
A Cimpor prevê investir ¤ 500
milhões anuais nos próximos
anos, para aumentar sua capa-
cidade de produção e alcance
geográfico, anunciou a empre-
sa portuguesa de cimento, que
faz parte do grupo Camargo
Corrêa.

A companhia afirmou que,
uma vez concluída a integração

com a Camargo Corrêa e a Voto-
rantim, as sinergias devem che-
gar a ¤ 100 milhões anuais. A
meta é terminar o processo de
integração em três anos.

“Em 2012, a Cimpor estima
que o seu capex (investimento)
pro-forma tenha ficado próxi-
mo dos ¤ 500 milhões, um nível
de investimento que se preten-
de manter nos próximos anos”,
disse em comunicado.

“A Cimpor prevê fortalecer
sua presença geográfica através
de um ambicioso plano de inves-
timentos que contempla aumen-
to de capacidade de produção

em determinadas localidades e
expansão para novas áreas geo-
gráficas”, afirmou.

A primeira permuta entre os
dois gigantes brasileiros envol-
via a transferência, pela Camar-
go Corrêa para a Cimpor, dos ati-
vos e operações de cimento e
concreto do grupo Camargo Cor-
rêa na América do Sul e em An-
gola. Estes ativos serão entre-
gues em troca dos ativos deti-
dos pela Cimpor na China, Espa-
nha — com exceção da Cimpor
Inversiones e da Cimpor Sages-
ta — Índia, Marrocos, Tunísia,
Turquia e Peru. ■

O mercado vinha acompanhan-
do atentamente os movimentos
dentro da BRF nos próximos
dias. Com a saída de Nildemar
Secches, atual presidente do
conselho da companhia, anun-
ciada no início de fevereiro e
prevista para abril, especula-se
que o novo eleito para o cargo
será o empresário Abílio Diniz.

A mudança, já dada como
certa por algumas fontes de
mercado, pode re-
presentar também
a proximidade de
um novo ciclo den-
tro da companhia.
Isso porque daqui a
dois anos, o atual
presidente da em-
presa, José Antonio
do Prado Fay, com-
pletará 60 anos, data limite,
acertada em contrato para que
ele deixe o cargo.

Fim de um ciclo
Com a saída de Secches e Fay, a
BRF perderá dois dos homens
fortes que encabeçaram o pro-
cesso de fusão entre Sadia e Per-
digão, iniciado em 2009. Sec-
ches, que durante 15 anos presi-
diu a Perdigão, foi o grande res-
ponsável pelo crescimento da

companhia, que culminou com
a compra da Sadia e o nascimen-
to da BRF. “Já havia um traba-
lho de sucessão na empresa, des-
de quando o Secches era presi-
dente. É um plano de médio pra-
zo, algo que toda grande empre-
sa deveria fazer”, diz uma fonte
ligada ao setor e que não quis se
identificar.

A seu lado, Fay, que já estava
na empresa desde 2006, assu-
miu a presidência da Perdigão
em 2008 e no ano seguinte, se
tornou o principal executivo da

BRF, já com Sec-
ches no conselho.
Dali em diante,
mesmo com o cená-
rio de crise mun-
dial, a companhia
se ajustou e seguiu
crescendo no Brasil
e nas operações em
outros países, co-

mo na Argentina — com a com-
pra da Avex — e na China, onde
a BRF deve inaugurar uma fábri-
ca em 2014.

Uma fonte de mercado avalia
que é difícil saber se o sucessor
de Fay será algum dos executi-
vos de dentro da companhia ou
alguém de fora. “Ambos (Sec-
ches e Fay) prestaram um exce-
lente papel, mas talvez seja um
novo momento da empresa,
após a consolidação da fusão,

que requeira um novo perfil,
nem melhor, nem pior, apenas
diferente.”

A negociação para a criação
da BRF aconteceu bem no meio
da crise internacional, que teve

forte impacto sobre o desempe-
nho da Sadia. A compra a trans-
formou em uma das maiores
companhias do setor de proces-
samento de alimentos do mun-
do, cuja receita líquida chegou

a R$ 25,7 bilhões em 2011.
Por outro lado, o processo de

fusão exigiu que alguns ativos
da companhia fossem vendidos
e produtos retirados das gôndo-
las, condição primeira para que
o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), apro-
vasse o processo , o que aconte-
ceu em 2011.

Resultados fracos
Em meio à reestruturação da
companhia após a fusão, a alta
do preço das commodities —
especialmente de soja e milho,
essenciais na alimentação de
frangos e suínos — fez com que
o custo operacional da BRF
crescesse, afetando os resulta-
dos no 2º trimestre de 2012,
quando o faturamento líquido
caiu 99%, de R$ 498 milhões
para R$ 6 milhões.

No trimestre seguinte, o mes-
mo lucro líquido caiu 75% e fi-
cou em R$ 91 milhões, uma leve
recuperação. Para amenizar os
efeitos dos custos e do cenário
econômico, a companhia reajus-
tou os preços de seus produtos
no varejo. Hoje, no fim da ma-
nhã, a BRF deve divulgar os re-
sultados do 4º trimestre e o ba-
lanço operacional do ano.

Do outro lado da porteira, na
relação da empresa com os for-
necedores, nada deve mudar.
“São questões diferentes. Para o
produtor, os preços pagos, o
custo de produção e o forneci-
mento seguem iguais. A troca
de comando não tem efeito nes-
sa parte da cadeia”, diz um ana-
lista do mercado agrícola. ■
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Além de Secches, que deve deixar cargo
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deve sair quando completar 60 anos
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