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Consórcio Foz Águas 5 recebe
financiamento de R$ 640 milhões
S a n e a m e n to
Beatriz Cutait
De São Paulo

Um ano após assumir a coleta e
o tratamento de esgoto dos 21
bairros da chamada Área de Pla-
nejamento 5 (AP-5) do Rio de Ja-
neiro, o consórcio Foz Águas 5,
formado pelas companhias Fo z
do Brasil (grupo Odebrecht) e
Águas do Brasil, recebe hoje o pri-
meiro financiamento de longo
prazo para a concessão. A Caixa
Econômica Federal vai destinar
R$ 640 milhões por meio do pro-
grama Saneamento para Todos,
via recursos do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS).

A concessão da AP-5, voltada
para 1,8 milhão de pessoas, vai
receber R$ 2,6 bilhões ao longo
de 30 anos, sendo R$ 1,8 bilhão
nos primeiros dez anos.

Segundo o diretor regional Rio-

Espírito Santo da Foz do Brasil, Re-
nato Medeiros, os recursos da Cai-
xa serão destinados para quatro
anos (2013-2016) e vão privilegiar
dez bairros (cerca de 700 mil pes-
soas). “Esse primeiro conjunto de
investimento vai atender a área
mais populosa da concessão e boa
parte dos recursos será voltado à
bacia da Guanabara, o que contri-
bui para os compromissos olímpi-
cos”, afirma Medeiros.

A meta estabelecida em con-
trato prevê a universalização da
coleta e do tratamento de esgoto
na áreas da Olimpíada do Rio
(nos bairros Deodoro e Vila Mili-
tar) até 2017, mas o consórcio
pretende antecipar para 2016,
antes do evento esportivo.

Os dez bairros que vão receber
os recursos iniciais contam hoje
com nível de coleta de esgoto em
torno de 50%, mas têm um trata-
mento muito baixo, entre 5% e
10%. Com o financiamento, a Foz

Águas 5 vai construir em torno de
400 quilômetros de rede de esgoto
e duas estações de tratamento.

Até a liberação dos recursos
da Caixa, o consórcio havia ape-
nas recebido financiamento de
curto prazo no valor aproxima-
do de R$ 100 milhões do banco
Caixa Geral-Brasil, instituição
portuguesa que prestou assesso-
ria financeira às empresas.

A concessão da AP-5 prevê a
construção de 19 estações de tra-
tamento de esgoto e 221 elevató-
rias, mas o consórcio está revendo
o plano. A ideia agora é reduzir
para dez estações e 142 elevató-
rias de maior capacidade. O dire-
tor da Foz ressalta que o progra-
ma está sendo cumprido e que
não está sendo feita economia,
apenas um aumento de eficiência.

A meta é chegar em 30 anos a
85% de coleta e 100% de trata-
mento de esgoto. Além da opera-
ção, o consórcio Foz Águas 5 é res-

ponsável pela gestão comercial
de água e esgoto, que inclui me-
dição de consumo e recolhimen-
to das contas. O maior problema
enfrentado é a inadimplência,
que chega a 50% na região.

Para reduzir o índice, o con-
sórcio está fazendo o recadastra-
mento de todos os usuários da
região da AP-5 e espera contar
com inadimplência em torno de
10% até o 10o ano de operação.
“Pela nossa experiência, quando
se presta o serviço, o cliente pa-
g a”, afirma Medeiros.

Diante da inadimplência ele-
vada, o faturamento da Foz
Águas 5, que deveria ser de
R$ 200 milhões ao ano, está sen-
do reduzido pela metade. O con-
sórcio, contudo, considera que,
em dez anos, quando o atendi-
mento abranger até 80% da po-
pulação e com o crescimento es-
perado da região, o número vai
alcançar R$ 500 milhões ao ano.

Óleo e gás Ação da companhia cai 9,7% e mercado espera melhora do caixa

Acordo com Petronas não
segura queda da OGX
Cláudia Schüffner
Do Rio

A venda dos 40% do campo de
Tubarão Martelo para a Pe t r o n a s ,
da Malásia, por US$ 850 milhões,
não aliviou as preocupações do
mercado em relação à situação fi-
nanceira da petroleira OGX. On-
tem, as ações da empresa chega-
ram a subir quase 10%, mas no fi-
nal do dia tudo foi perdido. Os
papéis encerraram o pregão em
baixa de 9,74%, a R$ 1,76. Entre as
explicações para esse comporta-
mento estão o fato de a venda já
ter sido precificada anteriormen-
te, e o grande volume de opera-
ções especulativas com o papel.

Encerrado o negócio com a Pe-
tronas, o empresário Eike Batista
continua negociando com a russa
Lukoil a venda de uma fatia da
OGX e também com a japonesa
S u m i t o m o. Os US$ 850 milhões
do negócio incluem 40% de Tuba-
rão Martelo e ainda os prospectos
Ingá e Peró, que estão nos blocos
BM-C-39 e BM-C-40, que formam
o Complexo de Waikiki.

Ontem, após divulgar detalhes
do negócio, a OGX não confirmou
nem desmentiu informações do

Va l o r de que o pagamento será
escalonado, com apenas US$ 250
milhões sendo pagos quando a
Agência Nacional do Petróleo
(ANP) aprovar o negócio.

Outros US$ 500 milhões virão
quando o campo começar a pro-
duzir, o que está previsto para o
fim do terceiro trimestre, depois
que a plataforma OSX 3 chegar da
Ásia, onde está sendo construída, e
tiver sido conectada aos poços per-
furados. Isso significa que serão
pagos apenas US$ 750 milhões es-
te ano, se tudo der certo. Os US$
100 milhões restantes — que com-
pletam o total do negócio — estão
condicionados à performance da
produção na área a partir de 2014.

Os bancos utilizaram essa infor-
mação para calcular os benefícios
da transação, já que a empresa só
vai se pronunciar na teleconferên-
cia marcada para amanhã, para co-
mentar o resultado que será divul-
gado hoje. Como antecipado, o
acordo entre a Petronas e a OGX dá
à malaia a opção (“call”) de com-
prar até 5% do capital social da
OGX detido pelo empresário Eike
Batista, fundador da empresa, sem
diluir os minoritários.

A opção pode ou não ser exerci-

da (não há qualquer obrigação), e
vale até abril de 2015. O preço esti-
pulado é R$ 6,30 por ação, o mes-
mo estabelecido para a opção de
venda (“put ”) que a OGX tem con-
tra Batista até o limite de US$ 1 bi-
lhão e que vence em 2014. A preços
atuais, a “call” da Petronas equivale
a US$ 500 milhões, mas na prática
só vai acontecer se o preço da ação
da OGX mais que triplicar.

O Morgan Stanley e s p e r av a
que o acordo fosse anunciado
junto com uma nova estimativa
de reservas da OGX, o que não
aconteceu. Por isso, segundo os
analistas, a incerteza sobre os vo-
lumes e a produtividade dos
campos da empresa irão conti-
nuar. O Itaú BBA destacou que
havia um temor por parte dos
analistas do mercado de que a
opção oferecida à Petronas pu-
desse ser inferior ao valor de
mercado. Contudo, avaliaram os
analistas, a valorização implícita
do negócio aponta para um pre-
ço da ação inferior ao atual.

Já o Bank of America Merrill
Lynch acha que a chave da tran-
sação está nos US$ 250 milhões
que a companhia vai receber no
curto prazo, que dão um pouco

mais de fôlego. Mas os analistas
ressaltaram que a maneira mais
efetiva de elevar o caixa é o exer-
cício da “put ” contra Eike.

Uma demonstração da intensa
movimentação vivida pelo setor,
é que as ações Q G E P, do grupo
Queiróz Galvão, subiram 7,39% e
fecharam cotadas a R$ 12,20, im-
pulsionadas pela notícia de que a
Barra Energia foi alvo de uma
oferta de US$ 2 bilhões feita pela
China National Petroleum Cor-
poration (CNPC).

O presidente da Barra Energia,
Renato Bertani, disse ao Valor que
não comentaria a informação. Co-
mo a QGEP tem participações
idênticas às da Barra em dois blo-
cos no pré-sal de Santos (BM-S-8 e
BS-4), a notícia sobre uma impul-
sionou a outra. Desde 2011, a Bar-
ra investiu US$ 470 milhões no
Brasil e se concluída a negociação
com a CNPC por US$ 2 bilhões, is-
so significará um prêmio equiva-
lente a mais de quatro vezes o que
os fundos First Reserve e Riversto -
ne, principalmente, investiram.
Apesar da OGX ter 30% do BS-4,
não houve valorização, o que in-
dica que o mercado enxerga
maior valor no campo Carcará.

Atraso em termelétricas
triplica prejuízo da MPX
Alessandra Saraiva
Do Rio

A MPX, empresa de energia
do grupo EBX, do empresário Ei-
ke Batista, ampliou o prejuízo
no primeiro trimestre deste ano
para R$ 250,9 milhões — três ve-
zes maior do que o resultado ne-
gativo em igual período no ano
passado, de R$ 77,5 milhões. O
custo de compra de energia para
cumprir obrigações contratuais
da usinas de Pecém I, no Ceará, e
Usina de Itaqui, no Maranhão
derrubou o desempenho da em-
presa nos primeiros três meses
de 2013. A segunda turbina de
Pecém entrou em operação so-
mente em fevereiro deste ano,
mesmo mês em que a de Itaqui
foi autorizada a operar comer-
cialmente pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel).

Os custos operacionais conso-
lidados da MPX quase quadru-
plicaram entre o primeiro tri-
mestre de 2012 e mesmo período
em 2013. Nos primeiros três me-
ses deste ano, somaram R$ 312,6
milhões, contra R$ 81,8 milhões
em igual trimestre no ano passa-
do. Somente o custo total de
aquisição de energia elétrica em
Itaqui no primeiro trimestre des-
te ano chegou a R$ 165,3 mi-
lhões, informou a empresa.

Esse cenário, na prática, der-
rubou o Ebitda (lucro antes do
resultado financeiro e de tribu-

tos) da MPX, negativo em R$
137,6 milhões no primeiro tri-
mestre deste ano, o dobro do
observado no mesmo período
de 2012 (R$ 65,3 milhões).

Entretanto, cresceu a receita
operacional líquida consolidada
da geradora do grupo EBX, que
foi de R$ 196,1 milhões no pri-
meiro trimestre deste ano — alta
de 159,2% ante igual período em
2012. Esse resultado foi impul-
sionado pelo início do contrato
de Comercialização de Energia
no Ambiente Regulado (CCEAR)
da usina de Itaqui, no Mara-
nhão, e de três das quatro turbi-
nas da usina de Parnaíba I, tam-
bém no Maranhão.

O volume de energia vendida
no primeiro trimestre pela em-
presa foi de 1.363 gigawatts-ho-
ra (GWh), desconsiderando os
volumes negociados pela MPX
Comercializadora.

Porém, a dívida líquida (dívi-
da total menos caixa e valores
mobiliários) somou R$ 5,095 bi-
lhões ao final do mês de março,
o que representa 10,9% acima do
endividamento observado em
31 de dezembro de 2012.

A MPX informou ainda que a
conclusão da aquisição de 24,5%
da companhia pela alemã E . O N,
anunciada em 2012, está prevista
para a primeira quinzena de
maio, desde que a empresa tenha
as aprovações societárias e go-
vernamentais necessárias.

Lucro da Sabesp deve se manter
De São Paulo

O crescimento esperado da re-
ceita não deve garantir um bom re-
sultado final à Sabesp no primeiro
trimestre de 2013. A previsão mé-
dia de cinco instituições financei-
ras — Votorantim Corretora, corre-
toras Ágora/B r a d e s c o, Citi, J.P. Mor-
gan e Goldman Sachs — aponta pa-
ra lucro líquido de R$ 491 milhões
entre janeiro e março, praticamen-
te igual ao total apurado em igual
período de 2012 (R$ 492 milhões).

Já a previsão média para a re-
ceita líquida (com construção)
feita por quatro casas — Goldman
Sachs excluído — sinaliza um va-
lor em torno de R$ 2,8 bilhões no
trimestre, o que vai representar
uma alta anual de 8,5%.

Na visão da equipe de análise da
Votorantim Corretora, os números
da empresa paulista de saneamen-
to serão positivamente influencia-
dos pelo reajuste tarifário, pelo
maior volume faturado e por me-
nores custos de energia elétrica.

As casas consultadas também
esperam um aumento médio de
13,5% do lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortiza-

ção (Ebitda) no primeiro trimes-
tre, para um montante aproxi-
mado de R$ 1,008 bilhão. Apenas
as corretoras Votorantim e Ágo-
ra/Bradesco divulgaram as previ-
sões para a margem Ebitda da Sa-
besp no período, de 37% e 34,6%,
respectivamente. Nos primeiros
três meses de 2012, a Sabesp
apresentou margem de 34,5%.

As principais preocupações
do mercado permanecem volta-
das ao processo de revisão tari-
fária. Em abril, a Arsesp (Agên-
cia Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado São Paulo)
decidiu prorrogar a implemen-
tação pela Sabesp do repasse aos
consumidores de encargos pre-
vistos por leis municipais, o que
foi mal visto pelos investidores.

Nessa semana, o Goldman Sachs
ajustou as expectativas para a Sa-
besp por conta do adiamento e
afirmou, em relatório, que os prin-
cipais riscos são um resultado final
pior que o esperado para a revisão
tarifária e a reversão do que chama
de “lógica econômica” que nor-
teou o processo. A Sabesp divulga
seu balanço trimestral hoje, após o
fechamento do mercado. (BC)

Empresas | I n d ú st r i a

Barra Energia já investiu US$ 470 milhões e atrai chineses
Pet r ó l e o
Do Rio

Cobiçada pela China National
Petroleum Corporation (CNPC),
a Barra Energia já soma investi-
mentos de US$ 470 milhões no
Brasil desde que comprou seu
primeiro ativo no país, justa-
mente uma fatia de 10% da Shell
no bloco BM-S-8 no pré-sal de
Santos, em 2011. O principal exe-
cutivo da Barra Energia, Renato
Bertani, não comenta a informa-
ção de que os donos da empresa
— basicamente os fundos First
Reserve e Riverstone — tenham
recebido oferta de US$ 2 bilhões
da CNPC. “Não comentamos es-
peculações”, disse Bertani ao Va -
lor, de Houston, na resposta tra-
dicional em casos como esse.

A Barra, uma companhia de
capital fechado, foi criada em
2011. Em julho daquele ano pa-
gou US$ 175 milhões pelos 10%
do BM-S-8 e, em setembro, inves-
tiu US$ 157 milhões para com-
prar 30% do BS-4, também na Ba-
cia de Santos, da Chevron e Shell.

Bertani informou que o inves-
timento de US$ 470 milhões in-
cluí as duas aquisições (que so-
mam US$ 332 milhões) e o apor-
te na perfuração do poço desco-

bridor do campo gigante Carca-
rá, encontrado pela Pe t r o b r a s
(operadora do BM-S-8) em mar-
ço do ano passado e que parece
ser o ativo mais valioso do port-

fólio da companhia.
Se concluída a negociação

com a CNPC, estimada em US$ 2
bilhões, vai representar um prê-
mio equivalente a mais de qua-

tro vezes o que os dois fundos
investiram. Quando a Barra foi
criada, o diretor-geral do First
Reserve Corporation, Will Ho-
neybourne, explicou ao Va l o r

que seu fundo e o Riverstone co-
locariam à disposição da com-
panhia US$ 500 milhões cada
um, e outros fundos colocariam
mais US$ 200 milhões, elevando

para US$ 1,2 bilhão o potencial
de aportes na companhia.

Na época, Honeybourne expli-
cou que a decisão de investir no
Brasil se devia à “economia forte,
regime regulatório estável e um
bom acesso à infraestrutura”,
além da existência recursos natu-
rais relativamente inexplorados.

Sobre os aportes previstos ini-
cialmente, que ajudam a enten-
der o quanto a companhia tem
no caixa, Bertani explicou que se
trata de um compromisso firme
de investimento de até US$ 1,2
bilhão, o que não significa que a
diferença entre o que foi investi-
do e o que está ainda disponível
esteja no caixa da companhia.

As notícias de venda da Barra
tornam indefinida a participa-
ção da companhia na 11a Roda -
da da Agência Nacional de Petró-
leo (ANP), marca para acontecer
na semana que vem.

A notícia sobre o interesse da
companhia chinesa na petrolífe-
ra brasileira ajudou a Queiroz
Galvão Exploração e Produção
(QGEP), que tem participações
idênticas às da Barra nos dois
blocos — o BM-S-8 e o BS-4, na
Bacia de Santos. As ações da
QGEP subiram 7,39%, fechando
o dia cotadas a R$ 12,20 no pre-
gão de ontem. (CS)

LEO PINHEIRO/VALOR

Bertani, principal executivo da Barra Energia, classifica de especulações notícias sobre interesse da CNPC na petroleira controlada por fundos de inve st i m e n to

.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 maio 2013, Empresas, p. B10.




