
 A Gerdau, maior produtora de
aços longos das Américas, fatu-
rou R$ 71 milhões em 2012 com
a venda de “restos” da produ-
ção, que sobram nos fornos da
empresa após a fabricação de
aço e ferro-gusa. Os chamados
coprodutos permitiram ainda
uma economia de R$ 5 milhões,
ao serem usados em obras da
própria sede da companhia,

que teve lucro de R$ 143 mi-
lhões no trimestre passado.

Conhecidos por “escória” ou
“lama” de alto-forno e aciaria,
os produtos são vendidos como
insumo para a construção civil.
“São usados em estradas, pavi-
mentação, lastros ferroviários,
fundições e fabricação de ci-
mento”, diz Enio Viterbo, dire-
tor de saúde, segurança e meio
ambiente da Gerdau. “Podem
substituir o uso de brita ou cas-
calho na pavimentação.”

A Gerdau vendeu no Brasil,
no ano passado, 2,4 milhões de
toneladas de coprodutos. A
companhia ampliou o nível de

reaproveitamento dessas so-
bras para 80% e, segundo Viter-
bo, trabalha com a “possibilida-
de futura de resíduo zero”. A re-
ceita com a venda de coprodu-
tos teve aumento de 6% em rela-
ção ao ano anterior, quando foi
de R$ 67 milhões.

Segundo o Instituto Aço Bra-
sil, para cada tonelada de aço
bruto produzido, são geradas
mais de 600kg de coprodutos e
resíduos. No Brasil, a média de
reaproveitamento em 2011 foi
de 80%, a mesma alcançada pe-
la Gerdau. Naquele ano, as prin-
cipais siderúrgicas brasileiras
produziram 19,2 milhões de to-

neladas de coprodutos e resí-
duos e tiveram receita de R$
393,8 milhões com a venda des-
se material. A maior parte foi
usada para fabricação de cimen-
to e como base de estradas.

“Os coprodutos já são uma
fonte de receita relevante para al-
gumas empresas”, diz Cassius
Cerqueira, gerente de coprodu-
tos do Instituto Aço Brasil. “Mas,
como 20% dos resíduos não são
vendidos, existe grande oportu-
nidade de negócios. Firmamos
um convênio com o DNIT e esta-
mos fazendo reuniões com a
ABNT para criar normas técni-
cas para a escória de aciaria bene-

ficiada (ou açobrita), o que vai
dar mais segurança para nossos
cliente”, diz Cerqueira.

Além da receita extra para as si-
derúrgicas, os coprodutos tam-
bém representam uma economia
para os clientes. Enquanto a tone-
lada de brita custa em média R$
54, a açobrita — que pode substi-
tuí-la — sai por R$ 5 a tonelada.
“Além disso, ela tem uma resis-
tência maior. É um material mui-
to usado no mundo, e estamos de-
senvolvendo esse mercado no Bra-
sil”, afirma Cerqueira. “Há dois
grandes benefícios na utilização
dos coprodutos: o ganho ambien-
tal e o custo competitivo.” ■

A administradora de shopping
centers BR Malls está otimista
com as oportunidades de negó-
cios que podem surgir nos pró-
ximos anos. É que diante do rit-
mo crescente de novos proje-
tos, Carlos Medeiros presidente
da companhia, vê boas chances
para continuar fazendo aquisi-
ções e fusões.

“A gente acha que o mercado
continua ativo em termos de
vontade de vender. Tem muitos
shoppings sendo construídos e
inaugurados, e alguns deles po-
dem ter mais dificuldade, por is-
so temos chances de aumentar
essa atividade. Mas essa é uma
visão mais de médio e longo pra-
zos”, disse o presidente.

Dados da Associação Brasilei-
ra de Shopping Centers (Abras-
ce) mostram que nesse ano se-
rão inaugurados 47 novos em-
preendimentos, enquanto para
2014 são previstos mais 23. Para
2016, as estimativas da Associa-

ção Brasileira de Lojistas de Sho-
ppings indicam que 157 novos
shoppings devem entrar em
operação. (veja a arte)

De acordo com Medeiros, em
2012, a BR Malls investiu R$ 635,1
milhão na compra de participa-
ções acionárias e novos projetos,
sendo que só no quarto trimestre
o investimento alcançou R$ 270,1
milhões. “Vamos buscar nos be-
neficiar dos ganhos de escala do
nosso portfólio objetivando um
crescimento cada vez mais efi-
ciente”, afirmou a companhia
sem revelar os investimentos pre-
vistos para este ano.

Para 2013, a empresa infor-
mou que vai inaugurar um proje-
to novo, além de três expan-
sões. “A gente não ta vendo pra
frente uma desaceleração. Te-
mos expansões para esse ano e
estamos comercializando três
projetos para o ano seguinte,
além de expansões. Também já
começamos a olhar projetos pa-
ra 2015. A gente acha que o rit-
mo de comercialização deve au-
mentar”, destaca o executivo.

Mesmo otimista com as opor-
tunidades futuras, Medeiros se
mantém cauteloso quanto ao
destino da expansão do Shop-
ping São Luís, no Maranhão. O
empreendimento, segundo o
executivo, tem data para inau-
guração no segundo trimestre
de 2014. “O atraso envolve o
ponto de vista comercial. Esta-
mos estudando qual o melhor
projeto de expansão do shop-
ping, que talvez inclua uma tor-
re comercial. Por isso estamos
atrasados, para saber que cami-
nho vamos seguir”, explicou.

Trimestre
No quarto trimestre a BR Malls re-
gistrou lucro líquido de R$ 1,066
bilhão, sob impacto de R$ 1,78 bi-
lhão referente à reavaliação de
suas propriedades para investi-
mentos. Desconsiderando esse e
outros efeitos no caixa, o lucro foi
de R$ 112,4 milhões no período,
alta de 24,1% sobre os R$ 90,6 mi-
lhões de reais um ano antes.

Durante o trimestre, a BR
Malls aumentou sua participação
nos shoppings Amazonas em
16,2% e Maceió em 20%, inaugu-
rou os projetos Londrina Norte e
São Bernardo e anunciou a aquisi-
ção de 100% do shopping Capim
Dourado, em Tocantins.

“O forte resultado confirma a
boa gestão da empresa, que

mantém um forte crescimento
e margens acima da média do se-
tor”, destacou Ricardo Correa,
diretor da Ativa Corretora. A BR
Malls encerrou 2012 com 51 ati-
vos, que foram responsáveis
por mais de 15% das vendas em
shopping no Brasil.

Iguatemi
De acordo com as expectativas
da equipe de análise da Um Inves-
timento, o Iguatemi deve apre-
sentar no quarto trimestre um lu-
cro líquido de R$ 47,4 milhões,
alta de 1,28% ante o mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Já a receita líquida deve atin-
gir R$ 114 milhões, enquanto o
Ebitda no período pode somar
R$ 84,5 milhões. ■

TELECOMUNICAÇÃO

Telefônica Brasil investirá R$ 5,7 bilhões

Gerdau fatura com venda de ‘restos’ da produção

A Telefônica Brasil informou por meio de um comunicado enviado

à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que serão investidos

R$ 5,7 bilhões no ano de 2013, excluindo licenças, fusões e aquisições.

A medida, segundo a empresa, está em linha com a estratégia

de garantia da qualidade na prestação dos serviços. Nesta semana

a empresa abriu um programa de demissão voluntária (PDV) para

reduzir seu quadro de pessoal em cerca de 1 mil funcionários no Brasil.

BR Malls está otimista com novas
oportunidades de fusões e aquisições

Denis Doyle/Bloomberg

Sobras da fabricação de aço
e de ferro-gusa renderam
R$ 71 milhões no ano passado
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de shopping centers
investiu R$ 635,1 milhões
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CONSUMO EM ALTA

Número de shoppings por região, em 2012 

Quantidade 24

Participação 2,9%

Quantidade 24

Participação 2,9%

Norte

Quantidade 69

Participação 8,33%

Quantidade 69

Participação 8,33%

Centro-Oeste

Quantidade 163

Participação 19,69%

Quantidade 163

Participação 19,69%

Sul

Quantidade 435

Participação 52,54%

Quantidade 435

Participação 52,54%

Sudeste

Quantidade 137

Participação 16,55%

Quantidade 137

Participação 16,55%

Nordeste

985
é a previsão de 

shoppings até 2016

Fonte: Alshop

Maquete do Londrina Norte shopping, recém-inaugurado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Empresas,  p. 17.




