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Logística

Fernando Scheller

O comando da Lo-
gum, empresa de
logística responsá-
vel pela constru-

ção do etanolduto de 1,3 mil
quilômetros de extensão en-
tre Goiás e São Paulo, ao cus-
to de R$ 7 bilhões, foi modifi-
cado. Funcionário de carreira
da Petrobrás e executivo de
prestígio dentro da empresa,
Alberto Guimarães – que ha-
via presidido uma joint ventu-
re já desfeita da petrolífera
com a Mitsui e a Camargo Cor-
rêa – foi demitido discreta-
mente e substituído por ou-
tro nome da companhia, Ro-

berto Gonçalves.
A mudança ocorreu no início

de novembro, por determinação
da Petrobrás, segundo apurou o
Estado. A empresa é uma das
sócias da Logum, com 20% de
participação, ao lado de outras
gigantes do setor de açúcar e ál-
cool, como Copersucar, Raízen e
Odebrecht/ETH (todas também
com 20%), além de Camargo
Corrêa e Uniduto Logística (am-
bas com 10%). Procuradas para
comentar o assunto, as assesso-
rias de imprensa da Petrobrás e
da Logum não quiseram falar so-
bre o caso. Guimarães também
não respondeu às perguntas en-
viadas pela reportagem.

No fim de outubro, cerca de

dez dias antes de ser retirado do
cargo, Guimarães havia concedi-
do entrevista à Agência Estado
confirmando a informação de
que a Petrobrás não faria, em
2013, o aporte financeiro corres-
pondente à sua fatia na constru-
ção do etanolduto. A decisão es-
taria relacionada às dificuldades
da Petrobrás em cumprir um pe-
sado cronograma de investimen-
tos, que inclui as obrigações da
exploração do petróleo na cama-
da pré-sal.

“De fato, a Petrobrás está prio-
rizando a carteira de investimen-
tos e tem suas razões para alocar
os recursos aos mais chegados
do ‘core business’ (negócio prin-
cipal) da companhia”, disse Gui-
marães no fim de outubro. “É
um pedido de que, por um ano,
pudesse desacompanhar os in-
vestimentos dos demais.” O exe-
cutivo admitia ainda que os de-
mais sócios buscavam alternati-
vas para compensar a diluição
do aporte da Petrobrás.

Incerteza. Depois desse episó-
dio – e da demissão de seu dire-
tor-presidente –, a situação na
Logum ficou complicada do pon-
to de vista de comunicação: ne-
nhum dos sócios quer falar em

nome da empresa e a ordem na
matriz é simplesmente barrar
qualquer pedido de informação.
Quando informações são solici-
tadas às parceiras do empreendi-
mento, as companhias fazem
questão de dizer que falam por si
mesmas, e não pelo negócio co-

mo um todo.
Segundo uma fonte, que pe-

diu anonimato, a incerteza so-
bre o aporte da Petrobrás, que
representa 20% do investimen-
to total, fez com que as próximas
fases do investimento fossem
postas em dúvida (ninguém

quer se mexer enquanto a pe-
trolífera não tomar uma deci-
são). Até agora, só está garan-
tida a entrega da primeira fase
do projeto, que vai de Ribei-
rão Preto à Refinaria de Paulí-
nia (Replan).

Esta primeira fase deverá
ser concluída em fevereiro do
ano que vem, ao custo de R$
830 milhões – pouco mais de
10% do valor total a ser aplica-
do para que a obra seja efetiva-
mente completada. Até o mo-
mento, de acordo com infor-
mações de empresas ligadas à
Logum, cerca de 70% da obra
do etanolduto entre Ribeirão
Preto e Paulínia já foram com-
pletados.

Um fator que poderá levar
o restante do projeto adiante
é o fato de o investimento dire-
to dos sócios no etanolduto
ser relativamente baixo. A es-
timativa é que 80% do valor
do projeto seja arrecadado
com financiamentos do Ban-
co Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES). Antes de sair docar-
go, Alberto Guimarães havia
afirmado que o aporte previs-
to para os sócios para o proje-
to seria “baixíssimo” em 2013.

General Atlantic compra
30% da corretora XP

Yahoo investe
em conversa
com vídeo

Vivo lança aplicativo para
assistir a filmes no celular
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PETROBRÁS

Pão de Açúcar terá
ex-presidente da
CVM em comitê
Maria Helena Santana foi indicada pelo Casino para comitê de
governança; em disputa está a influência de Abilio na gestão do grupo

LOGUM, DO
ETANOLDUTO,
MUDA COMANDO
Alberto Guimarães, executivo de carreira da
Petrobrás, foi substituído por Roberto Gonçalves

RIO

A XP Investimentos e o fundo de
private equity americano Gene-
ral Atlantic assinaram há cerca
de 10 dias um acordo de compra
de 30% da gestora de recursos
brasileira pelo fundo americano.
Segundo uma fonte próxima à
negociação, a General Atlantic
vai pagar R$ 400 milhões por
uma fatia de 30% na XP. O valor
integral da corretora é avaliado
em R$ 1,2 bilhão.

O anúncio da associação deve
ser feito nos próximos dias.
Aguarda apenas o aval do Banco
Central, que precisa examinar a
operação. A informação foi divul-
gada inicialmente no fim de se-
mana na revista Veja.

Criada em 2001 em Porto
Alegre, a XP é atualmente
maior corretora independen-
te de varejo do País, com fatu-
ramento esperado para 2012
de R$ 450 milhões. Atualmen-
te, tem sob gestão ativos que
somam R$ 1,1 bilhão.

Pessoas físicas. Em sua pá-
gina na internet, a XP informa
que movimenta por mês R$
20 bilhões, o que equivale a
mais de R$ 180 bilhões por
ano. A gestora cresceu espe-
cializada em clientes pessoas
físicas. Para assessorar este
portfólio, que soma 63 mil pes-
soas, a XP tem escritórios em
mais de 140 cidades. / MÔNICA

CIARELLI

● Disputa
Para Abilio Diniz, seu posto de
presidente do conselho está atre-
lado à performance da empresa.
Por isso poderia participar da
gestão. Para o Casino, a gover-
nança deve ser profissionalizada.

Gestão. Maria Helena Santana foi indicada para presidir o comitê de governança corporativa

Mudança. Alberto Guimarães, ex-Logum: saída discreta

O Yahoo anunciou a compra da
OnTheAir, uma companhia que
oferece serviços de bate-papo
com vídeo. É o segundo acordo
firmado pela nova presidente,
Marissa Mayer, para incremen-
tar a atuação do Yahoo no seg-
mento de dispositivos móveis. O
valor do acordo não foi divulga-
do. O Yahoo informou que tinha
planos para oferecer o atual pro-
duto da OnTheAir, que permite
que usuários conversem com ví-
deo em tempo real e que foi lan-
çado em março. / REUTERS

Nayara Fraga

As operadoras de telefonia brasi-
leiras apostam no lançamento
de novos produtos de entreteni-
mento para dispositivos móveis.
Depois da Claro, que anunciou
em outubro um serviço de strea-
ming (transmissão online de ví-
deo), o Claro Vídeo, ontem foi a
vez de a Vivo apresentar seu apli-
cativo, o Vivo Play.

Com lançamento previsto ain-
da para este mês, o programa ofe-
recerá uma biblioteca com 3,5
mil títulos – entre eles séries, fil-
mes, documentários e desenhos
animados – pelo preço de R$
19,90 por mês. O aplicativo pode-
rá ser baixado em smartphones e
tablets com sistema Android

(plataforma presente em apare-
lhos de diversos fabricantes),
computadores, Xbox (console
da Microsoft) e TVs conectadas
à internet da Samsung e da LG.

“Queremos levar o entreteni-
mento ao usuário de uma forma
diferente, porque existe pouca
inovação no setor de TV por assi-
natura”, diz o diretor executivo
de TV e fibra da Vivo, Roberto
Piazza. Não será preciso ter um
contrato com a Vivo para ter
acesso ao aplicativo. Clientes de
outras operadoras podem baixar
o programa e pagar os mesmos
valores. Também será possível
comprar vídeos sob demanda.

Na avaliação do analista de
mercado da Frost & Sullivan, Fer-
nando Belfort, a entrada das ope-

radoras no segmento de con-
teúdo de entretenimento
mostra uma nova postura das
companhias diante do HSPA+
(estágio superior da tecnolo-
gia de terceira geração, a 3G, já
usado em algumas operado-
ras), e do 4G, que começa a ser
adotado no País em 2013.

“Daqui para a frente vere-
mos soluções que usarão no-
vas bandas de conectividade
que antes não existiam. Será
uma chance para as operado-
ras inovarem.” Essas tecnolo-
gias proporcionam maior ve-
locidade no uso da internet
em aparelhos móveis.

A venda de conteúdo de en-
tretenimento no Brasil é hoje
feita por empresas como Net-
flix, Netmovies, Saraiva (por
streaming) e operadoras de
TV paga, como a Net, que tem
catálogo de filmes sob deman-
da. A Oi também tem planos
de entrar nesse setor.

Melina Costa

O Casino indicou ontem ao
conselho de administração do
Pão de Açúcar o nome de Ma-
ria Helena Santana, ex-presi-
dente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), para o
posto de presidente do comitê
de governança corporativa da
rede varejista. Segundo fon-
tes, com essa medida, os fran-
ceses pretendem estabelecer
novas práticas de gestão na
empresa e diminuir a interfe-
rência de Abilio Diniz no dia a
dia da operação.

Hoje Abilio, acionista e presi-
dente do conselho do Grupo Pão
de Açúcar, ocupa uma mesa na
sala onde trabalham os diretores
da companhia e mantém conta-
to direto com os executivos.

Além de Maria Helena, foram
indicados os nomes dos demais
integrantes do comitê, todos
atuais conselheiros do Pão de
Açúcar. São eles Guilherme Af-
fonso Ferreira, diretor-presiden-
te da Bahema Participações, o di-
plomata Luiz Augusto Castro
Neves, ex-embaixador do Brasil
na China, Roberto Lima, ex-pre-
sidente da Vivo, e Arnaud Stras-
ser, vice-presidente do Conse-
lho e homem de confiança do
presidente do Casino, Jean-
Charles Naouri. Para que sejam

efetivados, os nomes terão de
ser aprovados na próxima reu-
nião de conselho do Pão de Açú-
car, que acontecerá no dia 14.

Os nomes só foram indicados
agora, mas a criação do comitê
se deu em 18 de outubro, em reu-
nião de conselho da rede. A ata
do encontro descreve generica-
mente a função do comitê: “Ela-
borar propostas ou efetuar reco-
mendações ao Conselho de Ad-
ministração”. Essa tarefa, po-
rém, deverá ser detalhada. Junto
com os integrantes, o Casino su-
geriu um regimento interno pa-
ra o comitê, estabelecendo os se-
guintes objetivos: zelar pelo rela-
cionamento entre conselho de
administração, diretoria e acio-
nistas, se manifestar em caso de
conflito de interesses e revisar
políticas de contratação com par-
tes relacionadas.

Na semana passada, outro co-
mitê, o de recursos humanos, su-
geriu ao conselho que alterasse a
política de gastos do Pão de Açú-

car com a segurança de executi-
vos, acionistas e familiares. O
grupo propôs limitar os gastos a
R$ 1,3 milhão por ano por execu-
tivo (ou acionista) e família. Pa-
ra se ter uma ideia do impacto
dessa proposta – que também
precisa passar pelo conselho –, a
família Klein gastou, segundo
fontes, R$ 72 milhões neste ano,
e a família Diniz, R$ 26 milhões.

Ao escolher Maria Helena –
uma figura isenta na disputa so-
cietária Abilio x Casino –, os fran-
ceses pretendem dar um caráter
profissional ao trabalho do comi-
tê de governança. Mas uma fon-
te afirma que a criação do grupo
é uma tentativa de esvaziar as
funções de Abilio na companhia.
O empresário acredita ter o direi-
to de participar da gestão, já que
sua permanência como presiden-
te do conselho está atrelada ao
desempenho da companhia, con-
forme estabelecido em acordo
firmado em 2005.

Por meio de sua assessoria de
imprensa, Abilio disse lamentar
ter “tomado conhecimento de
propostas que envolvam o grupo
pela imprensa”. Também infor-
mou que o “movimento é mais
um ato de desrespeito do Casino
às regras de governança corpora-
tiva da Companhia e aos contra-
tos em vigor”, e que “avalia as
medidas a serem tomadas”.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B15.




