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Investimento bilionário
Expectativa é que o projeto Araguaia, no Pará, comece a produzir em 2017

Fonte: Horizonte Minerals e Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). * Contido/ano ** Milhões de toneladas de minério de níquel
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Estágio atual 
Estudos de viabilidade

Início previsto das operações 
2017

Produção inicial estimada 
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US$ 30 milhões
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Projeto AraguaiaPA

Níquel Produção de 18 mil toneladas anuais na mina
de Araguaia está prevista para ter início em 2017

Horizonte Minerals
busca sócios para
projeto no Pará
Olivia Alonso
De São Paulo

A inglesa Horizonte Minerals,
listada nas bolsas de Londres e
Toronto, quer se tornar uma das
maiores empresas globais de re-
cursos minerais. Mas ainda está
no começo e escolheu uma mina
de níquel no sudeste do Pará pa-
ra seus primeiros passos, nada
tímidos. “Queremos estar entre
as grandes do setor. Hoje, ainda
somos uma empresa júnior,” diz
Jeremy Martin, presidente da
companhia. Os primeiros inves-
timentos nos seus projetos já fo-
ram realizados, principalmente
com prospecções, perfurações e
estudos. Mas os maiores desem-
bolsos ainda estão por vir.

O principal projeto da compa-
nhia é a mina de níquel de Ara-
guaia, a 25 quilômetros da estra-
da que liga os municípios de Con-
ceição de Araguaia e Redenção.
Até hoje, os aportes somam
US$ 30 milhões, e outros US$ 10
milhões estão previstos para este
ano, para a conclusão de estudos
de viabilidade. Mas o total dos in-
vestimentos poderá ultrapassar o
US$ 1 bilhão nos próximos anos.

Em janeiro, a companhia fez 81
perfurações nas zonas de Jacutin-
ga, Vila Oito e Pequizeiro (no total,
o projeto é dividido em 15 blocos),
somando 2.653 metros, de uma
meta de 7.000 metros. Com as bus-
cas, encontrou 23,2 metros com
minério com teor de níquel de
2,09%, 9,1 metros com 1,73% e 14,1
metros com 1,62%, índices supe-

riores à média do projeto, de 1,3%.
“Neste ano terminaremos os estu-
dos de viabilidade operacional.
Em 2014 começaremos os de via-
bilidade financeira”, diz Martin.
Até lá, o executivo, que vive em
Londres, fará diversas viagens ao
Brasil em busca de um investidor.

A expectativa de Martin é dar
início às obras logo após a con-
clusão dos estudos, no fim do ano
que vem. Antes disso, a empresa
espera ter um sócio para os volu-
mosos aportes que serão necessá-
rios para alavancar a produção.

Ele diz que é cedo para estimar
o total de capital necessário, mas
para efeito de comparação, o
projeto Onça Puma, da Va l e , teve
investimentos de US$ 2,8 bilhões,
segundo a mineradora. A 100
quilômetros do Araguaia, Onça
Puma foi construído para 55 mil
toneladas anuais de níquel conti-
do, três vezes mais do que as 18
mil toneladas de níquel contido
em ligas de ferroníquel que a Ho-
rizonte estima produzir ao ano.
Já o projeto Barro Alto, da Anglo
American, custou US$ 1,9 bilhão,
para 36 mil toneladas ao ano.

Entre os argumentos de Martin
para atrair parceiros está o tama-
nho da reserva do Araguaia, esti-
mada em 102 milhões de tonela-
das de minério de níquel. O volu-
me colocará a empresa entre as
maiores do Brasil, com cerca de
12% do minério disponível no país,
segundo o Departamento Nacio-
nal de Produção Mineral (DNPM).

A estimativa de vida útil da mi-
na é de 25 anos, segundo o último

relatório técnico do projeto. Ape-
sar de parecer pouco (Onça Puma
poderá ser explorado por 35 anos),
Martin enfatiza a vantagem do alto
teor de níquel constatado no mi-
nério — de 1,3%, contra 0,9% na
Austrália, por exemplo — e destaca
a boa infraestrutura da região.
“Existem reservas de níquel em ou-
tros locais, como na Austrália e na
África, mas o teor de níquel é infe-
rior ao daqui, e os locais são mais
pobres em infraestrutura, então
seria mais difícil produzir.”

Martin acredita que o preço do
níquel no momento de início da
produção também pesará a favor
do Araguaia. O primeiro grama do
metal está previsto para ser extraí-
do dois anos e meio após o térmi-
no dos estudos, ou seja, por volta
de 2017. Hoje, a tonelada vale
US$ 18.300 na bolsa de Londres
(LME), sendo que ultrapassou os
US$ 50 mil há cinco anos. Para o
fim do ano, expectativas de quatro
analistas ouvidos pelo Va l o r va -
riam de US$ 17.700 por tonelada,
previsão de Leon Westgate, do
Standard Bank, a US$ 18.750, para
Casper Burgering, do ABN Amro.
“Hoje existe muita oferta de níquel
no mercado, mas quando olhamos
para 2017 e 2018, achamos que a
demanda será mais forte, e o preço
t a m b é m”, diz Martin.

Atualmente, a produção glo-
bal do metal está em um nível
baixo justamente por causa do
preço pouco atrativo, diz Cristina
da Silva, chefe do DNPM em
Goiás e responsável pelo último
sumário da entidade sobre ní-

quel. “Hoje, as empresas não pro-
duzem um volume maior por
controle. O preço caiu, e elas ava-
liam a viabilidade mercadológi-
ca dos projetos.” Três das maiores
do mundo, Norilsk, Va l e e BHP
Billiton, pisaram no freio em
2012 e não estão posicionados
para um crescimento significati-
vo neste ano, diz Westgate em re-
latório. Em 2011, as reservas glo-
bais de níquel contido somaram
79,3 milhões, enquanto a produ-
ção somou 1,8 milhão, o que po-
de ser considerado um nível bai-
xo, segundo Cristina.

Apesar do otimismo de Mar-
tin, o preço do níquel é um risco
ao projeto. O metal é um dos
que apresenta maiores volatili-

dades entre os principais não
ferrosos. Ainda que os analistas
esperem aumento da demanda,
também existe espaço para cres-
cimento da oferta. Além disso, a
companhia tem como desafio as
incertezas em relação ao novo
código de mineração. “Quando
conversamos com investidores,
todos querem saber o que vai
acontecer, mas na questão de
royalties ainda não sabemos.”

O níquel não é a única aposta da
Horizonte, que por enquanto só
atua em solo brasileiro. Antes de
comprar as licenças de exploração
do Araguaia, em 2010, da cana-
dense Teck Resources, a compa-
nhia tinha um escritório em Belo
Horizonte (MG) para gerir outros

projetos. Um deles é o Tangara, de
exploração de ouro em Carajás.
Em 2007, fez um acordo com a aus-
traliana Troy Resources para de-
senvolver e operar o projeto. “Te -
mos uma pequena participação,
mas atualmente está tudo parado,”
disse Martin. O desenvolvimento
da operação depende de licenças.

A companhia também teve par-
ticipação em outro projeto de ou-
ro em Carajás, o Falcão, com a sul-
africanaAngloGold Ashanti. No
fim do ano passado, entretanto,
vendeu sua parte para a canaden-
se Guyana Frontier Mining. E ape-
sar das duas tentativas sem suces-
so, a Horizonte pretende incluir
um novo projeto do metal precio-
so no Brasil em seu portfólio.

Reorientação estratégica põe fim à
parceria de Odebrecht e Cassidian
Defesa e segurança
Virgínia Silveira e Ivo Ribeiro
De São José dos Campos e
São Paulo

A Cassidian, braço de defesa do
grupo europeu EADS e a Odebre -
cht Defesa e Tecnologia decidi -
ram, em comum acordo, encerrar
a parceria iniciada em 2010, com
a criação de uma joint-venture
para explorar oportunidades no
mercado de defesa brasileiro. A
decisão foi aprovado pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) na sexta-feira.

A Odebrecht adquiriu os 50%
da EADS/Cassidian na joint-ventu-
re Odebrecht-Cassidian Defesa
S.A.. O valor da operação não foi
divulgado. Em nota, a Odebrecht
informou que o fim da associação
ocorreu “em vista de reorienta-
ções em suas respectivas estraté-
gias empresariais”. E destacou que
“a ODT adquiriu as ações da Cassi-
dian de forma a adequar a empre-
sa às necessidades da Estratégia
Nacional de Defesa e também de
atendimento do mercado”.

O presidente da Cassidian do
Brasil, Christian Gras, disse ao Va -
lor que o encerramento da parce-
ria foi motivado principalmente
pelas exigências da Lei brasileira
12.598, aprovada em março do
ano passado, que estabelece nor-
mas especiais de compras e con-
tratações na área de defesa.

A partir da publicação da lei, as

licitações de projetos e serviços
estratégicos passaram a ser restri-
tos a empresas credenciadas co-
mo empresa estratégica de defesa
(EED). Para se adaptar às novas
exigências e ter mais chances na
concorrência do projeto Sisfron
(Sistema Integrado de Monitora-
mento de Fronteiras), por exem-
plo, um dos principais motivado-
res da joint-venture, a Cassidian e
a Odebrecht decidiram alterar a
estrutura do capital da empresa.

Com a mudança, realizada em
julho do ano passado, a Odebre-
cht passou a ser majoritária com
60% de participação e a Cassi-
dian ficou com 40%. “Alteramos
essa composição para participar
da concorrência do Sisfron , mas
ainda assim perdemos o contra-
to para a E m b r a e r, que apresen-
tou uma proposta mais compe-
t i t i v a”, afirmou Gras.

O resultado da concorrência
saiu em agosto. O Exército Brasi-
leiro contratou o consórcio Te-
pro, formado por Savis Tecnolo-
gia e Sistemas S.A. e OrbiSat In-
dústria e Aerolevantamento S.A.,
empresas controladas pela Em -
braer Defesa e Segurança para a
implementação da primeira fase
do Sisfron. O valor do negócio foi
estimado em R$ 839 milhões.

A Embraer também anunciou
neste mês mudança na estrutura
do capital da Harpia, joint-venture
com a AEL Sistemas, do grupo is-
raelense Elbit, para se enquadrar à
lei 12.598. Pela nova estrutura, a

AEL reduziu a sua participação de
49% para 40% e a Av i b r a s passou a
fazer parte da Harpia com 9% do
capital. A Embraer manteve 51% de
participação. Com a mudança, a
Harpia tem 60% do seu capital nas
mãos de empresas brasileiras.

Para Gras, mesmo sendo majo-
ritária, a Odebrecht sempre seria
considerada como uma empresa
não suficientemente brasileira na
joint-venture. “Já que não pode-
ríamos ser contratados para um
projeto estratégico de defesa,
chegamos a conclusão que a par-
ceria não teria mais futuro”, disse.

A ODT informou que, por man-
ter boa relação com a Cassidian,
quando conveniente, irão atuar
em conjunto em futuras oportu-
nidades no Brasil e no exterior. E
que foi criada para atender as de-
mandas do governo brasileiro na
área de defesa, atendendo Exérci-
to, Marinha e Aeronáutica. “Nos -
so propósito é de continuar a
atuar nesse setor mesmo sem a
joint venture com a Cassidian”.

A Embraer, na opinião do pre-
sidente da Cassidian, mesmo ten-
do participação estrangeira no
seu capital, é considerada uma
empresa genuinamente brasilei-
ra e estratégica para os interesses
do país na área de defesa.

O executivo disse que o grupo
europeu ainda mantém interesse
no mercado brasileiro de defesa e
segurança, mas que está fazendo
uma revisão do plano estratégico
para o país. “Temos várias tecnolo-

gias que são do interesse do Brasil
no curto, médio e longo prazo e
pretendemos encontrar empresas
parceiras que estejam prontas pa-
ra fazer uma cooperação, que en-
volva transferência de tecnologia,
inclusive com a Embraer”, disse.

Líder mundial em soluções
globais de segurança e sistemas, a
Cassidian obteve receitas de 5.8
bilhões em 2011. Em outubro do
ano passado, conquistou seu pri-
meiro projeto no Brasil. Com a
Atech, do grupo Embraer, foi se-
lecionada pela Helibras para for-
necer o sistema tático de missão
naval de oito helicópteros EC-
725, comprados pela Marinha
brasileira. Gras disse que há mui-
to interesse em trazer para o Bra-
sil também capacitação tecnoló-
gica na área de inteligência, rela-
cionada a sistemas de comando e
controle e de detecção (radares e
câmeras de alta resolução).

A ODT informou que não visa
firmar acordo de exclusividade,
como o da Cassidian, com outra
empresa. Seu plano é associar-se
com grupos internacionais deten-
tores de tecnologia conforme a de-
manda de clientes. A empresa pas-
sou a ser comandada por Luiz Ro-
cha — que atuou por mais de 30
anos na construtora do grupo —
devido a uma reestruturação inter-
na da Odebrecht. A sede da empre-
sa também mudou: foi para o Rio.
Nessa área, a ODT tem a Prosub,
com a francesa DCNS, para fabrica-
ção de submarinos, e a Mectron.

ANA PAULA PAIVA/VALOR
.

Gras, presidente da Cassidian, está revendo o plano estratégico para o BrasilA ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 fev. 2013, Empresas, p. B6.




