
%HermesFileInfo:B-14:20130821:

B14 Economia QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Negócios À venda
Fundo Mubadala entra
na disputa pela MMX,
de Eike. Pág. B15

Canadá multa
dona da TAM
por cartel

Sabrina Valle / RIO

O diretor financeiro da opera-
dora ferroviária América Latina
Logística (ALL), Rodrigo Cam-
pos, disse ontem que a venda de
participação acionária para a
Cosan geraria um conflito de in-
teresses entre as companhias e
demandaria uma estrutura de
governança específica. Ele lem-
bra que a gigante de combustí-
veis, capitaneada pelo empresá-
rio Rubens Ometto, é cliente re-
levante da ALL. “Obviamente,
o fato de ser cliente e também

acionista sempre gera confli-
to”, afirmou.

Na semana passada, após um
ano e meio de negociações, a en-
trada da produtora de açúcar e
etanol no controle da ALL foi
enterrada. Segundo Campos,
não houve unanimidade entre
os acionistas, o que seria funda-
mental no caso de um cliente se
tornar controlador.

“A governança demandaria
que todos estivessem de acor-
do”, disse, em seminário promo-
vido pela Associação dos Analis-
tas e profissionais de investi-
mento do mercado de capitais
(Apimec). “Não participei do
processo, mas houve essa dis-
cussão (governança).”

Dois acionistas do bloco de
controle da Cosan anunciaram,
em fevereiro de 2012, intenção
de vender participação de 5,6%
para a Cosan, por R$ 896 mi-
lhões. A participação seria sufi-
ciente para a Cosan ter 51% do
bloco de controle da ALL (o blo-
co de controle responde por
11% das ações da empresa).

A oferta foi acertada pela Co-
san com os acionistas Riccardo

Arduini e Wilson de Lara.
BNDES, Previ e Funcef estão en-
tre os demais acionistas com
participação relevante, mas mi-
noritária no bloco de controle.

Campos descartou a necessi-
dade de um aumento de capital
para a companhia, mesmo após
o fracasso das negociações com
a Cosan. O executivo informou
que a empresa prevê, nos próxi-
mos cinco anos, crescer 10% ao
ano. Sobre os leilões de ferro-
vias previstos para 2014, o dire-
tor disse que, em princípio, a

ALL gostaria de expandir ne-
gócios como operadora de
trens, e não de ferrovia.

Argentina. Apesar de a saí-
da da Argentina – após a presi-
dente Cristina Kirchner ter
cassado duas concessões da
empresa no país – ter feito a
ALL fechar o segundo trimes-
tre no vermelho, o diretor fi-
nanceiro da companhia diz
considerar a saída do merca-
do argentino como positiva,
já que as perspectivas para a
operação não eram boas.

Segundo Campos, a ALL ti-
nha intenção de sair do país
desde o início de 2012, pois
as operações no país não cres-
ciam, demandavam caixa e ti-
nham prazo de concessão
mais curto do que as do Bra-
sil. “A saída da Argentina aca-
ba sendo uma notícia boa.”

O executivo afirmou que o
segundo semestre começa fa-
vorável em termos de merca-
do para a empresa por causa
da expectativa de crescimen-
to da safra de milho.

Por outro lado, Campos
acrescentou que restrições
de capacidade nos portos ve-
rificadas no segundo trimes-
tre, que impactaram negati-
vamente a companhia, de-
vem se estender pelo tercei-
ro trimestre.

Mineradora gera baixa
de US$ 7,7 bi à Glencore

Apesar das preocupações de
investidores e da reclamação de
empresas, a desaceleração da
economia brasileira parece que
ainda não foi sentida no carri-
nho de supermercado. Gigantes
do setor de alimentos e bens de
consumo, como a francesa Da-
none e a suíça Nestlé, seguem

animados com o Brasil. A mes-
ma coisa acontece com grandes
varejistas europeus, como os
franceses Carrefour e Casino.

“Não há desaceleração para
nós. Pode até ser que ela venha.
Talvez, o que temos agora é um
pouco de volatilidade”, disse o
diretor financeiro da francesa
Danone, Pierre-Andre Terisse,
ao responder uma pergunta du-
rante teleconferência no fim de
julho sobre eventual preocupa-
ção com a desaceleração em
emergentes como a China e
América Latina.

Antes da sessão de perguntas

e respostas, na apresentação
dos resultados, Terisse fez uma
série de elogios ao desempenho
da filial brasileira.

“O Brasil, particularmente,
continua sendo um motor mui-
to forte para o crescimento do
grupo”, disse ele. “Continua-
mos a fazer progressos e refor-
çar nossa presença na América
Latina, com um desempenho
muito forte no Brasil.”

A concorrente Nestlé tam-
bém elogiou o mercado brasilei-
ro. “Na América Latina, o Brasil
continua a entregar um alto ní-
vel de crescimento orgânico”,

destacou o balanço divulgado
em 8 de agosto. Aos acionistas,
a companhia suíça destacou
que a venda “do achocolatado
Nescau e dos biscoitos foram o
ponto alto” no Brasil. “E o cho-
colate Kit Kat continua a cons-
truir um forte momento (no
País)”, diz a empresa.

Sinais de alerta. A anglo-holan-
desa Unilever reconheceu no
balanço semestral que grandes
emergentes como o Brasil e Rús-
sia dão sinais de desaceleração.
Apesar disso, a companhia des-
tacou positivamente o desem-

penho da filial brasileira na pri-
meira metade do ano, tanto que
a empresa acelerou o lançamen-
to de novos produtos no País.

Como os brasileiros conti-
nuam comprando achocolata-
dos, biscoitos, chocolates e pro-
dutos de limpeza, os supermer-
cados não têm do que reclamar.
No balanço do francês Carre-
four, as vendas no Brasil subi-

ram 9,5% no segundo trimestre,
na comparação com igual perío-
do de 2012. O ritmo, porém, é
menos intenso que no primeiro
trimestre, quando as vendas
avançaram 13,3%.

O concorrente Casino está
ainda mais feliz com o Brasil.
Com a incorporação do Grupo
Pão de Açúcar, a América Lati-
na contribuiu com quase dois
terços do lucro operacional do
grupo francês no semestre.

Depois da briga pelo controle
do varejista brasileiro, o presi-
dente do Casino, Jean-Charles
Naouri, elogiou diversas vezes
a filial brasileira durante a tele-
conferência com investidores e
analistas. “Foi excelente”, resu-
miu. / F.N.

Entrada da Cosan na ALL teria
conflito de interesse, diz executivo

Stuart Gulliver
● Diretor executivo
do HSBC

Joe Hogan
● Presidente da
suíça ABB

Carlos Tavares
● Diretor de operações da
PSA Peugeot Citroën

Setores de alimentos e varejo são exceção
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Multinacionais europeias já sentem
impacto da desaceleração no Brasil
Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE / LONDRES

O impacto da desaceleração
da economia brasileira já
atravessou o Oceano Atlânti-
co. Ao longo das últimas se-
manas, diversas multinacio-
nais europeias publicaram ba-
lanços que revelaram o efeito
negativo do quadro macroe-
conômico no Brasil. Aos ana-
listas e investidores, executi-
vos explicam que a atividade
mais lenta diminuiu as ven-
das e afetou o resultado. Para
piorar, a desvalorização do
real reduz ainda mais o lucro
quando o valor é convertido
para o euro. Resultado: filiais
brasileiras decepcionaram.

Alguns anos atrás, o Brasil era
motivo de satisfação para multi-
nacionais instaladas no País.
Com o boom das commodities
e o forte crescimento da deman-
da interna, resultados vistosos
chamaram a atenção do mundo.
O quadro, porém, parece que
mudou: agora, balanços mos-
tram deterioração do desempe-

nho das filiais brasileiras e exe-
cutivos precisam se explicar aos
acionistas. O fenômeno foi vis-
to em diversas companhias eu-
ropeias, defabricantes de produ-
tos químicos a montadoras, pas-
sando por bancos, operadoras
de telefonia e fabricantes de má-
quinas e equipamentos.

“O Brasil teve um resultado
mais fraco que o esperado dian-
te de uma surpresa com as difi-
culdades na economia”, disse o
presidente da suíça ABB, Joe
Hogan, em teleconferência
com investidores no fim de ju-
lho. No balanço, o motivo da
frustração era evidente: as recei-
tas da filial caíram 44% no se-
gundo trimestre na compara-
ção com igual período de 2012.
Com isso, o Brasil derrubou o
resultado da ABB nas Américas,
que caiu 6% no período.

Enquanto o Brasil frustrou ex-
pectativas, as demais filiais da
região avançaram: a unidade da
ABB nos Estados Unidos regis-
trou pequena alta de 1% nas ven-
das e o México teve um salto de
73% no faturamento – o maior
aumento entre todas as filiais.

“Temos boas oportunidades
no setor da construção e na dis-
tribuição de energia nos EUA”,
disse Hogan, ao mostrar que a
multinacional aposta mais fi-
chas no norte do continente.

Na Alemanha, a fabricante de
matérias-primas químicas Basf
não detalha números por país,

mas mostrou que, entre as fi-
liais das Américas, há duas ten-
dências: desaceleração no Bra-
sil e aceleração nos EUA.

“Devido à fraqueza do comér-
cio exterior e da pequena alta
no gasto dos consumidores, o
crescimento do Brasil foi restri-
to no primeiro semestre”, infor-
mou o balanço, que támbém
mostra uma desaceleração da

China. Por outro lado, há sinais
positivos em economias cen-
trais. “Apesar da política fiscal,
os Estados Unidos apresenta-
ram crescimento moderado”,
informou a companhia, que des-
taca a reação do Japão.

Montadoras. Apesar de man-
ter certo fôlego, balanços mos-
tram que o mercado de automó-

veis também dá sinais de cansa-
ço no Brasil. Na Volkswagen, a
venda de veículos somou 370
mil unidades de janeiro a julho
de 2013, 1,9% menor há um ano.

Na francesa PSA Peugeot Ci-
troën, o número de carros pro-
duzidos no País caiu em 2%, pa-
ra 61 mil unidades. Para a
Renault, a desaceleração de
mercados emergentes, entre

eles o Brasil, é uma das princi-
pais ameaças. “Há risco na de-
manda de curto prazo em mer-
cados-chave: Brasil, Rússia e
Turquia”, disse o diretor de ope-
rações , Carlos Tavares.

Bancos. Longe do chão de fá-
brica, bancos também perde-
ram. A filial brasileira do britâni-
co HSBC teve lucro 70% menor
no semestre em comparação
com 2012. “O Brasil está cres-
cendo menos e o consumo está
crescendo menos”, disse o dire-
tor executivo do HSBC, Stuart
Gulliver, na apresentação do re-
sultado em Londres. Na Espa-
nha, o resultado gerado pelo
Santander Brasil caiu 15,8% no
segundo trimestre na compara-
ção com os três primeiros me-
ses do ano devido ao “menor
crescimento do mercado de cré-
dito”, que afetou a casa.

Não foi só a desaceleração da
economia que prejudicou balan-
ços. A desvalorização do real di-
minuiu o resultado das filiais
quando o valor é convertido em
euros ou libras para ser declara-
do no balanço das sedes. A Tele-
fónica, por exemplo, registrou
queda de 3,9% no faturamento
trimestral da subsidiária brasi-
leira que é dona da Vivo. Esse
foi o pior desempenho entre as
dez filiais na América Latina. A
operadora explicou a piora espe-
cialmente pelo enfraquecimen-
to da moeda brasileira.

Diretor afirma que o fato
de empresa ser cliente
relevante da operadora
ferroviária gerou
‘questão de governança’

A Glencore Xstrata, um dos gi-
gantes globais que têm manifes-
tado interesse em comprar ati-
vos do grupo de Eike Batista,
foi obrigado a realizar uma bai-
xa contábil de US$ 7,7 bilhões
relacionada aos ativos herda-
dos da mineradora Xstrata, e
anunciou uma queda de 9% no
lucro na primeira divulgação de
resultados completos desde
que o grupo de commodities foi
criado.

A Glencore disse que o lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebitda)

do primeiro semestre somou
US$ 6 bilhões, no patamar máxi-
mo da faixa estimada por analis-
tas, comparado com um Ebitda
de US$ 6,6 bilhões de um ano
antes.

A empresa, que completou a
aquisição da mineradora Xstra-
ta em maio, disse que o progres-
so da integração do grupo está
acima das expectativas, e que a
economia de custos e sinergias
provavelmente ficará “material-
mente acima” da estimativa an-
terior, de US$ 500 milhões por
ano. / REUTERS

61 mil
unidades foram vendidas no
Brasil pela montadora no
1º semestre – queda de 2%

Além mar. Montadoras, indústrias químicas e bancos europeus com atividades no País revelaram em seus últimos balanços
financeiros queda no faturamento devido ao fraco crescimento econômico, redução do consumo e desvalorização do real

Um tribunal do Canadá multou
o grupo chileno Latam, do qual
a TAM faz parte, em valor equi-
valente a US$ 938 mil após o gru-
po ter admitido participação
em um cartel para manipulação
de preços de serviço de carga,

informou ontem a agência que
defende a concorrência no país.

A Latam se declarou culpada
de ter feito cobranças adicio-
nais de combustível em seus en-
vios de carga do Canadá para a
América do Sul e outras regiões
entre 2003 e 2006, segundo a
agência canadense.

A Latam é a nona companhia
aérea condenada no Canadá em
uma investigação sobre forma-
ção de cartel nos preços de servi-
ços de carga. / REUTERS

● Aceleração

● Mudanças de rumo

“O Brasil
está crescendo
menos e o
consumo também
está crescendo
menos”

● Câmbio
Não foi só a desaceleração da
economia que prejudicou os ba-
lanços. A desvalorização do real
também diminuiu o resultado
das filiais, quando ele é converti-
do em euros ou libras

44%
foi o valor da queda da receita da
filial da ABB no Brasil no segun-
do trimestre em relação a 2012

“Há risco na
demanda de curto
prazo em mercados
chave (para a montadora),
como Brasil, Rússia e
Turquia”

Multinacionais que
produzem ou vendem
bens de consumo ainda
percebem forte expansão
no mercado brasileiro

“Obviamente, o fato de ser
cliente e também acionista
sempre gera conflito.”

“A governança demandaria
que todos (os acionistas)
estivessem de acordo.”

“A saída (da ALL) da
Argentina acaba sendo uma
notícia boa.”
Rodrigo Campos
DIRETOR FINANCEIRO DA ALL

70%
foi o quanto caiu o lucro da filial
brasileira do banco nos
primeiros seis meses do ano

“O Brasil teve um
resultado mais fraco
diante de uma
surpresa com as
dificuldades da
economia ”

DECEPÇÃO

9,5%
foi o quanto subiram as vendas
do Carrefour no Brasil no
segundo trimestre, em relação
ao mesmo período de 2012
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




