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Empresas que estão no País há
mais tempo também estão in-
vestindo em novas fábricas de
motores. A Toyota constrói
sua primeira unidade no Bra-
sil, em Porto Feliz (SP). Orça-
da em R$ 1 bilhão, terá capaci-
dade para 200 mil motores ao
ano. Outro grande projeto é o

da Fiat, que construirá uma uni-
dade de propulsores em Goiana
(PE), ao lado da nova fábrica de
automóveis no Estado. O inves-
timento é de R$ 500 milhões.
Atualmente, a produção dessas
peças é feita no complexo do
grupo em Betim (MG).

A Ford constrói uma fábrica
em Camaçari (BA), para 210 mil
motores ao ano e investimento
de R$ 400 milhões. A empresa
já produz esse item em Taubaté

(SP). A General Motors inau-
gurou este ano uma fábrica em
Joinville (SC), com aporte de
R$ 350 milhões e capacidade
de 120 mil peças. Também é a
segunda do grupo. A Mitsubi-
shi terá sua primeira linha de
motores em Catalão (GO),
enquanto PSA Peugeot Ci-
troën, Renault e Volkswagen
ampliam as unidades no Rio,
Paraná e São Paulo, respectiva-
mente.

Anglo e LLX discutem
prioridade no Porto do Açu

milhões de dólares é o investimento anunciado pela Chery para a construção
de sua fábrica de automóveis no País, com capacidade de 150 mil carros por ano

Negócios

Mariana Durão / RIO

A Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) terá mais um ano de
investimentos pesados em 2013,
um desafio para manter seu cai-
xa sob controle. O orçamento da
siderúrgica será semelhante ao
do ano passado e prevê aportes
de R$ 3,1 bilhões, dos quais 74%
serão em projetos de expansão
como o da mina de Casa de Pe-
dra (MG), o da usina de aços lon-
gos em Volta Redonda (RJ) e a
obra da ferrovia Transnordesti-
na, controlada pela siderúrgica
de Benjamin Steinbruch.

O diretor executivo de Rela-
ções com Investidores da CSN,
David Salama, admitiu ontem,
em teleconferência com analis-

tas, que há uma preocupação in-
terna com o nível de endivida-
mento (alavancagem) da side-
rúrgica. A relação entre a dívida
líquida e a geração de caixa da
CSN chegou a 3,47 vezes em
2012. No setor de commodities,
o nível aceitável é de até 3 vezes a
geração de caixa.

A meta da CSN é chegar ao fim
de 2013 abaixo desse patamar,
contando com uma alta de pre-
ços e das vendas de aço e miné-
rio. A siderúrgica projeta vendas
de 6,2 milhões de toneladas de
aço no ano, após o recorde de 5,8
milhões em 2012. Novas revisões
de preços do aço, além dos 5% já
anunciados para este ano, tam-
bémpodem ocorrer,o que contri-
buirá para o reforço de caixa.

Para o analista Marcelo
Aguiar, do Goldman Sachs, a ala-
vancagem da CSN não é baixa,
mas não levará a empresa a fazer
uma chamada de capital. A preo-
cupação do mercado é com o que
virá mais à frente, em função do
alto comprometimento com pro-

jetos e piores perspectivas de
preços para o minério em 2014 e
2015. Pressionada pelo alto nível
de alavancagem e de investimen-
tos, a CSN tende a ter dificulda-
de em captar recursos. Assim,

um financiamento do BNDES
será crucial numa eventual
aquisição da Companhia Side-
rúrgica do Atlântico (CSA),
posta à venda pela alemã Thys-
senKrupp em 2012. “A CSN só
consegue comprar se houver
acordo com o banco”, avalia
Aguiar.

Ontem, Salama disse que
não houve até agora uma
“oferta vinculante”. No mer-
cado, circula a informação de
que a siderúrgica de Benjamin
Steinbruch fez uma proposta
de US$ 3,8 bi pelas unidades
da Thyssen no Brasil e nos Es-
tados Unidos.

CSN prevê
investimentos de
R$ 3,1 bi este ano

Bolsa. MPX pode ficar
livre de oferta a minoritários
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Chinesa Chery anuncia construção
de fábrica de motores no Brasil

BELO HORIZONTE

A mineradora Anglo American
negocia com a LLX, empresa de
logística do grupo do Eike Batis-
ta, prioridade operacional para
embarques de minério de ferro
em seu terminal no Porto de
Açu, disse ontem o presidente
da Unidade de Negócios Miné-
rio de Ferro Brasil da compa-
nhia, Paulo Castellari.

Como a empresa de Eike Batis-
ta decidiu incluir no terminal
que constrói em parceria com a
Anglo mais berços de atracação
para petroleiros do que para na-
vios de minério, a mineradora
quer garantir, por exemplo, a pre-
ferência na entrada e saída das
embarcações.

“Este terminal é dedicado e
tem prioridade para minério de
ferro... Se o Eike quiser montar
estrutura para petróleo, pode e

tem capacidade, sem comprome-
ter nossos direitos. O que é im-
portante é manter nossos direi-
tos, de 26,5 milhões de toneladas
de minério e o direito de expan-
são”, disse Castellari, ponderan-
do que o relacionamento com o
sócio é “extremamente sadio”.

O Porto do Açu, no norte do
Rio, foi apresentado como proje-
to essencialmente de minério de
ferro, mas tem se voltado cada
vez mais para a indústria do pe-
tróleo, que deverá iniciar opera-
ções antes mesmo do começo do
projeto Minas-Rio, para a qual
foi concebida a parceria no por-
to. O executivo estima que as ne-
gociações com a LLX sobre as
funções e uso do terminal por-
tuário serão concluídas neste se-
mestre.

No terminal 1, onde ficam as
instalações da LLX Minas-Rio,
cinco dos nove berços de atraca-
ção são para petroleiros, enquan-
to quatro são para navios de mi-
nério de ferro. “Ele (Eike) tem
espaço no terminal dele para pe-
tróleo”, acrescentou Castellari,
em entrevista no escritório da
Anglo em Belo Horizonte. /

REUTERS

Investimentos
em série

Novos planos. Presidente mundial da Chery, Yin Tongyue, em 2011, durante lançamento da pedra fundamental das obras da fábrica da empresa em Jacareí

Mineradora quer
garantir seus direitos
de uso do porto, que
vem destinando mais
espaço para o petróleo

Meta. Siderúrgica de Steinbruch quer reduzir endividamento

Empresa negou ontem
que tenha feito uma
‘oferta vinculante’ pela
compra da CSA, da
ThyssenKrupp
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Automóveis. Unidade será instalada, provavelmente, em Jacareí, no interior de São Paulo, onde o grupo chinês já está erguendo
uma fábrica de automóveis; valor do investimento não foi revelado mas, segundo a empresa, ideia é iniciar produção já no ano que vem

● Investimento
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R$ 3,1 bilhões
é o orçamento da CSN para 2013

74%
dos aportes serão feitos em
projetos de expansão

Gustavo Porto

A chinesa Chery, que já está
construindo uma fábrica de
automóveis no Brasil, anun-
ciou ontem que vai investir
também em uma unidade de
motores. A informação foi da-
da pelo vice-presidente da
Chery Brasil, Luis Curi. “O to-
tal do investimento e onde se-
rá a fábrica ainda serão defini-
dos”, disse. “Mas isso será fei-
to a toque de caixa para entrar
em operação junto com a fábri-
ca.”

Apesar de ainda não estar defi-
nido, o destino da nova fábrica
será, provavelmente, Jacareí, no
Estado de São Paulo, segundo o
próprio Curi. Na cidade paulis-
ta, a companhia constrói sua fá-
brica de veículos, com investi-
mentos de US$ 400 milhões e
capacidade de produção de 150
mil unidades por ano. “Ainda de-
pendemos de negociações e in-
centivos, mas muito provavel-
mente será lá”, disse Curi, no IV
Fórum da Indústria Automobi-
lística, realizado em São Paulo.

O executivo considerou “le-
viano” anunciar os valores do in-
vestimento da fábrica de moto-
res. Sinalizou, no entanto, que
poderá negociar incentivos
com os governos de Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro, Estados
que estão dentro do raio de 150
quilômetros da futura fábrica
da Chery, para receber a unida-
de de motores. A distância é con-
siderada economicamente viá-
vel para o abastecimento de mo-
tores da fábrica de carros, que
deve entrar em operação até o
início de 2014.

Curi confirmou ainda que se-
rão feitos motores 1.1 e 1.5 na uni-
dade, que vão equipar o compac-
to Celer, lançado semana passa-
da e que será o primeiro a ser
produzido no País pela Chery. O
outro veículo será um subcom-
pacto, mas o modelo ainda não
foi definido. Os motores serão
ainda exportados para a unida-

de da montadora no Uruguai e
para a Argentina. “A fábrica vai
desafogar a unidade produtora
de motores da China”, disse.

Curi disse ainda que a fábrica
de motores vai preceder a cons-
trução de um centro de tecnolo-
gia da Chery no Brasil, o qual
poderá ser feito até mesmo a par-
tir de um investimento em par-
ceria com uma instituição cientí-
fica. “Mas a prioridade agora é a
fábrica de motores”, disse.

IPI reduzido. O vice-presiden-
te da Chery comemorou ainda a
prorrogação, até 31 de dezem-
bro, da alíquota diferenciada do

Imposto Sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) sobre veículos.
“O primeiro trimestre ficou
aquém do previsto, com o recuo
por parte do consumidor, e a me-
dida vai beneficiar o setor”, dis-
se o executivo.

Ainda segundo Curi, como in-
vestidora e futura produtora, a
Chery terá uma cota de 50 mil
veículos por ano com a alíquota
do IPI igual ao dos modelos na-
cionais, ou seja, 30 pontos de
IPI menor em relação aos veícu-
los importados. “É mais que o
suficiente para suprir as previ-
sões de vendas de 30 mil unida-
des para 2013”, afirmou.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




