
A Petrobras enfrenta mais uma
crise de imagem em consequên-
cia do vazamento de óleo.O
mais recente ocorreu no píer do
Terminal Almirante Barroso (Te-
bar), localizado em São Sebas-
tião, no estado de São Paulo.

E o problema já afeta o caixa
da empresa, pois a Companhia
Ambiental do Estado de São Pau-
lo (Cetesb) multou ontem a Pe-
trobras em R$ 10 milhões pelo
vazamento de óleo, ocorrido na
última sexta-feira e que atingiu
11 praias, dos municípios de São
Sebastião e Caraguatatuba. De
acordo com a entidade, a multa
se baseia no Decreto 6.514/08,
que regulamentou a Lei de Cri-
mes Ambientais (Lei 9.605/98).

O impacto do vazamento
também refletiu no valor de
mercado da estatal, mesmo
após a Petrobras ter informado,
por meio da subsidiária Transpe-
tro, que concluiu a limpeza das
três praias de Caraguatatuba.
De acordo com cálculo feito pe-
lo BRASIL ECONÔMICO, a Petrobras
perdeu R$ 4,6 bilhões, em valor
de mercado, resultado da que-
da de 2,19% dos papéis prefe-
rencias da companhia e 1,96%
das ordinárias.

“O vazamento determinou a
baixa das ações da Petrobras.

Porém, os impactos não devem
ser tão grandes, o que faz com
que o recuo seja pontual e não
se arraste por mais dias”, avalia
Pedro Galdi, analista-chefe da
SLW Corretora.

Segundo a Petrobras, o aci-
dente aconteceu por volta das
17h30 da última sexta-feira, por
falha operacional, durante o
abastecimento de um navio no
píer do Terminal Almirante Bar-
roso (Tebar), em São Sebastião.
De acordo com a prefeitura da
cidade, passam pelo píer do ter-
minal cerca de 55% do petróleo
consumido em todo o país.

“O problema ocorreu numa
válvula em uma tubulação, que
apresentou defeito. O óleo vaza-
do, de consistência densa, em vo-
lume ainda não estimado, é co-
nhecido como marine fuel 380,
utilizado como combustível em
navios”, informou a Cetesb.

O óleo vazado no mar foi na
direção norte do litoral paulis-
ta e atingiu as praias de Pontal
da Cruz, Deserta, Cigarras, Ar-
rastão, Ponta do Arpoador, Por-
to Grande e Prainha, no muni-
cípio de São Sebastião. Tam-
bém chegou até as praias de

Massaguaçu, Cocanha, Capri-
córnio e Mococa, no município
de Caraguatatuba.

“Equipes de contingência
continuam nas praias de Capri-
córnio, Massanguaçu e Coca-
nha, em Caraguatatuba, e Cigar-
ras e Ponta do Arpoador, em São
Sebastião, para monitorar e dis-
persar eventuais resíduos trazi-
dos pela maré”, informou on-
tem a estatal. No total, cerca de
230 pessoas em terra e 70 no
mar foram mobilizadas, além de
27 embarcações, utilizadas na
instalação de barreiras absorven-
tes, e duas embarcações Egmo-
pol, para recuperação do óleo.

O Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) in-
formou, que a Petrobras teve
até ontem para apresentar um
relatório sobre o vazamento e
que uma eventual punição será
decidida apenas após a análise
do documento.

Planos
A Petrobras, segundo seu Pla-
no de Negócios e Gestão
2013-2017, vai realizar investi-
mentos da ordem de US$ 236,7
bilhões, dos quais US$ 207,1 bi-
lhões são referentes à carteira
em implantação.

A meta de produção de óleo
e líquido de gás natural no Bra-
sil é de 2,5 milhões de barris
diários (bpd) em 2016, de 2,75
milhões em 2017, e de 4,2 mi-
lhões em 2020. ■ Com Marcelo
Ribeiro e Agências

Está marcada para hoje à tarde a
reunião da BRF Brasil Foods que
pode eleger Abilio Diniz como
novo presidente do conselho da
companhia. Ao seu lado, o em-
presário tem dois dos três prin-
cipais acionistas da fabricante
de alimentos. Alguns especialis-
tas acreditam que a chegada de
Diniz — que também é acionista
do Grupo Pão de Açúcar —, à
BRF possa promover uma ex-
pansão internacional mais
agressiva da fabricante.

Esta visão é confirmada pela
atuação de Diniz como presiden-
te do Pão de Açúcar. Durante
seu comando, a varejista fez
uma série de aquisições transfor-
mando-se na maior empresa do
segmento no país. No ano passa-
do, o controle da companhia
passou para as mãos do sócio Ca-
sino, conforme previsto no acor-
do de acionistas assinado em
2006. Para Luca Cipiccia, analis-
ta do Goldman Sachs Group
Inc, Diniz fará a companhia re-
tomar o crescimento, ajudan-
do-a cortar custos e ganhar
mais eficiência.

Depois que Perdigão e Sadia
se uniram, formando a BRF, a
nova empresa passou a ter algu-
mas dificuldades. O Conselho
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) fez uma série de
exigências e o grupo teve que
se desfazer de ativos e marcas.
Os problemas se refletiram nas
gôndolas dos varejistas. Segun-

dos supermercadistas, é co-
mum faltar produtos da fabri-
cante nas prateleiras. “Eu vejo
a presença de Diniz na BRF co-
mo algo favorável. O empresá-
rio vai ajudar companhia a de-
senvolver uma agenda de cres-
cimento mais ambiciosa”, afir-
ma Frederico de Castro, analis-
ta da Perfin Investimentos.

Brigas
Quem não está gostando da ida
de Diniz para a BRF é seu sócio
no Pão de Açúcar, Jean-Charles
Naouri, presidente do Casino.
Para o francês, Diniz não pode
ir para o conselho da BRF, já que
esta atitude pode gerar um con-
flito de interesses. Isto porque
o empresário brasileiro mante-
ria seu lugar na presidência do
conselho do Pão de Açúcar. Va-
le lembrar que a BRF é a princi-
pal fornecedora da rede de su-
permercado fundada pelo pai
de Diniz. ■ Com Bloomberg

REESTRUTURAÇÃO

Avon vai sair da Irlanda e demitir 400

Cetesb aplica multa de
R$ 10 mi na Petrobras

Empresário é visto como
”não-independente”

A Avon vai eliminar mais de 400 empregos e sair do mercado irlandês

como parte de um plano de recuperação que tem por objetivo

recuperar a rentabilidade da companhia de produtos de beleza.

A maior empresa de venda direta de cosméticos do mundo está sob

comando de uma nova presidente-executiva, Sheri McCoy, que assumiu

o cargo há cerca de um ano. “Continuamos a trabalhar agressivamente

em direção a recuperar os negócios”, disse McCoy. Reuters

BRF Foods decide
hoje se Abilio Diniz
chefia seu conselho

Marcela Beltrão

Ricardo Hiar/Folhapress

Problema em praias
de São Sebastião e

Caraguatatuba fez com
que a estatal perdesse

R$ 4,6 bilhões em
valor de mercado

Ana Paula Paiva/Folhapress

Valor é decorrente de crime
ambiental no Terminal
Almirante Barroso (SP)

Empresário tem ao seu lado dois
dos principais acionistas da
fabricante de alimentos

A ISS aconselhou seus clientes

a votarem a favor de Abilio Diniz

na eleição para presidente do

conselho de administração da

BRF Brasil Foods. A empresa

presta serviços a investidores do

mundo inteiro, ajudando-os a

tomarem decisões em relação aos

seus investimentos. A companhia

também representa seus clientes

em assembleias como esta que

vai acontecer hoje na BRF. “Diniz

é classificado pela BRF como

independente, mas seu papel

como presidente do conselho do

Grupo Pão de Açúcar, com o qual

a BRF mantém relação comercial,

é suficiente para classificá-lo

como um afiliado”, informa o

relatório da ISS. Ou seja, para a

consultoria, Diniz é visto como

um membro “não-independente”.

Outros nomes devem ser

votados para fazer parte do

conselho da BRF. Luiz Fernando

Furlan está entre eles. C.E.

Rafael Palmeiras
rpalmeiras@brasileconomico.com.br

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

Nototal,maisde230pessoasemterrae70 nomarforammobilizadasparacontrolarovazamento

Seeleito,Diniz teráque
enfrentar sócio francês
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2013, Empresas, p. 13.
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