
O bilionário Eike Batista quer
vender em breve 40% do bloco
de petróleo no campo de Tuba-
rão Martelo, na Bacia de Cam-
pos, por US$ 1 bilhão, disse uma
pessoa com conhecimento dire-
to do assunto.

A OGX está em negociações
avançadas com Petroliam Nasio-
nal Bhd, petroleira estatal da
Malásia conhecida como Petro-
nas, disse a fonte, que pediu
anonimato porque as negocia-
ções são privadas.

Eike Batista, de 56 anos, está
vendendo ativos e remanejan-
do equipes de gerenciamento
das unidades de commodities e

logística em meio à preocupa-
ção dos investidores de que as
empresas do empresário bilioná-
rio estão perdendo acesso a fi-
nanciamento.

Ações em suas empresas pú-
blicas caíram até 90% no ano
passado, após o corte da OGX
nas metas de produção de petró-
leo, apagando mais de US$ 27 bi-
lhões de fortuna pessoal de Ba-

tista desde março de 2012.
Em comunicado, a assessoria

de imprensa da empresa no Rio
de Janeiro informou que não co-
menta especulações de merca-
do e acrescentou que a empresa
que está sempre à procura de no-
vas oportunidades de negócios,
incluindo possíveis vendas de
participações em campos.

Azman Ibrahim, porta-voz

da Petronas baseado em Kuala
Lumpur, não estava imediata-
mente disponível para comen-
tar o assunto.

Até às 11 horas de ontem, as
ações da OGX haviam subido
1,5%, para R$ 1,37.

Os rendimentos dos bônus
com vencimento em 2018 da
OGX caíram 21 pontos base, pa-
ra 17,6%. ■ Bloomberg

A regulamentação do novo regi-
me automotivo ainda não saiu,
mas os grandes sistemistas pre-
sentes no Brasil já preparam in-
vestimentos para atender as de-
mandas das montadoras instala-
das aqui. A maior parte dos recur-
sos será aplicada em desenvolvi-
mento e inovação, principalmen-
te na área de motores e transmis-
são (powertrain). Delphi, Sabó,
Borgwarner e Honeywell, vão in-
vestir no país cerca de R$ 200 mi-
lhões nos próximos quatro anos.

“Como as regras ainda não fo-
ram publicadas, estamos aguar-
dando. Mas, seguramente será
um valor superior ao que inves-
timos anualmente no país”, dis-
se o presidente da Delphi para a
América do Sul, Luiz Corralho.
Segundo ele, por ano a compa-
nhia aplica na unidade brasilei-
ra US$ 40 milhões. Entretanto,
as novas demandas das monta-
doras, que com as novas regras
vão desenvolver carros mais efi-
cientes e menos poluentes, vão
ampliar esses aportes no país.

“Hoje, há várias tecnologias
em desenvolvimento conjunto
com as montadoras. Como por
exemplo, o sistema de ignição a
frio que dispensa o “tanqui-
nho” nos motores flex”, diz.
Além disso, a companhia desen-
volveu um sistema de compres-
sores para ar condicionado que
diminuiu a força do motor quan-
do o equipamento é acionado.
Dessa forma, se gasta menos
combustível no uso do ar-condi-
cionado. “Isso foi criado para
carros de entrada. É um sistema

que começará a ser produzido
aqui no Brasil no final do ano e
equipará um novo modelo com-
pacto que será lançado no mer-
cado em 2014”, disse o executi-
vo. Sistemas de ar-condiciona-
do já equipam 75% dos automó-
veis zero quilômetro, isso há 10
nos representava somente 50%
dos equipamentos fora de série.
“Este ano deverá chegar a 85%
dos carros novos.”

Dentro da Delphi, hoje o Bra-
sil representa 10% dos negócios
da companhia. No ano passado,
a companhia teve um fatura-

mento mundial de US$ 15 bi-
lhões, sendo que o Brasil repre-
sentou US$ 1,5 bilhão. “O Inova-
rAuto é uma oportunidade para
todos os sistemistas nos país. O
governo tem que definir as re-
gras de nacionalização e tem
que abranger toda a cadeia pro-
dutiva. Esse é o grande desafio
agora”, disse Corralho.

A brasileira Sabó também vê
no novo regime automotivo
uma oportunidade de cresci-
mento no país. A empresa vai in-
vestir US$ 10 milhões nos próxi-
mos quatro anos em desenvolvi-

mento de produto e em capaci-
dade de produção. “Focamos
em produtos de alto valor agre-
gado para conseguirmos rever-
ter o prejuízo com a crise econô-
mica em 2008/2009. Com isso,
nós que exportávamos grande
parte de nossa produção para os
EUA e Europa, vimos nossos vo-
lumes caírem. A saída foi justa-
mente investir em desenvolvi-
mento de produtos com maior
valor agregado”, disse o diretor
geral da Sabó para as Américas,
Lourenço Agnello Oricchio Ju-
nior. A Sabó, segundo Oricchio,

está desenvolvendo nos Estados
Unidos em conjunto com a Ford
e General Motors uma transmis-
são de 9 e 10 velocidades que de-
ve chegar ao mercado brasileiro
em três anos. “No projeto do
UP!, da Volkswagen, nós traba-
lhamos em conjunto com a mon-
tadora na Alemanha durante
três anos. Desenvolvemos jun-
tos um novo motor que vai equi-
par o compacto”, disse o executi-
vo. A Sabó espera faturar este
ano US$ 400 milhões no mundo
sendo US$ 220 mil no Brasil.

Motores menores
Com a perspectiva do aumento
de turbocompressores em moto-
res menores, a Honeywell vai
investir US$ 10 milhões no au-
mento de sua capacidade em
sua fábrica no país. O diretor
para negócios de Engenharia da
companhia, Christiam Streck,
disse que a empresa vai saltar
de 300 mil unidades por ano pa-
ra 800 mil anuais até 2017.

“É uma tendência o uso de
turbos em carros maiores. Pelas
nossas contas, a demanda em
2018 será de 1 milhão de unida-
des por ano, para um mercado
de 4,5 milhões a 5 milhões de
veículos. É um potencial que es-
tamos de olho”, disse Streck.

Já a concorrente Borgwarner
vai investir US$ 35 milhões em
uma nova fábrica aqui no Brasil.
Nessa nova unidade, a empresa
vai ter uma capacidade para pro-
dução de 500 mil turbos, mas es-
se dedicado somente para auto-
móveis. Hoje, a companhia já
mantém uma fábrica em Campi-
nas que destina sua produção
para veículos comerciais. ■

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br
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Empresas investirão mais de
R$200 mi por montadoras

OGX negocia venda de campo de Tubarão Martelo

Norm Betts/Bloomberg

Segundo fonte, empresa de Eike
Batista está em negociações
com a Petronas, da Malásia

Delphi, Sabó, Borgwarner e Honeywell se preparam para atender demanda do novo regime automotivo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013, Empresas, p. 12.
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