
A B&A Mineração — empresa
do ex-presidente da minerado-
ra Vale Roger Agnelli em associa-
ção com o banco BTG Pactual —
fez uma proposta para adquirir
a totalidade da Rio Verde Mine-
ração, empresa canadense com
projetos de produção de fertili-
zantes no Brasil.

A empresa de Agnelli, que já
possuía 30% do capital da Rio
Verde, propõe comprar os 70%

restantes, disse à Reuters nesta
terça-feira uma fonte próxima
à negociação para a aquisição.

“A Rio Verde formou uma
comissão especial e contratou
assessores financeiros e legais
para proporcionar apoio duran-
te o processo de negociação
com a B&A de Agnelli”, infor-
mou a empresa por meio de
um comunicado.

O valor da negociação entre

B&A Mineração e a Rio Verde
não foi informado.

A Rio Verde possui projetos
de fosfato nos estados do Pará,
do Maranhão e do Ceará. A em-
presa também está explorando
potássio no Sergipe, no municí-
pio de São Cristóvão, onde pes-
quisas mostraram bom poten-
cial para a extração do mineral.

A empresa anunciou no final
do ano passado que poderá co-
meçar a exploração das jazidas
descobertas no final de 2013. O
potencial é de uma produção
de até 600 milhões de tonela-
das de minério de potássio a
partir das lavras de silvinita e
carnalita. ■

CORTE

Comprada em junho pela Sie-
mens, a mineira Senergy, fabri-
cante de softwares voltados pa-
ra o combate de perdas de ener-
gia, começa a dar os primeiros
resultados para a companhia
alemã. A partir da brasileira, o
grupo está exportando sua tec-
nologia para países da África,
da América Latina, do Leste Eu-
ropeu e em breve chegará à Ín-
dia. E mais aquisições relacio-
nadas à divisão de infraestrutu-
ra e cidades da companhia de-
vem vir por aí. “Temos no Bra-
sil várias aquisições em anda-
mento que em breve serão
anunciadas. Há também aquisi-
ções feitas em nível global as
quais serão integradas em nos-
sas operações no Brasil”, afir-
ma Guilherme Mendonça, dire-
tor de infraestrutura e cidades
da Siemens.

O setor de rede inteligente,
chamado de “smart grid” é um
dos focos da companhia, já que
um grande mercado deve se
abrir nesta área. Em agosto des-
te ano, a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) apro-
vou o regulamento dos medido-
res eletrônicos de consumo de
energia. A medida permitirá que

os consumidores paguem me-
nos pela eletricidade utilizada fo-
ra dos horários de pico. As distri-
buidoras precisam se adequar
até 2014. “O combate às perdas
de energia é um tema crítico das
distribuidoras de energia no Bra-

sil. Elas perdem bilhões de reais
com roubo de energia e desperdí-
cio”, afirma Mendonça.

A compra da Senergy tam-
bém incluiu um centro de pes-
quisa e desenvolvimento
(P&D) dedicado à área de medi-
ção. Além disso, a Siemens
inaugurou em abril um centro
de P&D em Curitiba. “Com essa
estrutura estamos prontos para
atender as demandas do merca-
do brasileiro, mas estamos aten-
tos a novos investimentos, tan-
to em aquisições quanto em am-
pliação da estrutura”, diz Men-
donça. A divisão de infraestru-
tura e cidades foi criada pela
Siemens em setembro do ano
passado para oferecer tecnolo-
gias voltadas a grandes centros
urbanos. A unidade de negó-
cios tem cinco sub-divisões:
mobilidade e logística (gestão
de trânsito, por exemplo); siste-
mas ferroviários; baixa e média
tensão; redes inteligentes e tec-
nologias para edifícios. O execu-
tivo não revela o faturamento
da área, mas mostra otimismo
em relação ao seu crescimento.
“A expectativa é um crescimen-
to de dois dígitos no Brasil. So-
mos a bola da vez e temos nos-
so plano estratégico para lide-
rar esse mercado”, diz.

A companhia conta com di-
versos projetos em andamen-
to. No Rio de Janeiro, por exem-
plo, o grupo está modernizan-
do o sistema de distribuição de

energia com a automatização
de cerca de 25 subestações. Em
São Paulo, a empresa assinou
recentemente um contrato
com a Eletropaulo para o moni-
toramento de transformadores
na cidade. Também na capital
paulista, a Siemens desenvol-
veu, em parceria com a Agrale,
um ônibus híbrido para o siste-

ma de transporte público.
Além da divisão de infraestrutu-
ra e cidades, a Siemens tam-
bém possui unidades de negó-
cios nas áreas de saúde, indús-
tria e energia. No ano passado,
o grupo alemão alcançou um fa-
turamento de R$ 5 bilhões no
Brasil. ■ *A repórter viajou a

convite da Siemens

Nokia Siemens prossegue reduzindo custo

A unidade de serviços da Nokia Siemens será fechada, tendo em

vista que um contrato essencial com a Deutsche Telekom não será

prorrogado, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma das fontes disse que o fechamento, a ser realizado em 2013, será

anunciado hoje em uma reunião com os funcionários em Kassel, na

Alemanha. A Nokia Siemens Services, que fatura quase ¤ 100 milhões

(US$ 130,7 milhões) por ano e emprega cerca de mil pessoas. Reuters
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B&A Mineração faz oferta por 70% da Rio Verde
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Siemens negocia
aquisições no Brasil
na área de cidades

Empresa do ex-presidente da
Vale já tem 30% da canadense
e tenta agora assumir o controle

Craig Ruttle/Bloomberg

A empresa possui
projetos de fostato

no Norte e Nordeste
do Brasil

Divulgação

Senergy, comprada este ano,
já dá retorno e companhia
alemã exporta tecnologia

MUNICÍPIOS EM EXPANSÃO

O mercado que a divisão
de Infraestrutura e Cidades
da Siemens está de olho

€ 15 trilhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2012, Empresas, p. 17.




