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Matéria de capa

● Usiminas perdeu quase um quarto do seu valor desde metade de 2008 e ficou endividada
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Meses antes da crise 
financeira internacional 
estourar, a Usiminas 
trabalhava com sua 
capacidade máxima
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As reuniões do conselho de admi-
nistração da Usiminas, uma das
maiores siderúrgicas do País, já
não são mais as mesmas. Desde
abril do ano passado, quando
acionistas minoritários da em-
presa se mobilizaram para ter um
representante no conselho – e
conseguiram – eles tentam in-
fluenciar nas decisões da direto-
ria para acelerar a recuperação da
empresa, que perdeu cerca de
75% do seu valor de mercado des-
de 2008.

Fazendo jus ao título de “ativis-
ta”, o grupo de minoritários tem
reivindicado a redução do endivi-
damento da empresa com a ven-
da de ativos, mais autonomia ao
conselho de administração e até
um corte no bônus dos executi-
vos. Desde o fim de janeiro, quem
briga pelos interesses dos minori-
tários no conselho é o advogado
catarinense Marcelo Gasparino.
Ele é suplente do empresário Li-
rio Parisotto, um dos maiores in-
vestidores do País, eleito no ano
passado após a mobilização en-
tre os acionistas minoritários li-
derada pela corretora Geração
Futuro e apoiada por fundos es-
trangeiros.

A chegada deles ao conselho
da Usiminas foi conturbada.
Aconteceu durante a última as-
sembleia geral ordinária da em-
presa, em abril de 2012. Naquela
quarta-feira, depois que o grupo
de investidores manifestou o in-
teresse de participar do conse-
lho, a assembleia foi interrompi-
da por duas horas. Era preciso cal-
cular a participação conjunta dos
minoritários para ver se eles te-
riam mesmo esse direito.

Segundo a lei das sociedades
anônimas, os donos de ações pre-
ferenciais só podem indicar um
conselheiro se somarem mais de
10% do capital de uma compa-
nhia. Quando a reunião foi reto-
mada, os controladores informa-
ram que a cota não havia sido atin-
gida – faltava 0,2%.

A salvação veio da Previ, fundo
de pensão dos funcionários do
Banco do Brasil e dono de ações
ordinárias da Usiminas, que con-
cordou em agrupar suas ações
com as preferenciais dos minori-

tários para atingir a cota mínima
e tornar viável a eleição de um
representante dos minoritários,
usando uma das exceções previs-
tas na lei.

Quase um ano após a assem-
bleia, uma das missões de Gaspa-
rino é pressionar a diretoria a ado-
tar soluções que reduzam o endi-
vidamento da empresa, entre
elas, a venda de ativos não estraté-
gicos. Seu antecessor, Parisotto,
solicitou em reunião do conse-
lho de agosto que a Usiminas
apresentasse um plano de revi-
são do portfólio de ativos. Além
de siderurgia, a empresa tem ou-
tras unidades, como mineração,
autopeças e bens de capital.

Os minoritários querem que a
empresa justifique a viabilidade
financeira de cada unidade e faça
uma proposta de venda dos ati-
vos não estratégicos. “O plano
não foi apresentado até agora. Va-
mos cobrar”, disse Gasparino,
que também está nos conselhos
de administração de Celesc, Tec-
nisa e AES Eletropaulo por indica-
ção da Geração Futuro.

Em sua primeira reunião co-
mo conselheiro da Usiminas, em
21 de janeiro, ele foi o único a vo-
tar contra a emissão de R$ 1 bi-
lhão em debêntures pela Usimi-

nas. “A empresa está endividada
e tem ativos para vender. Em vez
disso, emitiu mais dívida”, justifi-
cou. A companhia não quis co-
mentar a questão.

Além da dívida e da revisão de
ativos, outras questões incomo-
dam os acionistas. Eles defen-
dem, por exemplo, a revisão da
política de bônus de executivos
para atrelar a remuneração variá-
vel ao resultado da companhia.
“Já havíamos feito esse pedido
no ano passado. Fomos voto ven-
cido, mas serviu para gerar um
desconforto”, lembra Gaspari-
no, que já acompanhava as reu-
niões como suplente.

Crise. Os minoritários decidi-
ram se mobilizar depois de assis-
tir a empresa trocar três vezes de
presidente e perder três quartos
do seu valor de mercado de 2008
para cá. A Usiminas divulgará ho-
je seu balanço financeiro de 2012.
Até setembro, a empresa acumu-
la um prejuízo líquido de R$ 248
milhões e uma margem cerca de
50% menor que no mesmo perío-
do do ano anterior.

A desvalorização da compa-
nhia nos últimos cinco anos é re-
sultado de dificuldades do setor
e de erros estratégicos da empre-

sa, conforme especialistas con-
sultados pelo Estado. A crise
econômica derrubou a demanda
por aço no mundo, criou um ex-
cesso de oferta e um aumento da
competição no mercado domés-
tico com os importados, disse-
ram os analistas da Coinvalores
Bruno Piagentini e Marco Auré-
lio Barbosa. A capacidade ociosa
das siderúrgicas atingiu cerca de
25% em janeiro, índice que esta-
va em 10% em 2008, segundo re-
latório do Itaú BBA.

Ao mesmo tempo, o preço do
minério de ferro mais que do-
brou no período. “Existe uma
transferência de margem na ca-
deia de produção das siderúrgi-
cas para as mineradoras”, disse o
analista da Empiricus Research,
Roberto Altenhofen.

Segundo ele, a Usiminas tem
sofrido mais neste cenário por
estar atrasada no seu plano de
verticalização. A CSN, por exem-
plo, é autossuficiente em miné-
rio, a principal matéria-prima do
aço. “Isso explica, em parte, por
que as margens da CSN são maio-
res que da Usiminas.” No tercei-
ro trimestre de 2012, a margem
Ebitda da CSN foi de 25%, contra
4,4% da Usiminas.

A Usiminas vem investindo

em projetos de mineração para a
autossuficiência, mas, para isso,
contraiu mais dívidas. A relação
de dívida líquida sobre o Ebitda
atingiu 5,2 vezes no terceiro tri-
mestre de 2012, um número bem
acima das médias históricas da
empresa (veja gráfico), sempre
abaixo de 3 vezes. “A dívida da
Usiminas não é tão alta em rela-
ção ao tamanho da empresa. Mas
se tornou um problema porque a
empresa passou a gerar menos
caixa”, explica o analista da corre-
tora Planner, Luiz Caetano.

A geração da caixa da empresa,
medida pelo Ebitda, ficou 45%
menor entre janeiro e setembro
de 2012, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2011. E o resultado finan-
ceiro até setembro gerou custos
de cerca de R$ 400 milhões, qua-
tro vezes o registrado no mesmo
período de 2011. “Isso anula qual-
quer ganho operacional”, diz Gas-
parino.

Venda. A venda de ativos da Usi-
minas é vista pelos analistas co-
mo uma alternativa para reduzir
rapidamente a dívida da compa-
nhia. A estimativa de Victor Pen-
na, do BB Investimentos, é de
que a empresa precisará levantar
de R$ 1,5 bilhão a R$ 2 bilhões pa-
ra voltar a um índice de alavanca-
gem (dívida líquida/Ebitda) infe-
rior a 3 vezes. Ele diz que há opor-
tunidade de levantar recursos
com a venda das unidades Mecâ-
nica, de bens de capital, e Auto-
motiva, de autopeças. “Há avalia-
ções entre R$1 bilhão e R$ 2 bi-
lhões para esses ativos”, afirmou.

Enquanto não decide se vai se
desfazer de ativos, a Usiminas im-
plementa um plano de eficiência
operacional para melhorar seu re-
sultado. A expectativa dos analis-
tas é de que a companhia se recu-
pere este ano. “O aumento da alí-
quota de importação para o aço e
a tendência de queda no preço do
minério devem ajudar”, dizem os
especialistas da Coinvalores.
Mas nenhum analista ouvido pe-
lo Estado espera grandes saltos
ou vê, no curto prazo, que a em-
presa possa voltar a valer os R$
40 bilhões de 2008. Se estiverem
certos, o trabalho dos minoritá-
rios para fazer a empresa voltar
aos tempos áureos mal começou.

Como um grupo de investidores está tentando reverter a situação da Usiminas, que perdeu 75% de valor de mercado em cinco anos

A Usiminas trocou de presi-
dente três vezes desde 2008,
quando o executivo Rinaldo
Soares se aposentou após 18
anos no comando da empresa.
Seu sucessor, Marco Antonio
Castello Branco, ficou apenas
dois anos no cargo e se envol-
veu em uma série de polêmi-
cas. A mais grave foi a contrata-
ção do consultor Ely Bonini,
que tentou mudar a cultura da

empresa com métodos que fo-
ram considerados constrange-
dores pelos executivos e que
resultaram até em denúncias de
assédio sexual.

Castello Branco foi substituí-
do em 2010 por Wilson Brumer,
então presidente do conselho
de administração da empresa.
Brumer deixou o cargo em
2012, após a troca no bloco de
controle da Usiminas – no fim
de 2011, o grupo ítalo-argentino
Techint comprou a participa-
ção da Camargo Corrêa e da Vo-
torantim na empresa. A fatia

das duas empresas foi disputa-
da também pela CSN, que se
tornou acionista relevante da
rival por meio da compra de
ações na Bolsa e queria entrar
no bloco de controle.

A CSN depois entrou na Jus-
tiça contra a Techint por consi-
derar que a empresa teria de
oferecer aos minoritários um
prêmio de controle, o chama-
do tag along. A Techint indi-
cou o atual presidente da Usi-
minas, o argentino Julián
Eguren, que assumiu o cargo
no ano passado.

A vez dos MINORITÁRIOS

As mudanças
na Usiminas
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Resultado.
Até setembro
de 2012, a
siderúrgica
acumulava
prejuízo de R$
248 milhões
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O advogado
catarinense
Marcelo
Gasparino
representa os
minoritários
desde 21
de janeiro
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2013, Negócios, p. N4.




