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Empresas | Infraestrutura
Transporte Acerto com Valec, FDNE e BNDESPar eleva o valor da obra da Transnordestina para R$ 7,5 bilhões

CSN e governo fazem acordo para ferrovia
Murillo Camarotto
Do Recife
Pouco mais de seis meses após
um acerto verbal, foi firmado na
última sexta-feira o novo acordo
de acionistas para a ferrovia
Transnordestina, estrada que corta três estados da região Nordeste
— Ceará, Pernambuco e Piauí. Assinado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a estatal federal Valec, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e o
BNDESPar (braço de investimentos privados do BNDES), o acordo
permitirá a retomada em maior
ritmo das obras da ferrovia.

O novo acordo entre a CSN e o
governo, conforme havia antecipado o Valor, elevou para R$ 7,5
bilhões o valor total do projeto de
1.728 quilômetros, que liga os portos de Suape (PE) e do Pecém (CE)
ao município de Eliseu Martins, no
interior do Piauí. Até junho deste
ano, R$ 4,1 bilhões, conforme comunicado da CSN na sexta-feira, já
tinham sido investidos na ferrovia.
Pelo acordo definido no lançamento do projeto, em 2005, a
CSN entraria com 25% de capital
próprio nos R$ 4,5 bilhões de desembolso previstos à época para
o empreendimento. O restante
seria financiado pelo FDNE (50%)

não se pronunciou sobre o novo
acerto firmado com o governo e a
mudança na configuração societária da Transnordestina Logística, na qual a CSN detinha 76%.
A retomada da concessão da
ferrovia chegou a ser cogitada algum tempo atrás por auxiliares
da presidente Dilma Rousseff. Era
grande a insatisfação governo
com Benjamin Steinbruch, presidente da CSN, e ele teve que se explicar ao Palácio do Planalto pelos constantes atrasos nas obras.
Aumentos de custos com mão
de obra e com desapropriações
levaram a CSN a solicitar ao governo três reajustes no valor do

e pelo Fundo de Investimento do
Nordeste (15%), além de aportes
menores do Banco do Nordeste,
da BNDESPar e Valec. A estrutura
do novo acordo não foi revelada.
Conforme informou o Valor em
fevereiro, quando o novo modelo
foi acertado verbalmente, o governo aceitou o reajuste, mas decidiu
aumentar a cobrança sobre o andamento dos trabalhos. Novas
cláusulas preveem sanções e penalidades à CSN em caso de novos
atrasos nas obras. Além disso, foi
assinado um termo de ajustamento de conduta visando sanar pendências existentes entre as partes.
Procurada, a direção da CSN

.

projeto, o que demandou mais financiamento federal. Como o
trâmite para a liberação dos recursos é demorado, a TLSA (controlada pela CSN) teve dificuldades para efetuar alguns pagamentos, o que resultou na rescisão do contrato com a Construtora Norberto Odebrecht (CNO),
que era responsável pelas obras.
Com a rescisão, que teve que ser
submetida a um processo de arbitragem, a CSN se comprometeu
com o governo a retomar as obras
em 90 dias e a aproveitar parte dos
pouco mais de 3 mil operários que
trabalhavam na ferrovia até o início do mês, quando o contrato foi

rescindido. Nesse período, a CNO
fica ainda responsável por certas
“obras de arte” (pontes e viadutos)
que estavam em andamento.
A expectativa é que o trecho
entre Eliseu Martins (PI) e o Porto
de Suape (PE), o mais adiantado,
fique pronto em 2015. Já o ramal
entre o município de Salgueiro
(PE) e o Porto do Pecém (CE) não
deverá sair antes de 2016. O Ministério dos Transportes não respondeu pedidos de entrevista.
O Valor apurou com uma fonte do governo que prazo total fixado no novo acordo é de 36
meses, contado desde agora, para a conclusão da ferrovia.

Brasil Supply amplia frota de
navios para atender pré-sal

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Logística

pelos próprios acionistas.
Do conjunto de embarcações,
três já foram entregues e a quarta, chamada BS Maresias, construída no Guarujá, será batizada
no Rio, em 10 de outubro.
A expectativa da Brasil Supply é
lançar mais dois navios, o BS Geribá e o BS Camboriu até meados
de 2014. O objetivo é que todos os
17 navios sejam entregues até
2015. E a ideia é não parar por aí.
A empresa tem como meta fechar novos contratos no mercado
marítimo offshore para a construção de mais 13 navios. Para isso, a estratégia é participar de licitações com a Petrobras, principalmente para atender o pré-sal,
assim como buscar assinar contratos com companhias privadas.
"No Brasil há uma demanda
muito grande nos próximos
anos por essas embarcações e,
hoje, uma parcela dessa demanda é atendida por estrangeiras.

Marta Nogueira
Do Rio
A Brasil Supply vai investir
R$ 600 milhões na construção
de 17 navios de apoio até 2015,
para a Petrobras. As embarcações, a maioria para atender ao
pré-sal, serão construídas em estaleiros do Rio de Janeiro e São
Paulo, com conteúdo local acima de 62%. Os contratos incluem soluções integradas com
fluido e logística e transporte de
carga e tripulantes por oito
anos, renováveis por mais oito.
Cerca de 80% do investimento
para os 17 navios serão financiados pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM), com repasses do
Banco do Brasil, Basa e BNDES,
segundo José Ricardo Roriz, presidente da Brasil Supply. Os outros 20% deverão ser aportados

José Ricardo Roriz, presidente da Brasil Supply, busca novos contratos com a Petrobras e com companhias privadas

As nossas [embarcações] estão
sendo fabricadas aqui no Brasil,
gerando emprego e renda", afirmou o presidente da empresa.
Fundada em 2002, a Brasil
Supply tem 100% do seu capital
nacional. A empresa é fruto da
associação da Cotia Trading, Petrobras Distribuidora, o grupo
Suzano e o grupo Gerhardt Santos. A companhia tem como
subsidiaria a BSCO Navegação.
A empresa fornece soluções integradas para a indústria do petróleo e gás em todo o país, onde
atua nas áreas de logística, gestão
ambiental e de produtos químicos. A Brasil Supply tem ainda
duas unidades de fluidos para
perfuração e completação operando nos Portos de Angra dos
Reis (RJ) e Anchieta (ES). Atualmente, a empresa opera em Angra dos Reis (RJ), Macaé (RJ), Guamaré (RN), Paracurú (CE), Anchieta (ES), Vitoria (ES) e Itajaí (SC).
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olhos da Bausch Lomb.
Em relação à Probiótica, a
companhia está diversificando a
linha de produtos de nutrição
alimentar e trabalha para aumentar o público-alvo. Hoje, a
marca é conhecida pelos shakes e
a maioria dos clientes é de frequentadores de academia. Porém, o objetivo é que os produtos
sejam consumidos também por
pessoas que precisam ganhar peso ou idosos, por exemplo. Para
isso, a Probiótica colocou no
mercado itens como cupcake,
panquecas e wafer com proteína.
No segmento de dermocosméticos, a companhia está trazendo
marcas do hidratante Ceravé
(concorrente do hidraCetaphyl)
e as linhas de cuidados para o
rosto Obagi e Kinerase, dos Estados Unidos, que desembarcam
no Brasil entre 2013 e 2015.
A Valeant também é dona das
marcas Caladryl e Banho a Banho, adquiridas da Johnson &
Johnson no ano passado. A companhia relançou a linha Banho a
Banho que estava fora do mercado com a J&J. Outro segmento
forte da empresa é o de medicamentos com prescrição médica
para tratamentos neurológicos,
entre outros.
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Após comprar a Bausch Lomb
por US$ 8,7 bilhões em maio, a empresa americo-canadense Valeant
está focando seus esforços na integração dos negócios adquiridos e
trazendo produtos que ainda não
estão no mercado brasileiro.
A Valeant — que atua nos segmentos farmacêutico, dermocosmético e nutrição alimentar
— pode ser comparada à Hypermarcas devido à estratégia
agressiva de aquisições de várias
empresas com uma gestão centrada em sinergias e redução de
custos. No ano passado, a companhia multinacional fez 25
aquisições no mundo. Duas dessas transações são de empresas
brasileiras: a Probiótica, de nutrição alimentar, e a empresa de
biotecnologia Pele Nova, na qual
comprou uma participação de
19,9%. Nos últimos três anos, a
Valeant já investiu aproximadamente R$ 350 milhões em quatro aquisições no Brasil.
“Estamos trabalhando para integrar as empresas. Vamos reduzir o número de fábricas de quatro para três e montamos equipes únicas para clientes comuns

como as redes varejistas e farmácias. Com a sinergia, acreditamos
ser possível aumentar em dez
pontos percentuais a margem
operacional”, disse Marcelo Noll
Barboza, novo presidente da Valeant no Brasil e Argentina. Anteriormente, o executivo foi presidente da Dasa e diretor da GE
Healthcare. No Brasil, a companhia possui fábricas da Bausch
Lomb em Porto Alegre, da Valeant em Indaiatuba e São Paulo,
e da Probiótica em Embu (SP).
A receita da Valeant na América do Sul, onde o Brasil é um dos
principais mercados, somou
US$ 170,8 milhões. A companhia não divulga dados sobre o
faturamento no país. Mas, segundo dados da IMS Health, a
receita da Valeant no Brasil em
2011 era de cerca de R$ 265 milhões. Nesse valor, não está sendo computada a operação da
Bausch Lomb, cujo faturamento
no mundo foi de US$ 3,3 bilhões
no ano passado. Com a compra
da fabricante de lentes, a receita
global da Valeant salta para cerca de US$ 7 bilhões.
No Brasil, a Valeant tem planos
de trazer novos aparelhos cirúrgicos oftalmológicos e suplementos de vitamina para os
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Valeant integra
ativos no Brasil e
amplia público-alvo
Beth Koike
De São Paulo

JOÃO BRITO/VALOR

na

Laboratórios Multinacional investiu R$ 350 milhões
em quatro aquisições no país nos últimos três anos

Barboza, presidente da Valeant: “Com a sinergia, será possível aumentar em dez pontos percentuais a margem operacional”

Metais e Petróleo

Matéria

Comparativos de preços
Cotações
Metais não-ferrosos - US$/ton. *
19/09/13 Há uma semana
Fim de agosto
Fim de 2012
Alumínio high grade
Disponível
1.783,50
1.747,00
1.775,50
2.040,00
Três meses
1.832,00
1.795,50
1.817,50
2.071,50
Alumínio secundário (liga)
Disponível
1.810,00
1.790,00
1.780,00
1.860,00
Três meses
1.835,00
1.815,00
1.805,00
1.890,00
Chumbo
Disponível
2.092,00
2.063,00
2.160,50
2.340,00
Três meses
2.118,50
2.088,50
2.165,00
2.342,00
Cobre grade A
Disponível
7.301,50
7.028,50
7.095,00
7.915,00
Três meses
7.330,50
7.060,00
7.122,50
7.930,00
Estanho high grade
Disponível
23.335,00
22.630,00
21.230,00
23.500,00
Três meses
23.350,00
22.575,00
21.225,00
23.405,00
Níquel
Disponível
14.140,00
13.605,00
13.755,00
17.085,00
Três meses
14.220,00
13.700,00
13.830,00
17.160,00
Zinco special high grade
Disponível
1.876,00
1.833,50
1.877,50
2.034,50
Três meses
1.914,00
1.872,50
1.913,00
2.064,00
Petróleo - US$/barril **
20/09/13 Há uma semana
Fim de agosto
Fim de 2012
WTI - mercado futuro
104,75
107,54
107,08
92,27
Brent - mercado futuro
108,33
111,70
112,32
109,89
Fonte : Bolsa de Metais de Londres e Valor PRO. Elaboração: Valor Data * Métrica ** Segunda posição.

Há um ano

Var. até a última data indicada - em %
Semana
Mês
Ano
12 meses

Cotação em 12 meses
Menor
Maior

2.124,00
2.140,50

2,09
2,03

0,45
0,80

-12,57
-11,56

-16,03
-14,41

1.719,50
1.764,50

2.163,50
2.165,50

2.035,00
2.055,00

1,12
1,10

1,69
1,66

-2,69
-2,91

-11,06
-10,71

1.731,00
1.760,00

2.025,00
2.050,00

2.271,50
2.281,50

1,41
1,44

-3,17
-2,15

-10,60
-9,54

-7,90
-7,14

1.949,00
1.961,00

2.448,00
2.455,00

8.323,00
8.330,50

3,88
3,83

2,91
2,92

-7,75
-7,56

-12,27
-12,00

6.637,50
6.676,00

8.340,00
8.339,00

21.550,00
21.505,00

3,12
3,43

9,92
10,01

-0,70
-0,23

8,28
8,58

19.275,00
19.300,00

25.200,00
25.150,00

17.780,00
17.840,00

3,93
3,80

2,80
2,82

-17,24
-17,13

-20,47
-20,29

13.160,00
13.245,00

18.840,00
18.860,00

2.105,00
2.135,00
Há um ano
92,42
109,23

2,32
2,22
Semana
-2,59
-3,02

-0,08
0,05
Mês
-2,18
-3,55

-7,79
-7,27
Ano
13,53
-1,42

-10,88
-10,35
12 meses
13,34
-0,82

1.784,00
1.820,50
Menor
84,91
97,70

2.187,50
2.214,00
Maior
109,52
117,88

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 set. 2013, Empresas, p. B2.

