
Jornal Valor --- Página 9 da edição "18/04/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 17/04/2013@20:28:56

Quinta-feira, 18 de abril de 2013 | Valor | B9

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 18/4/2013 (20:28) - Página 9- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Produção de minério de ferro da Vale cai 3,5% no 1o tri
M et a i s
Rafael Rosas e Natalia Viri
Do Rio e São Paulo

A produção de minério de fer-
ro, o carro-chefe da Va l e , caiu
3,5% no primeiro trimestre frente
a igual período de 2012, para
67,5 milhões de toneladas. Na
comparação com o quarto tri-
mestre do ano passado, o recuo
foi de 21%. De acordo com relató-
rio de produção divulgado on-
tem, o volume fabricado de pelo-
tas recuou 11,7% frente aos três
primeiros meses de 2012, para

11,7 milhões de toneladas.
A queda na produção de mi-

nério de ferro na comparação
com igual período do ano passa-
do aconteceu apesar de as ope-
rações no primeiro trimestre de
2012 terem sofrido o impacto
das chuvas no Sudeste, que leva-
ram a companhia a declarar for-
ça maior em contratos de miné-
rio em janeiro daquele ano.

Tanto o Sistema Sul quanto o
Sistema Sudeste — que sofreram
com as chuvas no ano passado —
registraram queda na produção
de minério de ferro. No Sistema
Sul o volume recuou 3,5% na

comparação dos três primeiros
meses de 2012 com igual perío-
do deste ano, passando de 17,7
milhões de toneladas para 17 mi-
lhões de toneladas. Já no Sistema
Sudeste a queda foi de 7,4%, de
26,8 milhões de toneladas para
24,8 milhões de toneladas.

A mineradora disse que a que-
da no Sistema Sudeste foi devido
ao baixo teor de ferro na produ-
ção que alimenta a usina de pro-
cessamento em Itabira (MG), ao
impacto de questões de licenças
de lavra em Mariana (MG) e à
parada para manutenção em
Minas Centrais. No Sistema Sul,

a queda da produção refletiu a
parada programada em Vargem
Grande e em Minas Itabirito.

Em Carajás (Sistema Norte),
que não sofreu com a precipita-
ção de chuvas, houve recuo de
0,5% na produção de janeiro a
março, na comparação com igual
período de 2012, devido a “al -
guns problemas operacionais”,
segundo a Vale. O montante de
Carajás foi de 21,6 milhões de to-
neladas no trimestre, ante 21,7
milhões de um ano atrás.

Ao contrário do resultado ob-
tido na operação de minério de
ferro, a divisão de metais básicos

da Vale teve desempenho positi-
vo. No primeiro trimestre, a pro-
dução de cobre subiu 22,8% em
relação a um ano antes, para 90
mil toneladas, volume recorde.
Já o volume produzido de níquel
saltou 3%, para 65 mil toneladas,
no maior nível para um primei-
ro trimestre em três anos.

A Vale disse que a maior con-
fiabilidade de operações de ní-
quel no Canadá e a maturação do
projeto Vale Nova Caledônia
(VNC) compensaram a perda de
produção em Onça Puma, no Pa-
rá, e a parada para manutenção
de um forno na Indonésia.

Segundo a empresa, a VNC co-
meçou a operação da segunda
de suas três linhas de produção
em fevereiro. Com isso, a produ-
ção do projeto atingiu 5,1 mil
toneladas, 3,9 mil de toneladas
acima dos últimos três meses do
ano. Conforme a Vale, a unidade
de Onça Puma continua inope-
rante e é esperado que volte a
operar, mas com apenas um for-
no, no quarto trimestre de 2013.

Já a produção de carvão da Va-
le no primeiro trimestre somou
1,8 milhão de toneladas, alta de
16,6% na comparação com os
três primeiros meses de 2012.

Fonte: BM&FBovespa e Valor PRO. Elaboração: Valor Data. *Fechamento do dia 16/04 = base. **Até o dia 17/04/13

Queda acentuada
As ações das principais companhias do grupo EBX fecharam ontem no vermelho – variações hora a hora (em %)
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C o n g l o m e ra d o Ações das cinco empresas de capital aberto da holding EBX tiveram fortes quedas na bolsa ontem

Mau desempenho da OGX contagia grupo
Cláudia Schüffner e
Rodrigo Polito
Do Rio

A onda de más notícias vindas
da OGX parece não ter fim e tudo
indica que as preocupações com
a produção apenas um ano após
ela ter se tornado operacional
justificam o inferno astral da
companhia. Ontem as ações da
OGX fecharam com queda de
10,71%, acompanhadas por re-
duções dos papéis de MMX (me -
nos 9,5%), LLX (-10,09%), MPX (-
0,53%) e OSX (-15,96%).

Diante do novo cenário, a Citi
Corretora reduziu de R$ 2,15 pa-
ra R$ 0,90 o preço alvo das ações
da OGX para os próximos 12 me-
ses. Em movimento semelhante,
o Credit Suisse diminuiu sua esti-
mativa de R$ 2 para R$ 1 o valor
alvo do papel. Na semana passa-
da, o Deutsche Bank já havia re-
duzido para R$ 0,80 o preço alvo
das ações da companhia.

Na terça-feira, a petroleira de
Eike Batista informou que a pro-
dução de três poços no campo
de Tubarão Azul, na Bacia de
Campos, foi de 8,3 mil barris de
óleo equivalente (boe) por dia
em março, 26,5% abaixo do vo-
lume registrado em fevereiro, de
11,3 mil boe/dia. Desta vez, o
motivo da queda são problemas
operacionais em equipamentos
submarinos e na plataforma,
que se somam a problemas geo-
lógicos. A OGX teve que desligar
as bombas centrífugas submer-
sas de dois poços que apresenta-
ram defeito depois de um supe-
raquecimento na turbina de ge-
ração de energia da plataforma
OSX-1, à qual os equipamentos
estão conectados.

Com isso, a produção nos po-
ços OGX-68HP e TBAZ-1HP ficou
interrompida 15 dias e 11 dias,
respectivamente, em março. teve
que parar outros 11 dias. Segun-
do a OGX, para efetuar os repa-
ros necessários no OGX-68HP,
será necessária uma intervenção
de cerca de um mês. Esse traba-

lho começou em meados de
abril e deverá ser concluída em
meados de maio. A expectativa
agora é que a produção seja nor-
malizada somente em junho.

O problema não é trivial por-
que a companhia paga a outra
empresa do grupo, a OSX, uma
taxa média de US$ 263 mil por
dia pelo afretamento (aluguel)
dessa plataforma, em um con-
trato com prazo de 20 anos.

Em um relatório entitulado
“Lei de Murphy”, o Credit Suisse
observou que problemas opera-
cionais são a última coisa que a
OGX precisava nessa altura do
campeonato. “A incerteza já era
grande com relação ao desempe-
nho da produção dos poços exis-
tentes, à quantidade de óleo re-
cuperável no campo que recebe-
rá a plataforma OSX-2 [próximo
a Tubarão Azul], e à avaliação em
um eventual farm-out [venda]
em Tubarão Martelo”, escreve-
ram os analistas Emerson Leite,
Vinicius Canheu e André Sobrei-
ra, no documento.

Os analistas acrescentaram a
essa lista de incertezas a posição
financeira do grupo EBX no cur-
to e no longo prazos. “Essas preo-
cupações, sozinhas, já deixam as
ações com pouco apoio para

uma valorização, em nossa opi-
nião. E agora o mercado é con-
frontado com outro risco, que é o
das operações não funcionarem
sem problemas”, comentam.

As implicações para o caixa da
OGX não são poucas. Como lem-
bra o Credit Suisse, menor pro-
dução significa menos dinheiro.
Os analistas do banco calculam
que as intervenções devem cus-
tar US$ 12 milhões em cada po-
ço, o que significa um custo de
aproximadamente US$ 24 mi-
lhões para resolver o problema.
Além disso, a estimativa é que a
OGX possa deixar de produzir
421 mil barris de petróleo até
que tudo seja sanado, deixando
de obter cerca de US$ 42 mi-
lhões em receitas.

“Não é muito, mas não é bom
para uma empresa que começou
o ano com US$ 1,6 bilhão no caixa
e vai gastar US$ 1,3 bilhão e US$
300 milhões, respectivamente,
em investimento e despesas fi-
nanceiras este ano”, observaram
os analistas do Credit Suisse.

Em nota divulgada terça-feira,
a OGX informou que “ambos os
poços continuarão com sua pro-
dução interrompida até o repa-
ro das respectivas bombas cen-
trífugas submersas”. O mercado

estima que a produção será reto-
mada apenas em meados de ju-
nho. Há cerca de um ano, a OGX
prometia estar produzindo 8
mil barris ao dia em cada poço
de Tubarão Azul em 2013.

A OSX, por sua vez, informou
que não está previsto o paga-
mento de qualquer multa pelo
defeito na planta de geração da
unidade que parece ter causados
os problemas que levaram a in-
terrupção da produção dos dois
poços. A companhia acrescen-
tou que continuará a receber a
taxa diária de US$ 263 mil pela
unidade, mesmo enquanto a
produção da OGX estiver sus-
pensa nesses poços.

“O contrato de operação da
OSX Serviços com a OGX é de re-
embolso de custo mais margem,
sendo esta margem variável de
0 a 10% em função da eficiência
operacional”, informou a empre-
sa em nota. “Em março, conforme
citado, a eficiência operacional
do OSX-1 foi de 94,1%, com uma
margem operacional de 4,1% pa-
ra a OSX Serviços neste mês”,
completou a companhia.

Ao explicar o contrato, a área
de relações com investidores da
OSX, informou ao Va l o r que a
responsabilidade da OSX por

paradas de produção da empre-
sa coligada em março é de ape-
nas 2,6 dias, equivalente ao
mencionado resultado opera-
cional de 94,1%.

O analista do Deutsche Bank
Marcus Sequeira chama a aten-
ção a atenção para o fato de a pro-
dução do poço TBAZ-1-HP ter di-
minuído “d r a s t i c a m e n t e” em fe-
vereiro, na comparação com ja-
neiro. Na sexta-feira, quando re-
duziu o preço-alvo da OGX para
R$ 0,80, ele destacou a elevada
produção de água no poço TBAZ-
1HP, de 168 mil barris/dia, em ja-
neiro. A análise do banco alemão
foi feita com base nas informa-
ções disponíveis no Banco de Da-
dos de Exploração e Produção da
ANP, e não as da companhia.

Os problemas em Tubarão
Azul já levaram os bancos a revi-
sarem para baixo os volumes de
reservas recuperáveis desse cam-
po, aumentando os temores de
um fracasso da OGX na explora-
ção desse tipo de reservatório.

Em relatório publicado terça-
feira, o Itaú BBA observou que a
OGX sempre se orgulhou de co-
mo antecipou a produção nessa
área, talvez cedo demais. “Espe -
cialistas da indústria, contudo,
argumentam que a empresa po-

de ter pulado etapas importan-
tes para definir o sistema de pro-
dução e de equipamentos sem
[ter de antemão] dados suficien-
tes dos reservatórios. Parece que
eles tinham, pelo menos, um
certo grau de razão”, escreveram
os analistas Paula Kovarsky e
Diego Mendes.

Diante do novo cenário, tam-
bém só é possível esperar um au-
mento da produção offshore no
fim deste ano, quando está pre-
vista a operação do FPSO OSX-3,
no campo de Tubarão Martelo,
também na Bacia de Campos.

O Credit Suisse ainda observa
que problemas operacionais não
ajudam a negociação de um
farm-out da OGX, considerando
que existem outros vendedores
de áreas no Brasil (como a Petro -
bras, Va l e , A n a d a r k o, BP e a pró-
pria ANP), o que pode complicar
a venda de uma participação no
campo de Tubarão Martelo.

Na terça-feira, a estatal Petro -
nas, da Malásia, negou ter assina-
do com a OGX acordo para a
compra de direitos em um bloco
no Brasil. No mercado, havia ru-
mores de que a empresa estava
negociando a compra de 40% da
OGX no bloco onde está localiza-
do o campo de Tubarão Martelo.

Lopes espera estabilidade
I m ó ve i s
Chiara Quintão
De São Paulo

O mercado nacional de lança-
mentos imobiliários ficará estável
ou terá pequeno crescimento em
2013 na comparação com 2012,
conforme a diretora-geral de aten-
dimento da Lopes, Mirella Parpi-
nelle. A estimativa é que o Valor
Geral de Vendas (VGV) a ser lança-
do pelo mercado, no ano, fique en-
tre R$ 80 bilhões e R$ 85 bilhões.

Conforme a segunda edição
do Anuário do Mercado Imobi-
liário Brasileiro, levantamento
divulgado ontem pela Lopes, o
mercado nacional de lançamen-
tos imobiliários foi estimado em
R$ 80 bilhões, em 2012, com que-
da de 7% ante 2011. Os prazos
maiores para a obtenção de li-
cenças de projetos em mercados
como São Paulo e Brasília contri-
buíram para essa redução.

Caso haja aumento do VGV lan-
çado neste ano, a alta será puxada
pelas incorporadoras de capital fe-
chado. A executiva disse esperar

que o total de lançamentos pelas
empresas de incorporação listadas
em bolsa seja semelhante em 2013
ao de 2012. No ano passado, o VGV
total das incorporadoras abertas
encolheu mais de 30% ante 2011.

Na média, os preços dos imóveis
ficarão estáveis em 2013 compara-
do com 2012, acompanhando a
inflação, segundo Mirella, com va-
riações para cima ou para baixo
em algumas regiões. “Os preços
dos terrenos estão cada vez mais
altos. Hoje, há projetos que se asse-
melham aos de primeiro mundo”.

Em 2012, a valorização real dos
preços dos imóveis foi de 3%, de
acordo com o levantamento. “No
ano passado, houve acomodação
de preços, e a velocidade de ven-
das diminuiu”, disse. A executiva
ressaltou que o mercado imobi-
liário brasileiro passou a ter outro
tamanho desde os lançamentos
iniciais de ações (IPOs, na sigla em
inglês) das empresas do setor.

O levantamento divulgado on-
tem abrangeu análises sobre em-
preendimentos residenciais ver-
ticais, conjuntos comerciais, flats
e hotéis nas principais cidades

brasileiras, incluindo lançamen-
tos da Lopes e de concorrentes.

A Região Metropolitana de São
Paulo respondeu por R$ 28,5 bi-
lhões dos R$ 80 bilhões lançados
no ano passado, e a Grande Rio
de Janeiro, por R$ 11 bilhões. O
VGV lançado em Belo Horizonte
foi de R$ 3,9 bilhões, e o do Distri-
to Federa, R$ 3,3 bilhões.

Dos R$ 80 bilhões de lança-
mentos, a Lopes detalhou 86%, o
equivalente a R$ 69 bilhões. A
maior parte (81%) desses R$ 69
bilhões foi de unidades residen-
ciais, ou seja, R$ 55,8 bilhões. Fo-
ram lançados R$ 11 bilhões em
imóveis comerciais (16%) e R$ 2
bilhões em flats e hotéis (3%).

No segmento residencial, a ex-
pectativa é que Brasília continue a
ter o m2 mais caro do país, devido à
escassez de terrenos e à renda da
população. O preço mediano por
m2foi de R$ 11,03 mil em Brasília,
no ano passado. O segundo preço
mediano por m2 foi registrado em
Santos (SP) — R$ 6,92 mil — , e o ter-
ceiro, na cidade de São Paulo (R$
6,87 mil). No Brasil, o preço do m2

mediano foi de R$ 5,11 mil.

Mesmo sem lançar nada
até fim de março, Trisul
prevê expansão no ano
De São Paulo

A incorporadora Tr i s u l não fez
lançamentos imobiliários no pri-
meiro trimestre. Conforme o pre-
sidente da Trisul, Jorge Cury Ne-
to, a companhia não lançou pro-
dutos no período em função de
atrasos na liberação de licenças
para projetos na cidade de São
Paulo. A incorporadora mantém
a expectativa de crescimento, em
2013, na comparação com os
lançamentos de 2012, apesar de
não ter lançado nada no primei-
ro trimestre do ano.

No trimestre, a companhia re-
gistrou vendas contratadas líqui-
das de R$ 77 milhões, 18% acima
do mesmo período do ano passa-
do. “Grande parte das vendas foi
de estoque de imóveis prontos”,
diz o diretor comercial e de marke-
ting da Trisul, Ricardo Stella. A in-
corporadora tem, em curso, cam-
panha de vendas de imóveis pron-

tos ou em via de serem concluídos,
que inclui descontos, pagamento
de escritura e de mudança para
distâncias de até 100 quilômetros.

O diretor comercial diz espe-
rar estabilidade de preços de
imóveis em 2013, com correção
pelo Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC).

A Trisul vendeu dois terrenos
considerados não estratégicos
no primeiro trimestre, obtendo
R$ 18,5 milhões com a comercia-
lização de sua parcela nessas
áreas. Esses terrenos seriam des-
tinados a empreendimentos do
segmento econômico.

A companhia vem focando sua
atuação na produção de imóveis
para os padrões médio e médio-
alto na Grande São Paulo. No tri-
mestre, a companhia adquiriu
dois terrenos, adequados ao seu
foco. O banco de terrenos no fim
de março correspondia ao VGV
potencial de R$ 1,1 bilhão. (CQ)

Curtas

Produção de aço cai
A produção brasileira de aço

bruto caiu 7,6% em março na
comparação com o mesmo mês
do ano passado, para 2,9 milhões
de toneladas, segundo o Instituto
Aço Brasil (IABr). Já o volume de
laminados teve queda de 1,7%,
para 2,2 milhões de toneladas. As
vendas internas de produtos si-
derúrgicos cresceram 0,5%, para
1,9 milhão de toneladas.

Dividendos da Eternit
O conselho de administração

da Eternit aprovou a distribuição
de R$ 17,7 milhões em remunera-
ção aos acionistas a ser paga no
dia 10. Do total, R$ 5,7 milhões —
ou R$ 0,064 por ação — serão pa-
gos a título de juros sobre capital
próprio. O valor está sujeito à inci-
dência de alíquota de 15% do Im-
posto de Renda. Os R$ 12,2 mi-
lhões restantes, equivalentes a
R$ 0,136 por papel, serão distri-
buídos como dividendos e não são
tributados. Terão direito a receber
o benefício os acionistas detento-
res de papéis da companhia no dia
29. A partir do dia 30, as ações se-
rão negociadas “ex-dividendos”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2013, Empresas, p. B9.




