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DIVULGAÇÃO

Louis Dreyfus
deixa a área
de energia

Aline Bronzati

A CPFL Energias Renováveis
anunciou ontem ter desistido de
seu processo de abertura de capi-

tal (IPO, na sigla em inglês). Se-
gundo a empresa, o movimento
foi motivado pelas incertezas
criadas pelo cenário econômico
externo e pela Medida Provisó-
ria 579 – que trata da renovação
de concessões no setor elétrico.

O presidente da companhia,
Miguel Normando Abdalla
Saad, explicou, em um comuni-
cado, que, embora a MP não gere
impactos relevantes sobre os ati-
vos da CPFL Renováveis, as per-
das percebidas recentemente pe-
los investidores com as ações do
setor e as incertezas dos agentes
sobre os efeitos diretos e indire-
tos das medidas criaram um ce-
nário de insegurança.

“Considerando que os recur-
sos a serem captados no IPO se-
riam destinados à expansão adi-
cional dos negócios, os acionis-
tas entenderam que, num am-
biente como o atual, não faria
sentido manter a oferta pública

de ações”, disse o executivo.
Com a CPFL Renováveis, so-

be para oito o número de empre-
sas que recuaram da intenção de
abrir capital na bolsa neste ano.
Além da empresa de energia, a
Brasil Travel, a Seabras, a Isolux,
a CVC, a Biosev, a Manabi Hol-
ding e a Celulose Irani também
voltaram atrás na ideia de testar
o apetite dos investidores para
ofertas públicas iniciais de
ações ao longo de 2012.

De acordo com fontes ouvidas

pela Agência Estado, esta semana
está sendo decisiva para as candi-
datas que têm planos de abrir ca-
pital na bolsa brasileira nos pró-
ximos meses. Quem também de-
ve decidir se vai a mercado este
ano é a AutoBrasil Participa-
ções, rede brasileira de comer-
cialização de automóveis semi-
novos e usados, segundo uma
fonte que preferiu não ser identi-
ficada.

Cenário indefinido. O próprio
diretor-presidente da BM&FBo-
vespa, Edemir Pinto, admitiu,
em conversa com jornalistas es-
ta semana, que o mercado local
poderia ser palco de apenas
uma ou outra operação este
ano. A razão, segundo ele, é que,
embora o potencial para empre-
sas abrirem capital na bolsa con-
tinue existindo, o cenário de in-
definição no exterior, com os in-
vestidores internacionais mais
preocupados, tem impactado o
mercado local, já que este públi-
co tem grande peso nessas ope-
rações.

Há quem diga que a próxima
janela de oportunidades para
aberturas de capital no País pos-

sa ocorrer apenas em 2013.
De acordo com André Viola
Ferreira, sócio líder de merca-
dos estratégicos e emergen-
tes da Ernst & Young, o mer-
cado estava trabalhando com
uma possível janela em de-
zembro próximo, mas, dian-
te dos recentes acontecimen-
tos na economia global e com
a economia real sensível, a
abertura pode ocorrer so-
mente em fevereiro de 2013.

Na fila do IPO, restam ain-
da a Vix Logística e a rede de
farmácias Pague Menos. A pri-
meira já teria suspendido sua
abertura de capital, de acor-
do com uma fonte. O objetivo
da Vix, segundo essa mesma
fonte, era estrear na bolsa ain-
da neste semestre em uma
oferta de cerca de R$ 700 mi-
lhões. Oficialmente, a empre-
sa ainda não se manifestou.

Já a Pague Menos pode le-
vantar R$ 800 milhões, se-
gundo apurou a Agência Esta-
do, e o roadshow (apresenta-
ção dos números da compa-
nhia a investidores) pode ter
início na segunda semana de
outubro.

REUTERS

A Vale vai suspender a produção
de três de suas dez plantas de pe-
lotização no Brasil, reduzindo o
fornecimento de um produto
mais caro e de maior eficiência
industrial para aumentar a ven-
da de minério de ferro mais bru-
to. Trata-se de um ajuste da mi-
neradora para se adequar à de-
manda mais fraca por aço no
mundo.

A maior produtora global de
minério de ferro informou on-
tem que vai interromper tempo-
rariamente as operações das pe-
lotizadoras de São Luiz, no Mara-
nhão, e de Tubarão I e II, no Espí-

rito Santo, em 8 de outubro e 13
de novembro, respectivamente.

“Por um lado esse corte é bom
porque mostra agilidade da Va-
le, mas também é ruim porque
expõe a fragilidade da deman-
da”, afirmou o analista Leonar-
do Alves, da J.Safra Corretora.

A interrupção das unidades re-

presenta um corte da ordem de
18,3% da produção de pelotas do
total da mineradora, de acordo
com dados do primeiro semes-
tre deste ano. As unidades foram
responsáveis pela produção de
4,926 milhões de toneladas mé-
tricas de pelotas durante os pri-
meiros seis meses de 2012.

“Pelotas não estão dando boa
rentabilidade e o mercado ainda
é fraco”, avalia Marcelo Aguiar,
analista do Goldman Sachs.

Os preços do minério caíram
mais de 22% no terceiro trimes-
tre, em sua maior queda trimes-
tral já registrada. A redução de
preços é reflexo, principalmen-
te, do fraco desempenho da eco-
nomia da China, que diminuiu a
demanda por aço e, consequen-
temente, por sua principal maté-
ria-prima, o minério de ferro.

A Vale passará a direcionar a
produção de suas minas de ferro
para a ampliação do minério sin-
ter feed, que é mais bruto do que
o pellet feed, um produto de valor
agregado mais alto e com produ-
tividade maior, disse a compa-
nhia em fato relevante.

A parcela de minério que dei-
xará de ser processada para virar
pelota será vendida agora com
menos valor agregado, já que o
mercado não está pagando bem

por isso, avaliam os especialis-
tas. “Se o mercado não está pa-
gando por este valor agregado,
melhor não fazer”, avalia Alves.

Em condições normais de
mercado, as usinas consomem
pelotas em volume mais inten-
so, entre outras razões, para au-
mentar a competitividade da
produção. No entanto, com a de-
manda mais fraca por aço no
mundo, as siderúrgicas prefe-
rem reduzir a quantidade de pe-
lotas, mais caras que o minério
em estado mais bruto, já que não

há necessidade de elevar a produ-
tividade do alto-forno, explica o
consultor do setor de mineração
José Mendo de Souza. “Se evi-
dencia a retração do consumo de
pelotas em favor de maior utiliza-
ção de sinter feed”, informou a
empresa.

Os trabalhadores das plantas
paralisadas serão realocados em
outras atividades da Vale, segun-
do a empresa. A mineradora não
informou quando essas unida-
des voltariam a operar.

Débito. A Vale e o Departamen-
to Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM) devem fechar um
acordo em no máximo 30 dias
sobre o débito de R$ 4 bilhões da
mineradora cobrado pelo órgão,
disse ontem o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão.

O impasse se deve ao paga-
mento da Compensação Finan-
ceira pela Exploração Mineral
(CFEM), conhecida como ro-
yalty da mineração. A Vale alega
que seu débito é inferior, mas
tem elevado seu provisionamen-
to para a cobertura da dívida.

Mauricio Giamelaro, vice-presidente de vendas da Heineken Brasil

CPFL Renováveis desiste de
processo de abertura de capital

Vale suspende operação em usinas de pelotas

‘A ideia é trazer o distribuidor para dentro do negócio de cerveja’
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Heineken
tenta reduzir
rejeição
à Kaiser
Com maior foco na distribuição, empresa
começa a melhorar percepção de sua marca

A trading global de commodities
Louis Dreyfus disse ontem que
deixará os negócios na área de
energia para focar no agronegó-
cio. A empresa acertou a venda
da LDH Energy para dois grupos
de investidores, mas não revelou
os valores da operação.

Em comunicado, o executivo-
chefe do grupo Louis Dreyfus
Commodities, Serge Schoen,
afirmou que a empresa vai man-
ter uma participação minoritá-
ria na LDH, mas está concentran-
do esforços na sua atividade prin-
cipal, os negócios agrícolas. A
LDCommodities é a maior tra-
der de algodão do mundo, a ter-
ceira maior produtora de suco
de laranja e tem operações em
commodities como soja, milho,
arroz, açúcar e café.

Após a conclusão da venda, a
LDH Energy será rebatizada co-
mo Castleton International
Commodities. / DOW JONES

Peso. Linha de produção de Kaiser, em Jacareí (SP): a marca responde por 80% das vendas em volume da Heineken no Brasil

Commodity. Vale prioriza minério bruto em vez de pelotas

Lílian Cunha

A cerveja Kaiser é, há décadas,
uma espécie de “patinho
feio”. Foi criada em 1982, para
proteger as vendas da Coca-
Cola, quando Brahma e An-
tarctica faziam venda casada:
os bares só podiam vender cer-
veja se comprassem refrige-
rantes das duas marcas, e não
os da Coca. Em 2002, vendida
à canadense Molson, as coisas
pareciam que iam melhorar.
Mas a Kaiser logo deixou de
ser foco da multinacional. E,
assim, as vendas rolaram ladei-
ra abaixo – e nunca mais se re-
cuperaram.

Não houve reação nem mes-
mo com a mexicana Femsa, que
a adquiriu em 2007 e a vendeu
em 2010, à Heineken. Agora, nas
mãos do quarto dono, a Kaiser
parece estar reagindo.

A rejeição à marca, que era de
14,7% em fevereiro, passou para

4,7% em agosto, conforme pes-
quisas encomendadas pela cer-
vejaria. O segredo da queda de
dez pontos é um programa cha-
mado “Mundo Cervejeiro”, ini-
ciado em agosto e liderado por
Mauricio Giamelaro, vice-presi-
dente de vendas da Heineken. “A
ideia é trazer o distribuidor para
dentro do negócio de cerveja”,
diz.

Desde que foi criada, a Kaiser e
todas as cervejas que eram pro-
duzidas pela Cervejarias Kaiser
(como a Bavaria e até mesmo a
Heineken) são distribuídas pe-
los 19 engarrafadores da Coca-
Cola no Brasil. “O contrato de
distribuição só vence daqui a
mais de dez anos, e a multa de
rescisão é altíssima”, diz uma
fonte do mercado.

Quando a Heineken comprou
a cervejaria da Femsa, herdou o
contrato e o sistema de distribui-
ção, que, apesar de ser geografi-
camente amplo, não funcionava

para as marcas de cerveja. “O fo-
co do distribuidor é o refrigeran-
te. Ele praticamente só transpor-
ta a cerveja, e não havia um traba-
lho de comunicação com esse
distribuidor”, afirma Adalberto
Viviani, especialista no mercado
de bebidas.

Por mais que fossem feitos tes-
tes cegos, mudanças de sabor,
campanhas publicitárias, as ven-
das não deslanchavam e a rejei-
ção à marca continuava intacta.

“Tudo isso não convencia o
distribuidor, que por sua vez não
convencia o dono de bar”, diz Vi-
viani. “O cliente perguntava ao

garçom se ele tinha cerveja gela-
da e ele respondia: ‘Sim, mas é
Kaiser’. Assim, não há publicida-
de que resolva”, afirma.

Imersão. Para evitar o “mas é
Kaiser”, o programa da Heine-
ken reúne todos os meses repre-
sentantes dos distribuidores pa-
ra discutir com eles característi-
cas do mercado de cerveja, pecu-
liaridades de cada produto e de
cada marca.

“É uma imersão no mundo da
cerveja, para que o distribuidor
saiba quem é a Heineken, que
produto ele está vendendo e as-

sim comunique o que aprendeu
ao dono de bar, que passa a usar
melhor todo o material de venda
e apresenta melhor o produto”,
diz Giamelaro. Um desses mate-
riais é o porta-copo da Kaiser,
com a marca Heineken logo abai-
xo. “A percepção de que a Kaiser
é um produto Heineken e que
precisa ter um certo padrão para
ser da empresa é algo que progra-
ma está conseguindo passar ao
dono de bar”, diz.

“É a primeira vez que a distri-
buição se torna responsabilida-
de da empresa. No tempo da
Femsa, por exemplo, a responsa-

bilidade era só produzir e fazer
campanhas”, diz Viviani. Essa
mudança, segundo ele, “pode
ser a pedra angular da reversão
do negócio da Heineken no Bra-
sil”. A empresa precisa disso,
pois a Kaiser, mesmo com 4% de
participação, representa 80%
das vendas em volume da cerve-
jaria. A maior rival, a Skol, da Am-
bev, tem 33%, segundo dados de
mercado.

● Captação

Empresa é a oitava neste
ano que suspendeu seu
IPO; o motivo alegado
são as ‘condições
atuais do mercado’

● Demanda fraca

Suspensão das atividades
representa corte de 18%
na produção de pelotas
e reflete retração global
na demanda por aço

Convenções para até 
350 pessoas.
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CAMPINAS - SP

R$ 800 mi
é a estimativa de quanto
pode captar a rede de
farmácias Pague Menos,
uma das empresas que ainda
estão na fila para abrir o
capital na BM&FBovespa

LEONARDO ALVES
ANALISTA DA J.SAFRA CORRETORA
“Por um lado, esse corte é bom
porque mostra agilidade da Vale,
mas também é ruim porque
expõe a fragilidade da demanda.”

“Se o mercado não está pagando
por este valor agregado (das
pelotas de minério de ferro),
melhor não fazer.”

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 out. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




