quisas de fase 1 no Brasil. A própria
malha de pesquisa ainda está sen-
do estruturada para isso.”

Com o foco em remédios de
prescrição médica voltados para
as áreas respiratória, cardiologia
e sistema nervoso central (SNC),
a farmacêutica também tem um
importante portfólio de medica-
mentos genéricos e de isentos de
prescrição (Mip). Em abril, o
Aché criou uma nova divisão, a
de dermocosmético, segmento
no qual já atuava, mas que não
estava separado como área de
negócio. No ano passado, a com-
panhia registrou faturamento lí-
quido de R$ 1,4 bilhão, alta de
11% sobre o ano anterior, que fi-
cou em R$ 1,26 bilhão. O lucro lí-
quido foi de R$ 380,7 milhões,
aumento de 15% sobre o ano an-
terior. A expectativa para este
ano é avançar de 8% a 10% em re-
ceita líquida, sustentada pelos
lançamentos e pela nova divisão
de negócios do grupo.

Os planos de abertura de capital
foram descartados por conta do
cenário macroeconômico adverso.
A farmacêutica não precisa de re-
cursos no curto prazo, uma vez que
tem capacidade de investimento
para as necessidades atuais. A ope-
ração poderá ser retomada, quan-
do o cenário voltar a ficar atraente.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Empresas, p. B11.




