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Empre s a s

Ibama libera Pecém
O Ibama liberou as obras de ex-
pansão do porto de Pecém, no
Ceará, autorizando a ampliação
do “terminal de múltiplo uso do
porto do Pecém” (Tmut), obra
avaliada em R$ 568 milhões. Em
maio, a Secretaria de Infraestru-
tura do Estado do Ceará (Seinfra)
foi alvo de um parecer de analis-
tas ambientais do instituto que
apontaram uma série de irregu-
laridades nos estudos apresenta-
do pelo governo cearense. Para
alimentar seus estudos de im-
pacto ambiental, a empresa con-
tratada pela Seinfra, à época, co-
letou informações de relatórios
anteriores, sem que nenhuma
menção fosse feita a esses levan-
tamentos. Dados foram extraí-
dos do estudo de impacto am-
biental do complexo de Pecém
realizado em 2009. Várias infor-
mações também foram copiadas
do relatório de controle ambien-
tal do terminal de gás natural de
Pecém, feito em 2007.

Eletrobras quer Sinop
O diretor financeiro e de rela-
ções com investidores da Eletro -
bras, Armando Casado, infor-
mou ontem que a companhia
participará do leilão da hidrelé-
trica de Sinop (MT), de 400 MW,
na quinta-feira. A empresa dis-
putará a concessão da usina, por
meio de duas subsidiárias, Chesf
e Eletronorte, que juntas terão
49% de um consórcio com um
parceiro privado, cujo nome não
foi revelado. Segundo Casado, a
participação da companhia em
leilões de energia depende do
custo e da remuneração do capi-
tal. Ele explicou que a empresa
não participou dos dois leilões
de linhas de transmissão realiza-
dos este ano porque as condi-
ções oferecidas pelo governo
não atingiram a taxa de retorno
esperada.

AstraZeneca faz aquisição
A farmacêutica AstraZeneca deu
mais um passo para se reforçar
em medicamentos para câncer
ao adquirir a americana de bio-
tecnologia Amplimmune por
um valor que pode chegar a
US$ 500 milhões, informou a
Reuters. O acordo é o segundo a
ser anunciado dentro de um in-
tervalo de 24 horas no segmento
de medicamentos contra o cân-
cer, seguindo a compra da Onyx
Pharmaceuticals pela Amgen
por cerca de US$ 10,4 bilhões.
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Pet r ó l e o Companhia malaia diz que compra de Tubarão Martelo depende da reestruturação

Petronas condiciona negócio com OGX
Cláudia Schüffner
Do Rio

A declaração feita na Malásia
pelo presidente da Pe t r o n a s ,
Shamsul Azhar Abbas, de que o
pagamento inicial de US$ 250 mi-
lhões à OGX pela compra do cam-
po Tubarão Martelo está suspenso
até que haja “maior clareza em re-
lação à reestruturação em exercí-
c i o”, causou surpresa ontem na
companhia petrolífera. O advoga-
do Sergio Bermudes disse ao Va -
lor que foi marcada uma reunião
no Rio para tratar do assunto, que
“colheu Eike Batista de surpresa”.

O escritório de Bermudes foi
contratado para assessorar Batista
e executivos do grupo a respeito
dos problemas jurídicos que surgi-
rem durante o processo de reestru-
turação da dívida da OGX, inclusi-
ve nas informações prestadas à Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM). A declaração vinda da Ma-

lásia complica a já delicada situa-
ção do caixa da OGX, que pode fi-
car ainda mais frágil se ela não re-
ceber este ano os US$ 750 milhões
da Petronas, como era previsto.

Até o momento, o que se pensa-
va era que faltava apenas a aprova-
ção do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) para
que fosse pagos à OGX os US$ 250
milhões iniciais pela aquisição de
40% de Tubarão Martelo, com ou-
tros US$ 500 milhões sendo pagos
quando o campo entrar em produ-
ção, o esperado para dezembro.

Outros US$ 100 milhões depen-
dem de metas de produção a se-
rem alcançadas nos próximos
anos. Sem a injeção de R$ 1,8 bi-
lhão da Petronas que entrariam
no caixa este ano, e que era consi-
derada líquida e certa, a situação
da OGX se agrava. A dívida líqui-
da da companhia é de R$ 7,98 bi-
lhões. A de curto prazo somava
R$ 739 milhões em 30 de junho.

O Cade deve aprovar até sexta-
feira a compra pela OGX, da fatia
de 40% da Pe t r o b r a s no BS-4, por
US$ 270 milhões. Ontem a direto-
ra-geral da ANP, Magda Cham-
briard, esclareceu que o negócio
com a Petronas ainda não foi apro-
vada pela agência. A diretora-geral
frisou que a ANP já aprovou o pla-
no de desenvolvimento da produ-
ção de Tubarão Martelo com uma
condicionante. A ANP pediu que a
OGX faça uma revisão dos volumes
de reservas em 2014, quando o
campo já estará produzindo.

Com tantas notícias desencon-
tradas sobre o destino da produ-
ção da OGX no campo Tubarão
Azul, que está com a produção
praticamente parada, a diretora
da ANP também esclareceu al-
guns pontos. Um deles é que ape-
sar de a OGX ter informado em
Fato Relevante para a CVM no dia
1o de julho, que não existe ainda
tecnologia capaz de viabilizar

economicamente qualquer inves-
timento adicional para aumentar
a produção na área, adicionando
que os poços em operação “pode -
rão cessar de produzir ao longo
do ano de 2014”, a ANP ainda não
foi informada oficialmente.

“A empresa disse no passado
que ia devolver [Tubarão Azul] em
meados do ano que vem. Mas essa
comunicação não foi feita à ANP”,
informou Magda Chambriard. A
diretora também frisou que se a
empresa avaliar que esse campo
não é econômico, a ANP não pode
impor prejuízo a nenhum conces-
sionário. “Aí a saída é devolver.
Mas não há nenhum pedido de
abandono, de devolução do cam-
po, na agência hoje”, frisou.

Magda também informou que a
OGX já pagou os bônus referentes
aos três blocos em que fez parce-
rias na 11a Rodada de Licitações. O
prazo vence na sexta-feira (apenas
a assinatura dos contratos foi adia-

da setembro). A OGX fez parcerias
em dois blocos com a ExxonMobil
e em outro com a Queiroz Galvão e
a To t a l . A ANP não soube informar
se também foram pagos bônus dos
quatro blocos no Parnaíba que te-
rão 50% vendidos para a MPX.

Das poucas coisas que se sabe
sobre as negociações iniciadas en-
tre pela OGX com credores em No-
va York — detentores dos US$ 3,6
bilhões em bonds — é que ela con-
tratou a Blackstone. Os escritórios
de advocacia Sérgio Bermudes e Pi-
nheiro Guimarães assessoram o
grupo, e Bermudes disse que seu
trabalho não inclui reestrutura-
ção. Na opinião de fontes, nessa al-
tura dos acontecimentos, parece
quase inevitável uma recuperação
judicial ou extrajudicial da OGX, já
que não há fluxo de capital futuro
capaz de pagar sua dívida. O que
pode evitar esse rumo é transfor-
mar dívida em ações, o que requer
aprovação de 60% dos credores.

Votorantim espera ganhos
com câmbio no curto prazo

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Calfat, presidente da VID: “Cerca de metade da receita está atrelada ao dólar”

Desempenho
Ivo Ribeiro
De São Paulo

Apesar do impacto do câmbio
em seu balanço do segundo tri-
mestre, a avaliação da Votoran-
tim Industrial é que os efeitos da
desvalorização do real tendem a
ser benéficos nos seus resultados
financeiros futuros. Raul Calfat,
presidente da companhia, apon-
tou a proteção natural, pois cerca
de metade da receita dos negó-
cios está atrelada ao dólar, princi-
palmente os metais não ferrosos.

A holding, conhecida como
VID, opera os negócios de cimen-
to, alumínio, níquel, zinco, mine-
ração de cobre, zinco, chumbo e
prata no Peru, aços longos e celu-
lose do grupo Vo t o r a n t i m . A área
de celulose, com a Fibria, desde o
início do ano não é mais consoli-
dada nos números da VID devido
à adoção das normas internacio-
nais de contabilidade (IFRS).

No balanço divulgado ontem, a
VID reportou prejuízo de R$ 307
milhões de abril a junho, alta de
92% frente ao mesmo período de
2012. A receita líquida, no entanto
mostrou crescimento de 14%, para
R$ 6,4 bilhões, e o resultado opera-
cional medido pelo Ebitda, au-
mento de 7%, para R$ 1,34 bilhão.

Calfat lembrou que o câmbio
teve impacto de R$ 351 milhões
no resultado da holding no pe-
ríodo. E que praticamente o de-
sempenho de todos os negócios,
no quesito operacional, mostra-
ram forte evolução positiva.

No acumulado do ano, a receita
cresceu 12%, para R$ 12,3 bilhões,
e o Ebitda na mesma proporção, a
R$ 2,42 bilhões. No primeiro tri-
mestre, a VID havia fechado com
lucro líquido de R$ 199 milhões.

Segundo Calfat, a companhia já
vem obtendo melhoras nas opera-
ções de alumínio, zinco e níquel,
áreas ainda responsáveis por
grande parte das perdas da VID —
R$ 616 milhões). “Houve aumento
das vendas e melhora no mix de
produtos voltados para o merca-
do interno, mas os preços dos me-
tais ainda foram penalizados no
p e r í o d o”. E apontou maior estabi-
lidade nas operações da Votoran-
tim Metais. “Podemos ver isso re-
fletido no Ebitda, que cresceu 18%
no trimestre, e a forte recuperação
no alumínio, com alta de 147%”.

O cenário atual, disse o executi-
vo, é outro, com o câmbio em um
patamar que é bom para os negó-
cios da companhia. “Cerca de me-
tade da nossa receita está atrelada
ao dólar”, lembrou. E informou
que as cotações dos metais não
ferrosos estão em uma rota de al-
ta. “Deveremos capturar isso da-
qui para a frente”. Também deve
vir da área de celulose, na forma
de equivalência, diretamente no
resultado da VID. A Fibria é essen-
cialmente exportadora; por isso,
favorecida com a alta do dólar.

Quem vai também se apossar
desse cenário, informou, é a Mil -
p o, mineradora de zinco, cobre,
chumbo e prata no Peru, que atua
no mercado de concentrado de
minério, atividade que gera me-
lhores ganhos. No caso, a Milpo,

atingiu 35% de margem Ebitda. A
receita da empresa cresceu 21%
no trimestre, para R$ 372 milhões,
e o resultado operacional, 47%. A
peruana já é uma companhia com
receita na faixa de R$ 1,5 bilhão
(anualizada) e inseriu a Votoran-
tim na produção de cobre.

“Se estabilizado no nível atual
de depreciação, o câmbio torna-se
favorável aos negócios da VID”, re-
forçou João Miranda, diretor fi-
nanceiro e de relações com os in-
vestidores. Ele lembrou que a va-
riação, de quase 9%, foi o causador
de perda no resultado, mas não te-
ve efeito no caixa. “Como temos
mais receita em dólar que saída,
vai se ajustar no fim do ano”.

O negócio de cimento mais a
Milpo foram os únicos que tive-
ram lucro, com R$ 458 milhões e
R$ 31 milhões, respectivamente.
Segundo Calfat, em cimento hou-
ve impacto da consolidação da
aquisição da VCEAA, empresa
que opera os negócios adquiri-
dos da Cimpor no fim do ano si-
tuados na Europa, África e Ásia.
Isso e custos de início de operação
de novas fábricas no Brasil, leva-
ram a uma queda de 3% no Ebitda
da Votorantim Cimentos.

Na VCEAA, disse, o grupo já
conquista ganhos com a adoção
de seu modelo de gestão. “A mar-
gem Ebitda subiu quatro pontos,
para 24%, e a tendência é subir
mais”. No Brasil, informou Calfat,
a VC ganhou mais participação de
mercado, indo além de 36%.
“Crescemos 4,7% de janeiro a ju-
nho, ante 1,6% da média do setor
e deveremos crescer mais neste se-

mestre, quando as vendas de ci-
mento são mais fortes”.

Os investimentos da VID para o
ano, de R$ 2,65 bilhões, reafirma-
dos ontem por Calfat ao ministro
da Fazenda, Guido Mantega, con-
templam quase 40% para expan-
sões, a maior parte (68%) para a
área de cimento. Após inaugurar
uma fábrica e ampliar duas no
fim de 2012, no momento o gru-
po constrói duas outras (no Pará e
Goiás) e finaliza a expansão de
outra no Estado de São Paulo.

Mesmo sem a abertura de capi-
tal da empresa, suspensa pelas
condições adversas do mercado
global, a VC mantém seu plano de
crescimento orgânico no país,
pois dispõe de geração de caixa.

“Vai ganhar novos investimentos
em breve e a intenção de fazer a
oferta de ações está mantida para
um momento mais propício”.

Sobre o endividamento da VID,
o executivo disse que a situação é
“bem confortável”, sem necessida-
de de acessar o mercado para refi-
nanciamentos de débitos. Uma dí-
vida de US$ 250 milhões da VCEAA
já foi renegociada para 2015 com
uma taxa inferior (Libor mais
1,1%) e que 50% dos vencimentos
futuros são com o BNDES, que já
aprovou novos aportes para proje-
tos do grupo. “Estamos tranquilos
nisso. O caixa, de R$ 5,2 bilhões, é
suficiente para cobrir toda a dívida
até 2016”, reforçou o diretor finan-
c e i r o. (Colaborou Olivia Alonso)
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