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Negócios Brilho mais popular
Swarovski quer vender
produtos em grandes
redes de varejo. Pág. B10

A Fiat não planeja fechar fábri-
cas e demitir funcionários na
Itália, segundo informou o mi-
nistro da Indústria do país, Flá-
vio Zanonato, que se encon-
trou ontem com o executivo-
chefe da montadora, Sergio
Machionne. “Recebemos a con-
firmação do compromisso da
Fiat com a Itália, a intenção de
não fechar nenhuma fábrica no
país, a manutenção da equipe
nos níveis atuais, apesar da fa-
se muito difícil no mercado
automotivo no cenário nacio-
nal e europeu”, disse o minis-
tro em comunicado.

A MPX Energia entrou com o
pedido de análise prévia do re-
gistro de oferta pública
de distribuição primá-
ria de ações ordiná-
rias de emissão que
compreenderá a
distribuição públi-
ca primária de ini-
cialmente 120 mi-
lhões de ações ordi-
nárias de emissão da
companhia. O “follow on”
faz parte da transação entre
Eike Batista e a E.ON para a
formação de uma joint ventu-
re, a ser concluída em agosto.

A Cemig informou ontem que
entrou com mandado de segu-

rança no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ)

para garantir que o
seu pedido para re-
novar a concessão
da hidrelétrica Ja-
guara seja avaliado.

O Ministério de Mi-
nas e Energia negou

a prorrogação, afirman-
do que o pedido da estatal

mineira foi feito fora do prazo,
que vencia em 28 de fevereiro.
A Cemig afirma ter feito a soli-
citação no dia 7 daquele mês.

MERCADO FINANCEIRO
Fiat manterá fábricas
na Itália, diz ministro

A estrutura da Santander Asset
Management (SAM) no Brasil
não deve sofrer alterações ime-
diatas após o acordo o banco
Santander vender 50% da ges-
tora de recursos aos fundos de
private equity americanos War-
burg Pincus e General Atlantic,
afirmaram fontes próximas ao
negócio ouvidas pelo Broad-
cast, serviço em tempo real da
Agência Estado.

O comando da gestora conti-
nuará nas mãos da atual presi-
dente Luciane Ribeiro. Toda a
diretoria da gestora e a equipe

de economistas também de-
vem permanecer as mesmas,
conforme as fontes. Poderão
ocorrer mudanças na parte
operacional da gestora, mas
nada que gere impacto na con-
dução dos negócios.

GRUPO ‘X’

RIO

A Companhia Paranaense de
Energia (Copel) e a Energisa fi-
zeram proposta de R$ 3,2 bi-
lhões para compra de participa-
ções societárias em nove empre-
sas do Grupo Rede Energia.

As empresas pedem que a
oferta seja considerada na as-
sembleia de credores da compa-
nhia, que está em recuperação

judicial, marcada para a próxi-
ma quarta-feira. A proposta vai
rivalizar com outra, da CPFL e
da Equatorial Energia, que está
sendo discutida desde outubro
do ano passado.

A Copel e a Energia propõem
um pagamento de dinheiro,
além de assimilação de dívidas,
em troca de participações nas
oito distribuidoras de energia
do Grupo Rede sob intervenção
do governo federal, além de fa-
tia majoritária da geradora Tan-
gará Energia. A proposta da
CPFL e da Equatorial Energia
não prevê aporte de capital.

A petição com a proposta foi
protocolada na 2ª Vara de Falên-
cias e Recuperações Judiciais

de São Paulo, conforme comuni-
cado divulgado ontem pela Co-
pel e pela Energisa.

Até o fim de março de 2012, o
endividamento total do Grupo
Rede era de cerca de R$ 5,7 bi-
lhões, segundo balanço mais re-
cente no site da empresa.

Discórdia. A movimentação
‘pré assembleia’ é forte no Gru-
po Rede. Receosos de que o pro-
cesso de recuperação judicial
pudesse ser favorável aos ban-
cos estatais, alguns credores
tentaram impedir que o Banco
do Nordeste (BNB), o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
a Caixa Econômica Federal, o

Banco do Brasil (BB) e o Banco
da Amazônia votassem na as-
sembleia.

Atéo momento, porém, só ob-
tiveram a garantia de que o
BNDES não votará. O banco es-
tá impedido de votar por ser
acionista do Grupo Rede. O arti-
go 43 da nova Lei de Falências
estabelece que os sócios com
mais de 10% de participação
acionária na empresa devedora
não poderão votar nas reu-
niões. O BNDES detém 15,86%
da companhia.

Segundo a lista dos credores
divulgada pelo Grupo Rede, o
BNDES tem a receber R$ 126,3
milhões do Grupo Rede. Essa dí-
vida, no entanto, é com garan-
tias reais, e a proposta de recu-
peração judicial que foi apresen-
tada pela empresa em conjunto
com a CPFL Energia e a Equato-
rial prevê a conversão da dívida
em ações do grupo.

No mês passado, o Broadcast,

serviço em tempo real da Agên-
cia Estado, informou que as elé-
tricas interessadas em comprar
o Grupo Rede e o banco de fo-
mento mantinham negocia-
ções que poderiam culminar na
ampliação da participação do
banco na empresa.

O Banco da Amazônia tem
créditos a receber de R$ 34,4 mi-
lhões, o Banco do Nordeste, de

R$ 76,79 milhões, e o BB, de R$ 5
milhões. Os credores também
tentaram impedir a votação dos
debenturistas da 4ª emissão da
Rede Energia.

Um dos maiores credores do
Grupo Rede é o Fundo de Inves-
timento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FI-
FGTS), administrado pela Cai-
xa. O FI-FGTS tem crédito a re-
ceber de R$ 712,5 milhões.

O Bank Of New York Mellon
entrou com um pedido para
que a Caixa também ficasse im-
pedida de votar na assembleia.
O pedido foi negado. O Grupo
Rede argumentou que o banco
não estaria habilitado a fazer es-
se tipo de pleito, pois não seria
parte legítima da recuperação
judicial, mas apenas o agente fi-
duciário das notas perpétuas
que haviam sido emitidas pela
companhia no mercado de capi-
tais americano / WELLINGTON

BAHNEMANN, COM REUTERS

MPX entra com pedido
de oferta de ações

Controladora da TIM
pode ter sócio na Itália

Copel e Energia fazem proposta
de R$ 3,2 bi pelo Grupo Rede

AUTOMÓVEIS ENERGIA TELEFONIA

Venda de gestora de recursos do
Santander não afeta equipe no Brasil

DIVULGAÇÃO

Cemig briga na Justiça
para garantir concessão

A Telecom Italia vai discutir
novamente uma possível inte-
gração com a H3G, unidade do
conglomerado Hutchison
Whampoa, de Hong Kong, na
próxima reunião do conselho,
afirmou Marco Patuano, dire-
tor operacional da empresa. A
próxima reunião está marcada
para quarta-feira. A controlado-
ra da TIM no Brasil começou a
negociar uma integração com
os negócios de telefonia móvel
da Hutchison Whampoa na
Itália em abril, mas o conselho
suspendeu as conversas para
lidar com outras questões.

Mitsubishi compra o controle da
brasileira Ceagro por R$ 1 bilhão

120 MI

Assinante,
O Estadão disponibiliza novos canais 
para atendê-lo ainda melhor e com 
mais rapidez.
Com os mais novos canais de atendimento do 
Estadão, basta estar conectado para ser atendido.
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SERÁ O NÚMERO
DE AÇÕES DA NOVA

OFERTA DA
MPX ENERGIA

● Gigante japonês
O Grupo Mitsubishi é uma hol-
ding que concentra nada menos
que 614 empresas, em setores
como commodities, indústria quí-
mica, metais, maquinários, logís-
tica e energia, entre outros.

Campo. Com mais de 65 mil hectares de soja e milho no País, Ceagro fatura R$ 1,1 bilhão

Agronegócio. Multinacional japonesa já detinha 20% da empresa sediada em Goiás e adquiriu mais 60% dos antigos controladores –
a gestora de investimentos Vinci, do banqueiro Gilberto Sayão, e o grupo Losgrobo, um dos maiores produtores de soja da Argentina

● Credores

É a segunda oferta pela
companhia, que está em
recuperação judicial;
CPFL e Equatorial
também disputam ativos

Naiana Oscar
Fernando Scheller

A japonesa Mitsubishi Corpo-
ration comprou o controle da
produtora agrícola brasileira
Ceagro, uma das maiores pro-
dutoras de soja e milho do
País. Desde janeiro de 2012, a
companhia asiática detém
uma participação de 20% na
empresa sediada em Goiás.
Ontem, ela anunciou ter com-
prado outros 60%. Embora o
valor do negócio não tenha si-
do revelado, fontes do merca-
do afirmam que os japoneses
desembolsaram cerca de R$ 1
bilhão pela fatia.

Antes de se associar à Ceagro,
a Mitsubishi mantinha uma ope-
ração modesta no Brasil, que se
restringia a comprar soja e ou-
tros grãos de grandes produto-
res e enviar para a Ásia. “A inten-

ção deles sempre foi ter uma
operação dentro do campo, co-
mo ela já tem nos Estados Uni-
dos”, disse uma fonte próxima à
multinacional. A aquisição, fe-
chada no fim de semana passa-
do, mas anunciada ontem ao
mercado no Japão, marca a en-
trada da companhia na produ-
ção de grãos no País.

A Ceagro era controlada pelo
grupo Losgrobo, do argentino
Gustavo Grobocopatel, um dos
maiores produtores de soja do
país vizinho, e pela gestora de
investimentos carioca Vinci, do
banqueiro Gilberto Sayão. Em
2008, os dois se associaram e
criaram uma empresa (na qual
cada um detinha 50% de partici-
pação) para investir no agrone-
gócio brasileiro.

Eles estrearam no setor fazen-
do aquisições. A primeira foi a
da Ceagro – empresa do Mara-
nhão fundada pelo empresário
Paulo Fachin em 1994, para
atuar na venda de grãos. No ano
seguinte, Grobocopatel e Sayão
compraram a Selecta, de Goiás,
que atuava na originação e pro-
dução de grãos.

Os sócios promoveram a fu-
são das duas empresas em 2010,
dando origem à Ceagro Losgro-

bo. O empresário argentino e o
banqueiro passaram a deter jun-
tos 60% da companhia. O res-
tante permaneceu nas mãos do
fundador, Paulo Fachin, que foi
mantido na presidência na no-
va empresa.

A participação dos três foi di-
luída com a entrada da Mitsubi-

shi, em janeiro de 2012. Na se-
mana passada, Vinci e Losgro-
bo deixaram definitivamente o
capital da empresa, vendendo
sua participação para os japone-
ses. Fachin permanece com
20% e segue na administração.
“Foi uma ótima oportunidade
de negócio tanto para a Vinci

quanto para Losgrobo”, diz Car-
los Eduardo Martins, sócio da
gestora carioca. “Quando assu-
mimos a Ceagro, em 2008, ela
faturava R$ 100 milhões e era
uma empresa regional. Vende-
mos uma companhia com atua-
ção nacional e que faturou na
última safra R$ 1,1 bilhão.”

Desde o ano passado, a Cea-
gro já respondia por mais da me-
tade do faturamento total do
grupo Losgrobo. Com a venda
para a Mitsubishi, os argenti-
nos se desfazem de seu maior
negócio e seguem no Brasil com
uma operação muito pequena
de moagem de trigo.

Vantagem. Para Glauco Pucci-
nelli Monte, especialista em
grãos da IntlFCStone, consulto-
ria americana que oferece plane-
jamento estratégico para em-
presários do agronegócio, a saí-
da do grupo Losgrobo do Brasil
se justifica pelo porte do negó-
cio fechado com os japoneses.
“O valor de venda foi bastante
vantajoso para os argentinos”,
diz. “O principal atrativo são as
terras, já que a fábrica de esma-
gamento de soja no Mato Gros-
so valeria, no máximo, cerca de
R$ 100 milhões.”

Segundo Monte, a vantagem
da entrada da Mitsubishi na em-
presa de Goiás é a capacidade de
investimento dos japoneses no
financiamentodeprodutores ru-
rais,especialmentede fertilizan-
tes. “A Ceagro tem a tradição de
realmenteentrar comoumapar-
ceira do produtor.”

R$ 712,5 mi
é o valor das perdas do fundo
FI-FGTS, da Caixa, com
investimentos no Grupo Rede

R$ 126,3 mi
é o valor do prejuízo que o
BNDES acumula com o
grupo de energia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




