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Empresas | I n d ú st r i a

Índia restringe exportações e preços sobem
Minério de ferro
James Crabtree e Jack Farchy
Financial Times, de Mumbai e Londres

“Não devo ajudar um vizinho
distante à custa daquele que es-
tá mais perto.” Esta expressão
usada frequentemente por
Mahatma Gandhi, o líder nacio-
nalista indiano, descreve muito
bem a situação em que se en-
contra a poderosa indústria do
minério de ferro da Índia.

Uma série de restrições à pro-
dução e aumento das tarifas de
exportação — estabelecidas para
ajudar as siderúrgicas locais — le -
vou as exportações de minério de
ferro da Índia à beira do colapso.
O país, que até recentemente era
o terceiro maior exportador
mundial da commodity usada na
siderurgia, perdendo apenas pa-
ra a Austrália e o Brasil, corre o
risco de ter de importar grandes
quantidades de minério de ferro
pela primeira vez em décadas.

A crise do minério de ferro vai
bem mais além da Índia. Por ser a
principal matéria-prima na pro-
dução de aço, o minério de ferro
é crucial para a economia mun-
dial e muito importante para a
lucratividade de duas das maio-
res indústrias pesadas do mun-
do: a mineradora e a siderúrgica.

Com a interrupção do forneci-
mento pela Índia, os preços
mundiais dispararam para
US$ 155 a tonelada, aumento de
mais de 75% desde setembro. A

alta inflou os lucros de compa-
nhias brasileiras como Va l e , Rio
Ti n t o, BHP Billiton e Fo r t e s c u e .

“O preço hoje está US$ 40 maior
do que estaria [com o fornecimen-
to indiano]”, diz Jim Lennon, dire-
tor da área de análises de commo-
dities da Macquerie em Londres,
que acredita que os preços conti-
nuarão subindo este ano.

“Sem dúvida, é um impacto sig-
nificativo... Enquanto a Índia per-
de mais de US$ 10 bilhões em sua
balança comercial ao não expor-
tar, outros produtores de minério
de ferro estão colhendo muitos
frutos inesperados”, diz Lennon.

O impacto é exatamente o
oposto na indústria siderúrgica:
os produtores domésticos india-
nos estão com um fornecimento
abundante e preços um pouco
menores. Mas companhias inter-
nacionais como a chinesa Baos -
teel, a Nippon Steel do Japão e a
ThyssenKrupp da Alemanha es-
tão pagando mais pela mesma
matéria-prima.

Após atingir o pico de 119 mi-
lhões de toneladas em 2009, as
exportações indianas começa-
ram a cair depois que alegações
de que a mineração ilegal estava
disseminada no país resultaram
no fechamento de minas no
maior estado minerador, Karna-
taka, e na implementação de
restrições em outras partes ricas
em recursos, como as regiões
central e oriental da Índia.

No fim do ano passado, o flu-
xo praticamente parou, com a

Índia embarcando apenas 1,4
milhão de toneladas nos três
meses até dezembro — geral -
mente um período de pico de
vendas para a China —, depois
de uma segunda proibição total
no estado litorâneo de Goa.

As restrições provocaram uma
reação violenta das mineradoras
que tiveram operações desativa-
das. A Sesa Goa, o braço de mi-
nério de ferro da Vedanta Re-
sources, uma companhia do bi-
lionário Anil Agarwal listada na
Bolsa de Valores de Londres, dis-
se que agora está tentando abrir
novos depósitos na África.

samos olhar para a Índia e para
fora...Na Libéria, nossa experiên-
cia até agora tem sido fantástica.”

A Sesa Goa não é a única compa-
nhia indiana que está de olho no
mercado externo. “Muitos em Kar-
nataka fizeram as malas, pegaram
suas pás, e estão agora na Malásia
ou no Marrocos”, diz um comer-
ciante europeu de minério de fer-
ro, que prefere não se identificar.

A crise do minério de ferro na
Índia também serve de alerta aos
perigos do nacionalismo aplica-
do aos recursos naturais, uma vez
que países como a Indonésia já
consideram fazer o mesmo que a
Índia e restringir suas exporta-
ções. A mais recente — as restri-
ções impostas pelo governo in-
diano — surgiu no começo do
ano passado, quando os impos-
tos foram aumentados para 30%.

Desde então, as exportações
indianas caíram acentuadamen-
te, mas a produção doméstica
também vem caindo, o que signi-
fica que as companhias siderúr-
gicas sem acesso a minas de mi-
nério de ferro também estão sen-
do forçadas a buscar a commodi-
ty fora do país. As chances de
uma retomada da oferta estão
agora nas mãos do sistema judi-
ciário indiano, notório por sua
morosidade e que autorizou a li-
mitação da mineração em Karna-
taka no começo do ano passado e
agora também vai rever o prosse-
guimento das restrições em Goa.

Mas há outras ameaças, mesmo
que a atividade tenha uma lenta

retomada nessas áreas. Elas in-
cluem a exigência, por outros esta-
dos mineradores, de impostos so-
bre lucros inesperados, e o proble-
ma mais básico da corrupção.

“Por que a produção de miné-
rio de ferro da Índia foi tão alta
por tanto tempo? Porque gran-
de parte dela era flagrantemente
ilegal”, diz Sasha Riser-Kositsky,
analista da consultoria de risco
da Eurasia Group.

“Na verdade é muito difícil ser
uma mineradora em grande escala
na Índia e ter toda a papelada em
ordem... a experiência toda mostra
que há uma dificuldade funda-
mental de se fazer negócios lá.”

Poucos analistas esperam uma
recuperação para este ano, mas
alguns estão pelo menos otimis-
tas com uma eventual reação.
“Nossa visão é de que a Índia vai
enfrentar os desafios do momen-
to e encontrar uma solução”, diz
um executivo graduado de uma
companhia de comércio exterior.

Mas outros temem que o tom-
bo do minério de ferro na Índia
possa ser permanente. “Pelo que
entendemos, as coisas não vão
mudar no curto prazo”, diz outro
executivo de uma grande nego-
ciadora de minério de ferro. As
exportações continuarão próxi-
mas de zero por pelo menos três a
quatro anos, possivelmente pela
próxima década, diz o executivo.

De qualquer maneira, pelo me-
nos no curto prazo a indústria do
minério de ferro da Índia
enfrenta um futuro tórrido.

A crise do minério de
ferro na Índia serve de
alerta aos perigos do
nacionalismo aplicado
aos recursos naturais

No começo do mês, PK
Mukherjee, diretor-gerente do
grupo, confirmou os planos de
um investimento de até US$ 2,62
bilhões em um projeto na Libé-
ria, como parte de uma tentativa
de revitalização de sua deficitá-
ria divisão mineradora.

“Este é um período de crise pa-
ra todas as companhias minera-
doras de Goa, incluindo a Sesa
Goa, e como somos os maiores, o
problema é muito grande”, disse
ele ao “Financial Times”. “Precisa -
mos garantir um crescimento sus-
tentável no futuro, por isso preci-

JULIO BITTENCOURT

“Sempre que fizer sentido e que o retorno agregar valor ao meu acionista, vamos fazer aquisições”, afirma Henri Penchas, presidente da Duratex

C o n st r u ç ã o Empresa investirá em
nova linha de painéis de madeira

D u ra t e x
prevê crescer
duas vezes o
PIB este ano
Chiara Quintão e Ana Fernandes
De São Paulo

A Duratex — líder nos segmen-
tos de painéis de madeira e de
louças e metais sanitários — esti -
ma crescer o equivalente a pelo
menos duas vezes a expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) em
2013, segundo o presidente da
companhia, Henri Penchas. “Es -
tamos cautelosamente otimistas
com a economia”, afirmou, on-
tem, o executivo. Conforme o di-
retor executivo financeiro e de re-
lações com investidores, Flavio
Donatelli, a companhia está pre-
parada para o crescimento. “Faze -
mos investimentos pensando no
longo prazo. Oscilações de curto
prazo vão sempre existir”, disse.

A Duratex mantém sua estra-
tégia de crescimento orgânico e
via aquisições e continuará a pri-
vilegiar rentabilidade à busca de
mais participação de mercado. A
companhia definiu que terá no-
va linha de painéis de madeira,
não incluída nos investimentos
já em curso. Conforme Penchas,
se o Brasil crescer de 3,5% a 4%, se-
rão necessários mais 500 mil m3

de painéis de madeira por ano a
partir de 2015, o que justifica a
decisão do novo investimento.

O local de implantação da li-
nha, cujos investimentos soma-
rão de R$ 700 milhões a R$ 750
milhões, e a decisão de produzir
MDF ou MDP ainda não estão de-
finidos pela companhia. O finan-
ciamento da nova linha será feito
com recursos próprios e do Ban-
co Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

A Duratex investirá R$ 660 mi-
lhões este ano, sem considerar
aquisições. Os aportes irão, princi-
palmente, para aumentar a capaci-
dade e serão concentrados no pri-
meiro semestre. No quarto trimes-
tre de 2012, o nível de ocupação da
capacidade de produção de louças

era de 91% e de metais, de 96%. “Es -
tamos trabalhando bem perto da
capacidade instalada, o que justifi-
ca os investimento que estamos fa-
z e n d o”, diz Donatelli. Em 2013, a
companhia vai inaugurar unida-
des em Taquari (RS) e Itapetininga
(SP), da divisão madeira, e a unida-
de de Queimados (RS), da Deca.

Neste ano, é possível crescer
duas vezes a expansão do PIB na
divisão madeira e pelo menos es-
sa parcela na Deca, de acordo
com Donatelli. No início de 2013 ,
a Duratex aplicou aumento de 6%
na divisão madeira. Segundo o
gerente financeiro e de relações
com investidores, Alvaro Pentea-
do de Castro, a alta foi possível em
MDF e MDP porque o mercado es-
tá “bastante aquecido”. Não estão
previstos novos reajustes.

Conforme o presidente da Du-
ratex, em 2013, as vendas da em-
presa ainda vão se beneficiar do
volume elevado de lançamentos
imobiliários ocorrido há dois
anos. Em função da defasagem en-
tre um empreendimento ser lan-
çado e as encomendas dos produ-
tos da Duratex serem feitas, o im-
pacto da queda dos novos projetos
imobiliários é esperada para o se-
gundo semestre de 2014. O seg-
mento de lançamentos responde
por um terço das vendas da Dura-
tex, e as reformas ficam dois terços
do total. As perspectivas de vendas
para o varejo são positivas para
2013, de acordo com Penchas.
“Acreditamos que será um ano
b o m”, disse o executivo.

Sem detalhar com quem tem
conversado, o presidente da Dura-
tex disse que há aquisições no ra-
dar da companhia. “Sempre que fi-
zer sentido e que o retorno agregar
valor ao meu acionista, vamos fa-
zer aquisições”, afirmou. Segundo
Penchas, o nível de endividamento
considerado confortável e que ain-
da permite aquisições é de até
duas vezes e meia o Ebitda. Em 31

de dezembro, a relação entre dívi-
da líquida e Ebitda dos últimos 12
meses era de 1,34 vez.

No quarto trimestre de 2012,
o lucro líquido da Duratex subiu
88% ante o mesmo período de
2011, para R$ 149,4 milhões. A
receita líquida cresceu 21,7%,
para R$ 936,34 milhões, en-
quanto a geração de caixa medi-
da pelo Ebitda teve expansão de
56,5%, para R$ 295,376 milhões.

A margem Ebitda da Deca foi
de 21,6%, ante 24,4% no terceiro
trimestre. A rentabilidade da di-
visão foi afetada pela incorpora-
ção da metalúrgica Ipê. Segundo
o gerente de relações com inves-
tidores, a companhia espera ver
as margens da divisão ainda
comprimidas nos próximos tri-
mestres, pois a empresa incorpo-
rará também aos resultados, nes-
te início de ano, as operações da
Thermosystem, fabricante de
chuveiros eletrônicos. Se os in-
vestimentos previstos para as
duas divisões derem o retorno
planejado, as margens da Deca
começarão a se recuperar entre o
fim deste ano e o início de 2014.

Basf estima alta de até 7% nas
vendas de tintas imobiliárias
De São Paulo

As vendas de tintas imobiliá-
rias da Basf — líder no segmento
com as marcas Suvinil e Glasurit
— terão crescimento de 3% a 4%
em volume e de 6% a 7% em fatu-
ramento em 2013, de acordo
com o vice-presidente sênior da
empresa para a América do Sul,
Antonio Carlos Lacerda. O au-
mento esperado da comerciali-
zação de tintas para reformas se-
rá a principal razão para essa ex-
pansão, de acordo com Lacerda.
“Esperamos uma recuperação
muito forte das vendas para o
v a r e j o”, disse Lacerda.

O executivo disse que estava
“muito cético” no fim de 2012,
mas que seu nível de confiança
está aumentando.

No ano passado, as vendas de

tintas imobiliárias da Basf tiveram
alta de 2% em volume e de dois dí-
gitos em faturamento. No fim de
2011, Lacerda estimava que o au-
mento seria de 7% a 8% em volume.
O faturamento cresceu acima de
dois dígitos em decorrência de mi-
gração de parte do consumo para
produtos de valor agregado maior
e de reajuste médio nos preços das
marcas Suvinil e Glasurit de 6%, de
acordo com Lacerda.

O executivo, que também é pre-
sidente da Associação Brasileira
dos Fabricantes de Tintas (Abrafa-
ti), diz que, em 2012, o mercado de
tintas imobiliárias sofreu, no pri-
meiro semestre, impacto da desva-
lorização cambial (60% das maté-
rias-primas são indexadas em dó-
lar). No segundo semestre, houve
queda da demanda por tintas no
varejo. “O mercado praticamente

não cresceu em volume no ano
p a s s a d o”, contou Lacerda.

Em faturamento, o mercado
brasileiro de tintas imobiliárias
teve expansão de quase 10%, de-
vido à mudança do mix de pro-
dutos. “A participação do seg-
mento econômico, que era de
quase 40% do volume em 2011,
caiu para 30%. Já a parcela do
segmento standard (de média
tecnologia) cresceu de 30% para
40%”, disse Lacerda. No merca-
do, a fatia do segmento pre-
mium se manteve em 30%.

Conforme Lacerda, neste ano,
haverá continuidade da migra-
ção de parte da demanda por tin-
tas do segmento econômico para
o intermediário. Para aproveitar
essa mudança, a Basf lançou um
produto do perfil standard com
sua marca premium Suvinil. (CQ)

Curtas

ArcelorMittal vende
A ArcelorMittal Tubarão co-

mercializou, em 2012, 171 mil
toneladas de revsol e acerita, co-
produtos resultantes do benefi-
ciamento da escória de aciaria.
Segundo a companhia, os pro-
dutos foram utilizados para pa-
vimentação e revestimento pri-
mário de vias e pátios equivalen-
tes a 95 quilômetros de estradas,
substituindo recursos naturais
não renováveis, como brita e
areia, e reduzindo em até 50% o
custo de material das obras.

Reajuste da Suzano
As condições atuais de oferta e

demanda de celulose no mercado
global e a alta menor do que o ori-
ginalmente anunciado nos esto-
ques da fibra curta, em janeiro, de-
verão dar suporte à implementa-
ção do reajuste de US$ 20 por to-
nelada da matéria-prima anuncia-
do na sexta-feira pela S u z a n o, na
avaliação do Deutsche Bank. Em
relatório, o analista Josh Milberg
afirma que há expectativa de que
Fibria e demais produtores de ce-
lulose de fibra curta acompanhem
o movimento da Suzano, que rea-
justou os preços de referência na
América do Norte, Europa e Ásia a
partir de sexta-feira.

Portos fechados
Os três maiores portos de miné-

rio de ferro da Austrália foram fe-
chados ontem, diante da piora das
condições marítimas provocada
pela aproximação do ciclone tro-
pical Rusty, que levou à suspensão
das operações de embarque.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 fev. 2013, Empresas, p. B12.




