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Xstrata aprova fusão com a Glencore
Acordo, que forma uma gigante das commodities de US$ 90 bilhões, ainda enfrenta, porém, a oposição de parte dos acionistas
ROMINA AMATO/REUTERS

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O conselho da mineradora Xstrata aprovou a fusão com a
suíça Glencore, abrindo caminho para a formação da maior
empresa de commodities do
mundo, avaliada em US$ 90 bilhões. O acordo foi anunciado
ontem pelas duas empresas,
que prometem eleger o Brasil
como uma das prioridades.
Horas depois de o acordo ter
sido anunciado, porém, acionistas da Xstrata publicaram
cartas alertando que vão se
opor à transação.
O acordo era para ter sido fechadoem fevereiro, masacionistas da Xstrata exigiram melhorescondiçõesparaafusão.Aoposição era liderada principalmente pela Qatar Holding, de propriedade do fundo soberano do
país do golfo e que, sozinho, tem
12% das ações da empresa.
No projeto original, a Glencore pagaria US$ 41 bilhões pelas
ações da Xstrata. Mas o pacote
não foi considerado suficiente.
A Glencore oferecia 2,8 ações
próprias por ação da Xstrata, e
teve de elevar a oferta a 3,05 por
ação. Mas, em compensação, a
Glencore exigiu que seu presidente,IvanGlasenberg,assumisse o controle do novo grupo. Pelo projeto inicial, essa cargo ficaria com Mick Davis, da Xstrata.
Davis ainda ficou com um pacote menor de compensações, o
que poupará mais de US$ 35 milhões no acordo. No total, os 73
diretores da Xstrata receberiam
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Novo porte. Fusão a
com a Xstrata amplia o domínio em commodities da Glencore; a empresa suíça lucrou US$ 16 bi em 2011
z
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de acionistas – o Knight Vinke apoio de 75% dos acionistas, e a
mais de US$ 200
t
u pelo ex-primei- Cifras
Asset Management e o Thread- rejeição dos dois fundos pode
acordo mediado
needle Inv. – optaram por mani- ameaçaraconclusão do negócio.
ro-ministro
britânico, Tony
A
Analistas já apontam que a fufestar sua oposição. A avaliação
Blair. Só o ex-chefe de governo US$ 209 bi
é de que a empresa está sendo são cria a empresa mais compleficou com US$ 1 milhão por con●

foi a receita da Glencore em 2011

duzir três horas de negociação,
em plena madrugada.
Ontem, o conselho da Xstrata
deu seu aval, recomendando aos
acionistas aprovarem a fusão.
Mas dois dos principais fundos

38%

é a fatia da empresa no mercado
mundial de alumínio

vendida a um preço baixo, enquanto os bônus de executivos
estão altos demais.
Para os fundos, o acordo “não
faz sentido” para seus clientes.
Para passar, o acordo precisa do

ta em termos geográficos e em
relação à gama de commodities
envolvida. Enquanto a Glencore
seespecializouemprodutosagrícolas e energia, a Xstrata tem feito amplos investimentos em re-

servas de carvão, cobre e níquel
na África, na América do Sul e na
Ásia.AmbasindicaramqueoBrasilprometeserumdeseusprincipais focos de investimentos. No
País, a Glencore já tem uma rede
de produção de açúcar e usinas
para a produção de óleo de soja,
com capacidade de 350 mil toneladas por ano. A Xstrata aposta
alto em sua reserva de níquel na
região do Araguaia, estimada em
105 milhões de toneladas.
A decisão foi considerada por
analistas como demonstração
clara de que o mercado de commoditiesnapróximadécadacontinuará aquecido, que os preços
estarão em um patamar elevado
eque empresas do setor confiam
que irão lucrar com a demanda
da China e outros emergentes.
A fusão seria mais um exemplo de uma tendência que ganhou força em 2011. No ano passado, empresas de mineração
anunciaram aquisições no valor
de US$ 168 bilhões, 26% a mais
que em 2010.
Controle. O processo revelou a
dimensão da maior companhia
de recursos naturais do planeta.
A Glencore é a maior exportadora de carvão e a maior produtora
de cobre. Em 2011, a receita chegou a US$ 209 bilhões e os lucros, a US$ 16 bilhões.
A nova empresa terá capacidade de determinar o preço de vários produtos no mercado mundial.AGlencore tem38%domercado de alumínio e 30% do de
cobalto, além de um porcentual
significativo em grãos e níquel.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 out. 2012, Economia & Negócios, p. B16.

Usinas defendem mistura de biodiesel a 20%
Eduardo Magossi

O governo e o setor do biodiesel
ainda não chegarama um acordo
sobre o aumento da mistura de
biodiesel ao diesel até 2020. Enquanto o setor propõe que a mistura – atualmente em 5% – atinja
20% até o fim da década, o governo acena com adição de apenas
10%.Ainformaçãoédopresiden-

te da Associação dos Produtores
deBiodiesel doBrasil (Aprobio),
Erasmo Batistella, que participouontemda8.ªConferênciaInternacional BiodieselBR, em São
Paulo.
Segundo ele, o setor quer que
o novo marco regulatório do setor já contemple a mistura de
20% para que não seja necessáriaaelaboração deumnovomar-

co em menos de sete anos. “Já
temos capacidade instalada para
os 10% hoje, e podemos elevar a
mistura de forma gradual. Se o
novo marco definir a mistura como 10% para 2020, caso ocorra
umaumentodedemanda antecipada,teremos derealizar umnovo marco em pouco tempo”, explicou Batistella.
O executivo afirma que, hoje,
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Empresa vai em busca
do mercado externo
com cereal de açaí
Blue Macaw Flora criou
produto que promete
ganhar espaço com a
busca do cliente por
alimentos saudáveis
Gisele Tamamar

A Blue Macaw Flora, empresa
com sede em Mauá, na grande
SãoPaulo,pretendeganharespaço por meio do apelo saudável
que tem o produto desenvolvido
pelo negócio. O Frootiva, espécie de cereal natural e granulado
pronto para o consumo, deve começaraser exportado aindaneste ano e, com isso, o empreendimento espera fechar 2012 com
faturamento de R$ 4,5 milhões.
Atualmente, o produto está
disponível nos sabores açaí e
cupuaçu. Mas a empresa, que faturou R$ 3 milhões no ano passado,jáestudaolançamento denovos sabores.

a cadeia do biodiesel agrega R$
11,8 bilhões ao produto interno
bruto (PIB) brasileiro com o B5
(5% de biodiesel misturado ao
diesel). Com o B7 (mistura de
7%), essa contribuição seria de
R$ 13,5 bilhões, aumentando para R$ 20,7 bilhões com o B10. “Já
com o B20, R$ 49,3 bilhões seriam agregados ao PIB vindo do
biodiesel”, disse.

Opróximodalista seráomaracujá. “Temos uma biodiversidade enorme e pouco explorada”,
destaca Ana Tovazi, 45 anos, que
comanda a empresa ao lado de
Marina Salama, 50.
A Blue Macaw (arara azul, em
inglês), foi formatada inicialmenteparaexportarmatéria-prima de produtos naturais do Brasil: extratos em pó de guaraná,
açaí, cupuaçu e catuaba, por
exemplo. Os artigos eram e ainda são comercializados principalmentecomindústriasalimentícias que atuam nos setores de
suplementos e também bebidas.
●

Tendência

EDILENE ADELL
PROFESSORA

“Agora temos uma mudança
cultural e o conceito de que o
alimento pode ser saudável e
também gostoso.”
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Osextratos sãoexportadospara Alemanha, Estados Unidos,
Canadá, França e Austrália. “O
Brasil, em geral, é visto como um
exportador apenas de matériaprima. Mas, e nós? Não fazemos
nada?”, questiona Ana.
Para abandonar o incômodo
rótulo de fornecedor primário
de matéria-prima e ganhar com
produtos de valor agregado, a
empresa foi estudar o mercado.
Aintenção eraexplorar ademanda pelo açaí, mas a ideia esbarrou na dificuldade de produzi-lo
como fruta seca.
A solução encontrada, em parceriacomoInstitutodeTecnologia de Alimentos (Ital), foi compor um produto inovador. “Usamos a maçã desidratada em
cubo com a cobertura de açaí ou
cupuaçu”,explica Ana. O Frootiva pode ser consumido direto da
embalagemou ainda combinado
com salada de frutas e iogurtes.
A linha também é comercializada para grandes empresas,
que o utilizam como ingrediente
em barras de cereais e granola. A
marcarespondepor20%dofaturamento da companhia, mas a
meta é chegar em 40% até o fim
de 2013. O crescimento deve ser
alcançado com o início das vendas para Arábia Saudita, Estados
Unidos, Canadá e também para
países da América Latina.

Batistella explicou que o governo promete que o novo marco regulatório ficará pronto ainda para 2012. No entanto, existem ainda várias questões a serem definidas, como a da mistura, da possibilidade de exportar
biodiesel e também a do fundo
de investimentos que o governo
quer criar para arrecadar recursos das empresas.
Investimentos. Analistas, no
entanto, afirmam que, sem uma
política de governo clara, o setor

de biocombustíveis não vai conseguir atrair investimentos necessários nem para a produção
de biodiesel nem para o etanol.
O presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),
Adriano Pires, diz que os investidores precisam de previsibilidade para investir. Segundo ele,
desde a descoberta do pré-sal, o
governo praticamente abandonou a política para biocombustíveis diante da premissa de que
rapidamenteo Brasilestariaproduzindo muito petróleo.

Na rádio Estadão ESPN:
Todos os dias pela manhã

Na internet:
www.estadaopme.com.br

HÉLVIO ROMERO/AE

Para Edilene, a empresa segue
uma tendência mundial. “No
passado, o conceito era que um
alimentosaudávelnãoeragostoso. Agora, temos uma mudança
cultural, de que o alimento pode
ser saudável e gostoso”, afirma a
especialista.
História. As criadoras da empre-

Parceria. Ana e Marina se conheceram na indústria médica
Ao explorar a biodiversidade
brasileira, a Blue Macaw tem seu
produto valorizado no exterior.
“É uma forma de colocar o Brasil
em evidência e o açaí tem uma

forçamuitogrande”,dizaprofessora de engenharia de alimentos
do Instituto Mauá de Tecnologia, Edilene Amaral de Andrade
Adell.

saconheceram-seemumamultinacionaldaáreamédicaondetrabalharam. Ana atuava no departamentodeexportação,importação e atendimento ao cliente.
Marina era da área de vendas e
marketing. “Trabalhar em uma
multinacionalnosdeuumabagagem muito grande. Estamos
acostumadas a executar um planejamento com metas”, explica
Ana.
Foi durante as conversas do
cotidiano entre as colegas que
surgiu a ideia de ter o próprio negócio.“Oempreendedorismoestá na veia, mas estávamos procurando uma oportunidade, não só
uma ideia que ficasse no papel”,
lembra Ana.
A oportunidade surgiu com os
produtos naturais e saudáveis.
“Existe uma tendência na busca
pelo bem-estar. A população começa a ser mais preventiva, está
mais exigente e quer consumir
produtos saudáveis”, completa
Ana.

FEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE SÃO PAULO
Quem quer crescer, aparece.
De 25 a 28 de outubro,
das 13 às 20 horas,
no Pavilhão do Expo Center Norte.
Proibida a entrada de menores de 16 anos,
mesmo acompanhados dos pais.

http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br

