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● Centenas de manifestantes
bloquearam a entrada de uma
mina de carvão controlada pela
Vale em Moçambique ontem. As
operações só foram retomadas
no fim do dia. A empresa trans-
portou metade do volume habi-
tual de carvão.
O grupo usou rochas para obs-
truir duas estradas e uma ferro-
via que levam à mina de Moatize,
localizada na província de Tete, e
exigiu falar com a gerência da
mineradora.
Segundo a polícia, cerca de 300
manifestantes cercaram a mina.

mas, conforme os organizadores,
mais de mil pessoas participa-
ram do protesto.
Em comunicado, a Vale afirmou
que os protestos foram realiza-
dos por trabalhadores que foram
deslocados do complexo e com-
pensados entre 2008 e 2012.
A comunidade local está frustra-
da com as perdas que sofreu
com o fim da fabricação de tijo-
los na área ocupada pela mina
da Vale. Os manifestantes argu-
mentam que os US$ 1,9 mil que
cada oleiro recebeu em 2008 co-
mo indenização não foram sufi-
cientes. “Quando a Vale veio para
Moçambique, o governo disse
que ficaríamos muito ricos. Que-
remos que a empresa pague o
que nos deve”, disse o manifes-
tante Maxwell April. /DOW JONES

Leandro Modé

O Grupo Caoa, do empresário
Carlos Alberto de Oliveira An-
drade, pediu formalmente ao
Banco Central (BC) uma exten-
são do prazo para tentar fechar
uma oferta de compra pelo BVA,
que está sob intervenção desde
outubro do ano passado.

Segundo o assessor de Olivei-
raAndrade nanegociação, Eduar-
do Garcia, o grupo quer mais
uma semana para continuar as
conversas comcredores einvesti-

dores do banco. O prazo da inter-
venção termina hoje e o Estado
apurou que a tendência era de
que o BVA fosse liquidado.

Com isso, se juntaria ao grupo

de instituições que quebraram
nos últimos anos: Panamerica-
no, Cruzeiro do Sul, Morada e
Prosper e financeira Oboé. Se o
BC aceitar o pedido, a informa-

ção terá de ser divulgada hoje.
A situação do BVA é inédita.

Por isso, não há precedentes pa-
ra tentar especular sobre a rea-
ção do BC ao pedido do Caoa.
Algumas fontes a par do assunto
consideram que dificilmente o
prazo será estendido por apenas
uma semana. Se o BC aceitar, a
tendência é de que o prazo seja
ampliado por pelo menos mais
um mês. Procurado, o BC prefe-
riu não comentar.

Os negociadores do Caoa argu-
mentam que, com mais alguns
dias, podem conseguir um acor-
do com os credores do BVA que
ainda não aceitaram a proposta
pelos depósitos no banco.

Oliveira Andrade está em uma
cruzada para tentar comprar cré-
ditos de pessoas físicas, empre-
sas e outras instituições que têm

dinheiro no BVA. Ele estabele-
ceu que é necessária a adesão de
90% dos credores à sua propos-
ta, o que equivale a aproximada-
mente R$ 900 milhões. Até on-
tem, segundo Garcia, a adesão
chegava a R$ 650 milhões.

Risco. O esforço de Garcia e ou-
tros negociadores do Grupo
Caoa é conseguir esses R$ 250
milhões remanescentes, que es-
tão nas mãos de não mais do que
uma dezena de investidores.

Entre eles está um fundo de
investimentos gerido pela Dra-
chma Capital, cujos cotistas são
fundos de pensão de diferentes
cidades do País.

Tanto para esse fundo quanto
para todos os outros credores,
Oliveira Andrade oferece paga-
mento de 35% à vista e a possibili-
dade de reaverem outros 35%, de-
pendendo da recuperação dos
empréstimos que estão na cartei-
ra do banco.

No caso do Drachma, houve
uma tentativa de acordo sexta-
feira, com a realização de uma
assembleia de cotistas.

O encontro terminou sem con-
senso e o BNY Mellon, institui-
ção responsável pela administra-
ção do fundo (não por sua ges-
tão), tenta uma saída para o im-
passe. Ontem à noite, o banco
informou, por meio de um comu-
nicado, que a assembleia será rei-
niciada amanhã. Vale lembrar
que, se o banco for liquidado pe-
lo BC, a assembleia provavel-
mente não terá mais razão para
continuar.

Caoa tenta mais prazo para comprar o BVA

Executivos da Apple ganham mais
do que presidentes de empresa
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Produção
de minério
da Vale
cai 3,5%
Mineradora atribuiu recuo a fatores como
alto índice de chuvas e questões ambientais

Protesto para mina
de carvão em
Moçambique

Tempo. BC pode estender o prazo por pelo menos um mês

Bolada. Cinco executivos da Apple ganharam US$ 296 mi

Remuneração de quatro
profissionais da
companhia de Steve Jobs
chega a ser maior que a
do CEO Tim Cook

Previsão. Segundo relatório da mineradora, a estimativa de produção para 2013 se mantém em 306 milhões de toneladas
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Quatro dos cinco executivos
mais bem remunerados no ran-
king Standard & Poor’s 500 não
são diretores presidentes. São
executivos seniores da Apple que
estãorecebendopacotesderemu-
neração para manter intacta a ad-
ministração da empresa em um
setor cada vez mais competitivo.

Os quatro executivos são Bob
Mansfield, Bruce Sewell, Jeffrey
Williams e Peter Oppenheimer,

segundo dados da Securities and
Exchange Commission (SEC).

O ano passado foi o segundo
ano consecutivo em que as remu-
nerações na Apple ficaram entre
as mais generosas. Os diretores
da Apple, que colocaram o CEO
Tim Cook no comando no ano
passado, estão usando a remune-
ração para manter a equipe que
transformou a fabricante de
iPhone na companhia de tecno-
logia mais valiosa sob o coman-

do do cofundador Steve Jobs,
que morreu em 2011. A urgência
amentou nos últimos meses
quando a Samsung e o Google
passaram a desafiar a Apple.

“É uma estratégia de retenção
para manter os executivos-cha-
ve que estavam presentes na era
Steve Jobs”, disse Greg Sterling,
um analista da Opus Research ba-
seado em San Francisco. “Eles
querem ter certeza de que os
reais talentos que eles trazem pa-
ra a companhia serão retidos, e
também esperam, com a presen-
ça desses executivos, conservar
a confiança na liderança.”

Os quatro ganharam mais do
que Cook, que ficou em 1016.º
lugar com um pacote de US$ 4,17
milhões. Cook, de 52 anos, rece-
beu US$ 378 milhões em 2011,
quase tudo em ações restritas,

cuja restrição vence ao longo de
uma década, e foi o CEO mais
bem pago daquele ano.

Osquatromaisbem remunera-
dos da Apple só ficaram atrás do
CEO da Oracle Corp., Larry Elli-
son, cuja remuneração foi de US$
96,2 milhões no ano passado.

Incluindo Cook, os cinco prin-
cipais executivos da Apple tive-
ram uma remuneração combina-

da de US$ 296 milhões. Os cinco
principais da CBS ganharam
US$ 120,7 milhões, e os da Disco-
very Communications, US$ 65,3
milhões.

Steve Dowling, um porta-voz
da Apple, não quis falar sobre re-
muneração. Em sua declaração
às autoridades reguladoras, o
conselho de administração da
Apple disse que as concessões

de ações tinham de “ser significa-
tivas para reter a equipe executi-
va da empresa durante a transi-
ção do CEO”.

Os dados sobre pacotes de re-
muneração compilados pela
Bloomberg incluem salário base,
bônus em ações e outros benefí-
cios para o ano fiscal de 2012,
que, no caso da Apple, se encer-
rou em setembro. O ranking in-
clui a remuneração de 2 mil exe-
cutivos de 410 companhias.

Mansfield, que chefiava o gru-
po de engenharia de hardware da
Apple, havia anunciado planos
de se aposentar em junho de
2012, mas foi persuadido a não
fazê-lo. “O que o conselho está
fazendo aqui é lhe dizer que va-
mos lhe dar milhões de dólares e
de razões para ficar na Apple,
atravessar esta transição e asse-
gurar que vamoscontinuar fazen-
do sucesso sem Steve Jobs”, dis-
se Allan McCall, pesquisador da
Universidade Stanford. A estraté-
gia parece estar funcionando, di-
zem especialistas, já que a rotati-
vidade na Apple é baixíssima.

Carreiras

A mineradora Vale divulgou
ontem relatório que apontou,
no primeiro trimestre, redu-
ção de 3,5% na extração de seu
principal produto, o minério
de ferro, em relação a igual pe-
ríodo do ano passado. Na com-
paração com o quarto trimes-
tre, os 67,536 milhões de tone-
ladas de minério produzidos
representaram queda de 21%.

A empresa atribuiu o resulta-
do a características específicas
do período, como o alto índice
de chuvas, a dificuldades na ob-
tenção de licenças para lavra e
outras questões ambientais.

Apesar do desempenho ruim
de minério e pelotas, a minerado-
ra destacou, no relatório, que o
resultado dos primeiros meses
do ano foi marcado, principal-
mente, “pelo forte desempenho
operacional dos ativos de metais
básicos”. As produções de cobre
e de cobalto registraram níveis
recordes, enquanto a de níquel
teve “o melhor primeiro trimes-
tre dos últimos três anos”.

Na próxima semana, a Vale di-
vulga o resultado financeiro do
primeiro trimestre. No final do
ano passado, a mineradora regis-
trou seu primeiro prejuízo tri-
mestral (R$ 5,628 bilhões) desde
2002, que fez o lucro anual des-
pencar para R$ 9,734 bilhões,
uma queda de 74,2% em relação
a 2011.

No primeiro trimestre deste
ano, a produção no complexo de
Carajás, no Pará, sua principal
fonte de extração de minério, foi
de 21,711 milhões de toneladas,
uma leve queda, de 0,5%, em rela-
ção ao início de 2012. A retração
em Carajás foi acompanhada pe-
la queda da produção nos siste-
mas Sudeste e Sul. As produções
no sistema Centro-Oeste e na Sa-
marco, por outro lado, cresce-
ram no primeiro trimestre, na
comparação com o mesmo perío-
do de 2012.

Licença. Ontem, durante as-
sembleia de acionistas para apro-
vação das contas do ano passa-
do, a Vale anunciou esperar para
o segundo semestre a licença de
operação do projeto Adicional
40, em Carajás – que tem por ob-
jetivo expandir em 40 milhões
de toneladas por ano a produção
de minério de ferro da empresa
na região. O diretor global de
controladoria da mineradora,
Marcelo Botelho, informou tam-
bém que a empresa aguarda ain-
da para o primeiro semestre a li-
cença de operação do projeto de-
senvolvido na região para dar su-
porte logístico ao Adicional 40.

A mineradora vai investir tam-
bém US$ 13 bilhões em dois gran-
des empreendimentos, Concei-
ção Itabiritos e Long Harbor, pa-
ra acelerar sua produção. A pro-

gramação de produção de 306 mi-
lhões de toneladas para 2013 se
mantém, conforme foi destaca-
do no relatório.

“Devido à sazonalidade, o pri-
meiro trimestre é o mais fraco
do ano, dado que as operações
são afetadas pela temporada de
chuvas no hemisfério Sul, o que
causa impactos negativos parti-
cularmente sobre a produção de

minério de ferro, manganês e co-
bre (Brasil) e carvão (Austrália e
Moçambique)”, explicou a mine-
radora no relatório. As chuvas
prejudicaram principalmente as
operações nos terminais maríti-
mos de Ponta da Madeira, Tuba-
rão, Ilha Guaíba e Itaguaí.

Ontem, as ações da Vale atra-
vessaram o dia em baixa, pressio-
nadas por notícias internacio-
nais. No final da tarde, a informa-
ção de que a China – o principal
mercado da mineradora – se tor-
nará um grande importador e
que suas importações podem to-
talizar US$ 3 trilhões em 2020 se
a economia crescer modesta-
mente ajudaram no desempe-
nho das ações da empresa. Os pa-
péis preferenciais (sem direito a
voto), que chegaram a operar em
queda de cerca de 3%, acabaram
fechando a sessão com alta de
0,36%.

● Operação de salvamento

R$ 650 mi
é a adesão que o Grupo Caoa já
conseguiu à proposta de compra
dos créditos do BVA.
Ainda faltam R$ 250 milhões

Grupo pediu mais uma
semana para continuar
negociando com credores
e investidores; prazo para
intervenção acaba hoje

● Baixa rotatividade
Desde que Steve Jobs deixou
o controle da Apple, o único exe-
cutivo sênior a sair voluntaria-
mente da empresa foi o diretor
de varejo Ron Johnson, que se
tornou CEO da J. C. Penney.

● Resultados

R$ 5,6 bi
foi o prejuízo da mineradora no
último trimestre do ano passado;
o primeiro desde 2002

74,2%
foi quanto caiu o lucro anual
da empresa em 2012
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B18.




