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Empresas | I n f ra e st r u t u ra

Lo g í st i c a Sócios planejam investir
montante no país em até dois anos

Salamanca e
Grindrod têm
US$ 250 mi
para o Brasil
Vinícius Pinheiro
De São Paulo

A firma britânica Salamanca
Group, especializada em gestão
de riscos e investimentos, fechou
uma associação com a operadora
logística sul-africana Grindrod
para investir em projetos no Bra-
sil. Cada sócio terá 50% do negó-
cio, que envolverá aportes da or-
dem de US$ 250 milhões em um
período de até dois anos.

O investimento acontece no
momento em que a Salamanca
amplia a presença no país com a
abertura de um escritório no Rio.
A empresa, que possui um total
de US$ 2,5 bilhões em ativos, rea-
lizou o primeiro investimento lo-
cal em 2008, com a compra do
controle da incorporadora Eco -
cil, de Natal (RN). A companhia
também atua como investidora e
cogestora do empreendimento
imobiliário Trump Towers, na re-
gião do Porto Maravilha, no Rio.

Depois de identificar oportu-
nidades de investimento em lo-
gística, a Salamanca decidiu bus-
car um parceiro com experiência
na área, segundo Renato Garcia,
diretor da Salamanca para a área
de private equity no Brasil. Com
atuação em 34 países e listada na
bolsa de Joanesburgo, a Grin-
drod é uma das principais opera-
doras de logística na África.

Inicialmente, a empresa pre-
tende se concentrar em projetos
de armazenagem de líquidos,
combustíveis e químicos. O obje-
tivo é identificar áreas, dentro e
fora de portos, e ativos para aqui-
sição. “Em uma segunda fase, o

movimento natural será nos mo-
vermos para commodities agrí-
colas e minerais”, diz Garcia.

Os investimentos no Brasil se-
rão realizados via um fundo de
participação (FIP) que aportará
recursos na empresa controlada
pela Salamanca e Grindrod, cujo
nome ainda não foi definido. A
decisão de ingressar em logística
foi tomada pela Salamanca no
fim de 2012, mas o aporte foi
adiado em razão das discussões
sobre a medida provisória dos
Portos, segundo Garcia.

Na área de investimentos, a es-
tratégia da Salamanca será buscar
oportunidades em ativos reais, se-
gundo Emil de Carvalho, diretor-
presidente para América Latina e
Caribe. Em todos os projetos, a
companhia ingressa com capital
próprio e de clientes. “A ideia é ava-
liar projetos menores, de até
US$ 100 milhões por investimen-
t o”, afirma Carvalho. Depois dos
setores imobiliário e de logística, a
companhia estuda ingressar em
mineração, área em que já atua em
outros países, como a China.

Com o escritório no Rio, a Sala-
manca pretende ampliar tam-
bém as atividades na área de ges-
tão de riscos operacionais no
país e na América Latina. Os fun-
dadores da empresa são ex-mili-
tares e serviram no exército britâ-
nico. Com essa experiência, se es-
pecializaram em prestar serviços
para empresas que precisam
atuar em regiões que sofrem com
questões como segurança e frau-
des. Entre os principais clientes
da companhia estão minerado-
ras, construtoras e seguradoras.

Edital para privatização da Cigás
deve ser publicado neste mês

JULIO BITTENCOURT/VALOR

Armbrust, presidente da Gás Natural Fenosa, com atuação em São Paulo e Rio, disse que grupo espanhol tem interesse nos ativos da companhia do Amazonas

Gás natural
Marta Nogueira
Do Rio

O edital para a privatização da
Companhia de Gás do Amazonas
(Cigás) deve ser publicado ainda
neste mês. As ações da empresa
que pertencem ao Estado, 51%
das ordinárias e 17% das prefe-
renciais, deverão ser postas à
venda em leilão na BM&F Boves-
pa, segundo informou uma fonte
ao Valor PRO, serviço de notícias
em tempo real do Va l o r . De acor-
do com a fonte, o valor da empre-
sa, incluindo a participação pri-
vada, é de R$ 804 milhões.

O edital, em fase final de ela-
boração, deve ser publicado 15
dias úteis após a última audiên-
cia pública, realizada na quarta-
feira da semana passada. Um es-
tudo foi desenvolvido pelo con-
sórcio BCS/GA (formado pelo
BTG Pactual, o escritório Saad
Advogados e  a Concremat Enge-
nharia), contratado para dar su-
porte jurídico, técnico e finan-
ceiro para a privatização.

A parcela privada no capital da

Cigás, que hoje pertence à Ma -
naus Gás, também poderá ser
vendida, mas os detalhes do do-
cumento ainda serão definidos
pela Casa Civil. Em princípio, não
há restrições quanto ao perfil do
investidor que poderá fazer lan-
ces pelo ativo, que não precisa
operar no segmento de gás natu-
ral. O leilão deve acontecer em
dezembro e a previsão das auto-
ridades do Amazonas é que o
processo de privatização seja
concluído até o início de 2014.

Na audiência pública da sema-
na passada, o consórcio BCS/GA
destacou que, desde sua criação
em fevereiro de 2010 até hoje, a
Cigás investiu R$ 150 milhões pa-
ra a construção da atual rede de
distribuição, que tem 48 quilô-
metros. Hoje, a Cigás comerciali-
za 2,6 milhões de metros cúbicos
por dia (m3/dia), de um volume
contratado de 5,5 milhões
m3/dia junto à Pe t r o b r a s .

E o potencial de crescimento
da Cigás é alto, já que o distrito
industrial do Amazonas, com
mais de 500 indústrias instala-
das, não tem ainda uma malha
de dutos estruturada para rece-

ber o gás produzido pela Petro-
bras no Estado do Amazonas.

Além disso, em 2011, a Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP)
registrou que o Estado do Ama-
zonas tinha a terceira maior re-
serva provada de gás natural do
país, com 57,4 bilhões de m3, per-
dendo para Rio de Janeiro (249,9
bilhões de m3) e São Paulo (58,8
bilhões de m3). Atualmente,
grande parte da produção do gás
natural, no Amazonas, é destina-
do à produção de energia em ter-
melétricas da Eletrobras e de
produtores independentes.

A receita anual da Cigás cres-
ceu 93%, de 2011 para 2012, pas-
sando de R$ 637,3 milhões para
R$ 1,232 bilhão, segundo infor-
mou representante do BTG Pac-
tual, Mauro Battisti, durante a
audiência pública. No mesmo
período, a empresa teve cresci-
mento de 22,7% no lucro, pas-
sando de R$ 31,2 milhões, em
2011, para R$ 38,3 milhões, em
2012. A empresa começou a
operar em fevereiro de 2010 e
detém a concessão de explora-
ção do serviço por 30 anos.

A privatização já desperta o

interesse de investidores priva-
dos. Bruno Armbrust, presidente
das três distribuidoras de gás da
espanhola Gás Natural Fenosa
atuantes no país (CEG, CEG Rio e
Gás Natural São Paulo) reafir-
mou ontem, ao Va l o r , o interes-
se na distribuidora do Amazo-
nas e também em qualquer ou-
tra distribuidora de gás que pos-
sa ser privatizada. Atualmente,
apenas cinco das 27 distribuido-
ras de gás em operação no Brasil
são privadas.

Além das três distribuidoras
da Gás Natural, as outras duas
privadas são a Comgás e a Gas
B r a s i l i a n o. Armbrust defende
que o modelo presente no país,
com muitas estatais, dificulta o
avanço das companhias que não
pertencem ao Estado e, com isso,
o desenvolvimento do setor. Em
levantamento no fim do ano pas-
sado, a Gas Natural Fenosa iden-
tificou que apenas 3% das resi-
dências no país tinham gás enca-
nado. O Estado com maior nú-
mero de residências atendidas
era o Rio, com 25%, seguido de
São Paulo, com 8%. A média entre
países desenvolvidos era de 50%.

ERB fecha contrato de cogeração em Minas Gerais
Claudia Facchini
De São Paulo

A Energias Renováveis do Bra-
sil (ERB), geradora novata de
energia de biomassa, assinou
contrato com a usina Santa Vitó-
ria Açúcar e Álcool (SVAA), com-
plexo de produção de etanol que
pertence a uma joint venture en-
tre as multinacionais Dow Che-
mical e Mitsui.

A ERB vai construir na unida-
de, localizada em Minas Gerais,
uma térmica movida a bagaço e
palha de cana-de-açúcar, com
capacidade instalada para gerar

46 MW de energia elétrica e 230
toneladas de vapor por hora. Se-
rão investidos R$ 237 milhões
no empreendimento, que deve
entrar em operação no primeiro
semestre de 2014.

Esse é o segundo contrato de
geração de energia de biomassa
implementado pela ERB, que
possui outros acordos de coge-
ração em negociação. O primei-
ro projeto da empresa foi enco-
mendado por uma fábrica da
Dow na Bahia. Neste caso, a tér-
mica utiliza cavaco de madeira,
que é fornecido por plantações
de eucalipto próximas à unida-

de da multinacional.
A ERB desenvolve projetos de

cogeração para indústrias, que
levam em consideração desde o
abastecimento de matéria-prima
à construção de usinas térmicas.

Fundada em 2008, a empresa
concluiu recentemente um au-
mento de capital, no valor de R$
300 milhões, para abrigar dois
novos sócios, a B N D E S Pa r, em-
presa de participações do BN-
DES, e o Fundo Caixa Ambiental,
gerido pela Mantiq Investimen-
tos, do Banco S a n t a n d e r. A ERB
possui entre os seus sócios o FI-
FGTS (Fundo de Investimento do

Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) e a Rioforte Investments,
do Banco Espírito Santo (BES).

Com o aumento de capital, a
empresa pretende realizar novas
rodadas de emissão de dívidas
para financiar os projetos que
possui em sua carteira. Esses em-
preendimentos vão demandar
investimentos em torno de
R$ 1,5 bilhão, afirmou o diretor
executivo da companhia, Emilio
Rietman. Segundo ele, nos pro-
jetos em desenvolvimento pela
companhia, a ERB prevê investir
25% de capital próprio e finan-
ciar os 75% restantes.

EIG conclui
entrada no
controle da LLX
Natalia Viri e Renato Rostás
De São Paulo

Exatos dois meses após a assi-
natura de um acordo prelimi-
nar, o grupo americano EIG as -
sumiu ontem o controle da LLX,
com a integralização das ações a
que Eike Batista teria direito a
subscrever no aumento de capi-
tal da companhia de logística.
Apesar de o novo acionista ain-
da não deter mais de 50% do ca-
pital, o acordo firmado com Eike
garantiu à EIG os direitos de vo-
to que lhe dão a posição de con-
trolador na companhia.

Essa etapa era necessária para
que o conselho de administração
passasse a ser composto confor-
me as indicações da EIG. Em as-
sembleia realizada ontem, os
acionistas da LLX já aprovaram a
formação do novo conselho, com
a troca de Eliezer Batista, pai de
Eike, Flavio Nascimento e Samir
Zraick por Luiz Fontoura Filho,
Kevin Lee Lowder e Robert Blair

Thomas. Pelo acordo firmado, Ei-
ke Batista, que se tornará um
acionista minoritário, poderá in-
dicar mais um conselheiro.

A entrada do EIG envolve um
processo de capitalização, com a
emissão de novas ações, ao preço
de R$ 1,20 cada. A operação atingi-
rá R$ 1,3 bilhão. Os acionistas mi-
noritários terão direito de acom-
panhar a operação, na proporção
de suas participações. Eike cedeu
seus direitos à EIG e, como não co-
locará mais dinheiro, terá sua par-
ticipação diluída. O novo acionista
garantirá a totalidade do aporte,
caso não haja interesse integral
por parte dos minoritários.

Na semana passada, a LLX infor-
mou que, com o novo controlador,
conseguiu uma nova linha de em-
préstimo de R$ 900 milhões com
os bancos Santander e B r a d e s c o,
com prazo de 18 meses. Além dis-
so, o Bradesco concordou em alon-
gar o vencimento de linhas de em-
préstimo que somavam R$ 813 mi-
lhões por três anos.

Curtas

Lupatech fecha venda
A Lupatech conclui na sexta-fei-

ra a venda da unidade de serviços
tubulares Rio das Ostras a Vallou -
rec por R$ 58,5 milhões. O valor fi-
cou R$ 400 mil abaixo do anuncia-
do em agosto, quando foi firmado
acordo de venda preliminar, por
“ajustes relativos ao dispêndio
com manutenção em parte dos

ativos adquiridos”, disse a compa-
nhia em comunicado. A conclusão
do negócio era aguardada pelos
investidores da Lupatech, pois dá
algum fôlego à empresa. Ao fim de
junho, a fabricante de equipa-
mentos para o setor de petróleo e
gás tinha R$ 24 milhões em caixa,
frente a uma dívida de curto prazo
de R$ 694 milhões. A empresa está

inadimplente com o pagamento
de duas parcelas de juros de bônus
perpétuos, no valor de US$ 6,79
milhões cada. A primeira venceu
em abril e a segunda em outubro

Petróleo sobe
Os contratos futuros de petró-

leo fecharam em alta ontem em
Nova York, puxados pelos indícios

de que democratas e republicanos
podem chegar em breve a uma so-
lução para o impasse fiscal nos Es-
tados Unidos. Em Nova York, o
contrato do WTI para novembro
subiu US$ 0,39 (0,4%) e fechou a
US$ 102,41 o barril. Em Londres, o
contrato do Brent para o mesmo
mês recuou US$ 0,24 (0,2%) e fe-
chou a US$ 111,04 o barril. Tudo

indica que os congressistas ameri-
canos estão mais perto de chegar a
um acordo para acabar com a pa-
ralisação parcial do governo e ele-
var o teto da dívida do país.

BTG na Equatorial
A Equatorial Energia informou

que os fundos geridos pela BTG
Pa c t u a l AM atingiram a partici-

pação acionária de 5,18% do total
de ações ordinárias emitidas pela
companhia, equivalente a
10.271.024 (dez milhões, duzen-
tos e setenta e um mil e vinte e
quatro) ações dessa espécie. A
BTG Pactual AM ressalta que o au-
mento da participação acionária
tem por objetivo a mera realiza-
ção de operações financeiras.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2013, Empresas, p. B3.




