
Jornal Valor --- Página 9 da edição "08/03/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 07/03/2013@20:13:48

Sexta-feira e fim de semana, 8, 9 e 10 de março de 2013 | Valor | B9

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 8/3/2013 (20:13) - Página 9- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | I n d ú st r i a

HRT busca sócio para área no Solimões
Pet r ó l e o
Marta Nogueira
Do Rio

A HRT está negociando a ven-
da de participação do polo de
Aruã, na Bacia de Solimões, no
Amazonas, com empresas brasi-
leiras. A afirmação é de Milton
Franke, presidente da empresa.
Segundo Milton, a companhia
busca parceiro para contribuir
com um terço do investimento
necessário para desenvolver esse
ativo. O valor do investimento
não foi revelado pelo executivo.

Ontem, a empresa informou
ao mercado a conclusão de mais
um passo na direção da venda de
ativos da sua empresa de logísti-
ca aérea, a Air Amazonia. A pe-
troleira celebrou termo de com-
promisso vinculante com a ame-
ricana Erickson Air-Crane, que
negocia a transferência de 14 he-
licópteros, que depois de vendi-
dos prestariam serviços de logís-
tica aérea para as operações da
HRT no Solimões por três anos.

O acordo substitui o termo de
compromisso não vinculante
anunciado pela empresa em 6 de
novembro de 2012. O valor para
a transação deverá ficar entre
US$ 65 milhões e US$ 75 milhões.
A HRT espera finalizar o negócio
no segundo trimestre deste ano.

Shell alerta fornecedor
Rodrigo Polito
Do Rio

O presidente da Shell no Brasil,
André Araújo, manifestou ontem
preocupação com relação à capa-
cidade da indústria petrolífera
brasileira de atender os níveis de
conteúdo local exigidos pelo go-
verno brasileiro no futuro. Sem
mencionar as regras de naciona-
lização da 11a Rodada de Licita-
ções de blocos exploratórios, em
maio, o executivo disse que go-
verno, investidores e fornecedo-
res precisam entender o cenário
do setor dentro de cinco anos,
com o aumento da demanda.

“Nós temos nosso plano e os
objetivos para atender esses per-
centuais. Temos trabalhado com
cada um dos nossos principais
fornecedores e temos sinais mui-
to positivos. Mas não posso negar
que a demanda por equipamen-
tos e serviços é muito grande e
existe sempre uma preocupação
de como vai estar a capacidade da
indústria para entregar produtos
a preços competitivos daqui a
cinco anos”, afirmou Araujo, em
evento no Rio de Janeiro.

Araújo explicou que a empre-
sa analisa o problema no âmbito
do Instituto Brasileiro do Petró-
leo, Gás e Biocombustíveis (IBP),
que tem estudado o tema e
eventualmente pode fazer algu-
ma recomendação ao governo. A
entidade e a Petrobras enviaram

à Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) sugestões de flexibiliza-
ção das regras de conteúdo local
para a 11a Rodada. A autarquia,
porém, decidiu manter o índice
de exigência, o mesmo do leilão
anterior, alegando que o assun-
to é uma política de governo.

Segundo Araújo, a Shell teve
acesso esta semana aos dados
técnicos das áreas que serão lei-
loadas em maio. A companhia
vai avaliar o material para deci-
dir, em até 60 dias, se participará
da concorrência. O executivo dis-
se ainda que a empresa analisa
“com bastante interesse” a parti-
cipação no leilão de áreas terres-
tres voltadas para exploração de
gás natural, no fim do ano.

Sobre os rumores de que a Pe-
trobras pode vender sua fatia de
35% no bloco BC-10, na Bacia de
Campos, o executivo disse não
ter nenhuma informação a res-
peito. A Shell é a operadora da
área, com 50% de participação e
também tem como sócia a india-
na ONGC, com outros 15%.

“Não vou falar do que eu não
sei. A gente sempre olha oportu-
nidades. Já fizemos parcerias
com a Petrobras nos últimos 12
meses, na Tanzânia, em Benin.
Temos contato regular com Pe-
trobras e outras empresas, sem-
pre olhando oportunidades e
ranqueando elas numa série de
projetos”, disse o executivo.

Além dos 14 helicópteros, a
Air Amazonia tem ainda quatro
aeronaves que não estão incluí-
das no acordo. Relatório do Itaú
BBA publicado ontem afirmou
que o valor negociado parece es-
tar “levemente acima” do valor
contábil dos ativos. Isso porque
o valor contábil dos 14 helicóp-
teros e das quatro aeronave jun-
tos somam R$ 134 milhões (ou
US$ 69 milhões), de acordo com
balanço financeiro do quarto
trimestre da HRT, divulgado no
início desta semana.

O Itaú destacou, no entanto,
que não tem como entender a
real atratividade do negócio, vis-
to que as companhias não divul-
garam o pagamento mínimo
previsto para a Erikson Air-Crane
pelos serviços de transporte e os
custos envolvidos. Franke desta-
cou que a venda da companhia
faz parte da estratégia da HRT de
focar na atividade de óleo e gás.

Tanto a venda de participação
no Solimões, quanto a venda dos
ativos da companhia aérea fa-
zem parte de um plano de desin-
vestimento da empresa em busca
de fortalecer o caixa para supor-
tar o desenvolvimento dos ativos
da empresa. O mercado acompa-
nha com atenção a posição de
caixa da HRT, que tornou-se uma
preocupação devido à falta de
descobertas de petróleo.

Estrutura familiar do grupo garante projetos de inovação
De Weinheim, na Alemanha

Apesar do porte, com vendas
que anualmente superam € 6 bi-
lhões, o grupo alemão Freuden-
berg não tem em seus planos abrir
o capital, muito pelo contrário.
“Não queremos esse tipo de in-
fluência sobre os negócios, nem o
grupo tem necessidade de se fi-
nanciar na bolsa”, disse o presiden-
te global do grupo, Mohsen Sohi.

Ter ações negociadas em mer-
cado poderia, por exemplo, tra-
zer pressões sobre as atividades
de pesquisa tecnológica que de-
moram a apresentar resultados

financeiros, disse Sohi. Há anos,
por exemplo, a Freudenberg in-
veste em pesquisa sobre células
de hidrogênio. A tecnologia não
conseguiu ainda ter uma aplica-
ção de larga escala, mas segue co-
mo uma aposta de longo prazo.

Outra iniciativa nessa direção
que o grupo entende que poderia
ser “p o d a d a” por investidores pri-
vados é a chamada “Star Cam-
paign” (Campanha da Estrela), ini-
ciada em 2008. Uma equipe de
inovação passou a coletar ideias
entre clientes e, principalmente,
entre funcionários para transfor-
má-las em novos produtos.

Desde o começo da campanha,
1,5 mil ideias foram enviadas, do-
ze das quais se tornaram projetos
de negócios, informou Matthias
Messer, responsável pela equipe.
Dois desses projetos, desenvolvi-
dos em um prédio “e n c u b a d o r a”
na sede do grupo, em Weinheim,
na Alemanha, estão na fase final
de “s t a r t - u p”. O primeiro é o Scaf-
folene, um curativo cirúrgico,
com tecnologia da divisão de
“não tecidos”, feito com fibras de
açúcar e que pode ser absorvido
pelo corpo. O segundo é o Purtex,
um produto químico de imper-
meabilização de tecidos menos

tóxico e mais eficiente que os
existentes hoje no mercado.

Segundo Messer, cada um dos
produtos levou mais de cinco
anos para ser desenvolvido, com
investimento médio de um a dois
milhões de euros por ano de pes-
quisa. Lançados no mercado,
provavelmente neste ano, o Scaf-
folene e o Purtex devem trazer
um faturamento anual inicial de
€ 10 milhões cada.

Messer, contudo, ressalta que
há projetos que não dão certo e
acabam consumindo recursos
também. “É uma área que pode,
sim, ser muitas vezes frustrante;

o desafio é manter a equipe moti-
vada e os gestores interessados
em investir em inovação.”

A gestão familiar traz essa flexi-
bilidade, mas também exige bas-
tante esforço de coesão. A família,
dona da totalidade do grupo Freu-
denberg, entrou em sua sétima ge-
ração e conta, atualmente, com
mais de 300 herdeiros. Para coor-
denar todo esse grupo, a estratégia
tem sido envolver e engajar, de
maneira democrática.

Anualmente, os acionistas se
reúnem em Weinheim. Dividem
os resultados do ano e realizam
um grande almoço de família. A

cada três anos, elegem quem par-
ticipará do conselho administra-
tivo (são sete conselheiros da fa-
mília e cinco profissionalizados).

Para aproximar as gerações
mais novas, desde 1998 o grupo
organiza um encontro anual de
“jovens acionistas”. Segundo Sohi,
é uma iniciativa que busca aproxi-
mar dos negócios os membros da
família de até 40 anos de idade,
além de incentivá-los a ter uma vi-
da profissional própria. De acordo
com o ele, isso incentiva uma rela-
ção saudável com as empresas da
família e uma visão mais madura e
independente entre os jovens. (AF)

Segundo o Itaú, a alta queima
de caixa e a os compromissos de
altos investimentos futuros leva-
ram a HRT a decidir vender ati-
vos e participações. A compa-
nhia informou que planeja ven-
der ainda as quatro aeronaves,
além de participações e ativos
no Brasil e na Namíbia, África.

“A conclusão desse acordo
[com a Erickson Air-Crane] vai
ajudar a reduzir a pressão no ba-
lanço financeiro da HRT”, disse o
relatório do Itaú BBA. Ontem o
mercado reagiu bem a notícia. As
ações da HRT tiveram alta de
5,29%, para R$ 3,78. No ano, as
ações somam queda de 20,08%.

Franke, que fez palestra no 4o

Rio Gas Forum, evento sobre o se-
tor de gás, no Rio de Janeiro, con-
firmou que o foco da companhia
neste ano será encontrar petró-
leo. Até agora, a empresa perfu-
rou dez poços na Bacia do Soli-
mões, onde encontrou gás em se-
te deles. A empresa tem também
licenças de exploração na Namí-
bia, África, onde deve iniciar a
perfuração do seu primeiro poço
em meados deste mês.

A expectativa da empresa é en-
contrar óleo no 11o poço a ser
perfurado pela HRT no Solimões,
segundo o executivo, no pros-
pecto de Cajazeira. A perfuração
tem previsão para começar tam-
bém em meados deste mês e du-

rar cerca de 50 dias.
Franke reiterou que a empresa

está trabalhando para desenvol-
ver uma forma de monetizar o
gás encontrado na Bacia do Soli-
mões, dentro da Floresta Amazô-
nica. Segundo ele, há atualmente
quatro grupos trabalhando para
desenvolver cerca de oito possi-
bilidades para escoar o gás da re-
gião. Os grupos foram criados
por uma parceria entre a HRT, a
TNK-Brasil e a Pe t r o b r a s .

Além do escoamento do gás,
Franke admitiu que há ainda al-
guns desafios para serem venci-
dos, como buscar a demanda pa-
ra o gás produzido pela compa-
nhia. Atualmente, a Petrobras
pode produzir um volume de gás
muito mais representativo na
Amazônia, mas não o faz porque
não há demanda na cidade de
Manaus, que consome quase que
totalmente o gás para a geração
termelétrica. A indústria na re-
gião está apenas iniciando o seu
consumo, com uma malha de ga-
sodutos ainda pequena.

Durante sua apresentação,
Franke frisou que o mercado bra-
sileiro tem um potencial muito
grande de desenvolvimento para
o gás natural. Ele destacou ainda
que o ano de 2013 será muito im-
portante para a companhia. "Nos
preparamos em 2012 para o ano
de 2013", disse Franke.

C o n g l o m e ra d o Grupo criado há 150 anos investe
para diversificar sua atuação nos países emergentes

Brasil é prioritário no
plano estratégico da
alemã Freudenberg

D I V U LG A Ç Ã O

Sohi, presidente mundial, conta que o país responde por 5% do faturamento global, mas tem potencial para atingir 10%

Ana Fernandes
De Weinheim, na Alemanha

Casas do século XVI integral-
mente preservadas, a antiga vila,
onde um dia estiveram os curtu-
mes medievais, parques com ár-
vores centenárias completam a
paisagem. Elementos que convi-
vem com trens de alta velocidade,
rodovias modernas e parques in-
dustriais de ponta. A pequena ci-
dade de Weinheim, no sul da Ale-
manha, tem muito em comum
com o grupo de empresas que
tem nela sua sede. A Freudenberg
iniciou as atividades há mais de
150 anos e mantém como diretri-
zes fundamentais a tradição e a
inovação. E agora enfrenta um
novo desafio: reduzir sua depen-
dência da Europa e crescer nos
mercados emergentes.

O negócio, que começou com
a fabricação de couro, expandiu
para quatro divisões: compo-
nentes de vedação e controle de
vibração, não tecidos, especiali-
dades químicas e produtos de
limpeza para o lar. Hoje, o grupo
conta 170 fábricas, em 58 países
e 37 mil funcionários. A ativida-
de de curtume em si foi encerra-
da em 2002, após sucessivas
quedas de lucratividade.

Em 2011, o faturamento foi de
€ 6 bilhões — os números de 2012
ainda serão divulgados. Porém,
metade das vendas ainda está
concentrada na Europa, mais de

30% só na Alemanha. Um proble-
ma em época de crise na região.

O ideal para a empresa seria ter
um balanceamento entre Europa,
Ásia e Américas, que pode ser con-
quistado em um espaço de até 15
anos, disse o presidente global do
grupo, Mohsen Sohi, em entrevista
ao Va l o r . “O Brasil é um mercado
chave para a nossa estratégia no
continente americano.”

As Américas, atualmente, res-
pondem por 25% do resultado
do grupo. Só o Brasil tem sete fá-
bricas e faturamento de € 300
milhões (5% do resultado glo-
bal), com potencial de chegar a
10% na próxima década, estima
Sohi. A Ásia tem participação de
16%, enquanto Austrália e África
somadas não passam de 2%.

Normalmente, o grupo investe,
por ano, entre€ 250 milhões e
€ 300 milhões. No ciclo adminis-
trativo que vai até 2016, a estraté-
gia prevê um esforço especial de
crescimento nos Brics, com menor
atenção para a Rússia — incluída
pelo grupo dentro de Europa.

Quanto ao crescimento de
0,9% do PIB brasileiro, divulgado
pelo IBGE no início do mês, Sohi
não escondeu a surpresa negati-
va. Contudo, disse que o desem-
penho fraco da economia não
muda “de forma alguma” os pla-
nos da companhia para o país.

Para o mercado brasileiro, es-
tão previstos investimentos da
ordem de R$ 100 milhões. Quan-

tia semelhante será empenhada
na Índia e cerca de o dobro desse
valor na China, informou Sohi.

De acordo com o presidente,
neste primeiro ano do ciclo, fo-
ram investidos entre 25% e 30%
do valor para o Brasil. Entre os
principais destinos dos recursos,
estão a ampliação de portfólio
da maior empresa do grupo no
país, a Freudenberg NOK, em
Diadema. “Vamos duplicar ou
até triplicar a gama de produtos,
com potencial para atender
mais setores, em especial petró-
leo e gás”, disse Sohi. A unidade
fabrica anéis de vedação de dife-
rentes tamanhos e tecnologias.
Assim como as outras divisões
do grupo, seu principal cliente é
a indústria automotiva e um dos
objetivos principais é diversifi-
car em setores atendidos.

O grupo investiu também cer-
ca de R$ 10 milhões na compra
de um terreno de 30 mil m2, em
Valinhos (SP), e está definindo
os detalhes do desenvolvimento
desse ativo. O mais provável é
que se destine a novas estruturas
de produção para as empresas
de lubrificantes, desmoldantes e
outras especialidades químicas
Chem Trend e Surtec, afirmou
Juan Carlos Borchardt, represen-
tante do grupo para a América
do Sul e para a África do Sul. As
duas companhias têm atual-
mente unidades menores, res-
pectivamente, em Valinhos e em

São Bernardo do Campo (SP).
Um terceiro investimento im-

portante, que segue uma orienta-
ção internacional do grupo, é a
separação da fabricação de filtros
da divisão de tecidos não tecidos
(TNT). O TNT tem diversas aplica-
ções, como componentes para a
indústria têxtil e calçadista, insu-
mos médicos e filtros. Um novo
prédio será destinado apenas à
produção dos filtros, na mesma
área da atual fábrica, em Jacareí
(SP), dando mais independência
de negócios para a unidade de fil-
tros e abrindo maior espaço para
a fabricação dos não tecidos, que
estava ficando atravancada, ex-
plicou Borchardt.

O grupo Freudenberg está

atento, ainda, a oportunidades
de aquisição. O perfil do grupo é
conservador, não costuma se en-
dividar nem fazer aquisições de
porte muito grande. Contudo,
estuda trazer para o Brasil a úni-
ca das quatro unidades que ain-
da não está presente no país: pro-
dutos de limpeza para o lar.

Marcas do grupo, como Vileda,
são líderes de mercado na Europa.
A divisão tem produtos que vão
de panos de limpeza com tecidos
inteligentes a robôs aspiradores
de pó. Na América do Sul, está
presente na Argentina e Chile. Vir
para o Brasil, no entanto, é um
passo avaliado com cuidado. Há
ponderações por ser um mercado
consolidado por marcas que estão

há décadas no país, além da ques-
tão de o quanto o brasileiro esta-
ria disposto a pagar por produtos
de maior qualidade. “Não vamos
fazer esse movimento [de trazer a
divisão de produtos para o lar] em
2013, mas é algo que certamente
pode acontecer a partir de 2014”,
afirmou o presidente mundial.

Ao ritmo que os investimentos
vem se concretizando no Brasil, a
companhia poderá superar a
marca de R$ 100 milhões até
2016, avaliou o presidente. "É
bem capaz que precisemos mais
do que esse valor”, disse, no mes-
mo sentido, Borchardt, represen-
tante regional do grupo.

A repórter viajou a convite da Freudenberg
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Empresas, p. B9.




