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Após registrar umasensívelmelho-
ra em seu resultado do terceiro tri-
mestre e enxergar uma recupera-
ção do setor petroquímico na com-
paração com 2012, a Braskem ado-
ta uma postura cautelosa no que
diz respeito às projeções do merca-
do para o próximo ano. A Braskem
encerrou o terceiro trimestre com
um lucro líquido de R$ 394 mi-
lhões, revertendo o prejuízo líqui-
do apurado no mesmo período do
ano passado, de R$ 124 milhões.

“É desafiador prever o que vai
acontecer em 2014, pois há um ce-
nário deincertezas. Masseeu tives-
se que apostar, diria que o cresci-
mentovaiestaremlinhacomoPro-
duto Interno Bruto (PIB), em torno
de 3%”, afirmou Carlos Fadigas,
presidente da Braskem, durante
conferênciaontem comjornalistas.

A projeção está abaixo da previ-
sãodeaumentodademandaporre-
sinas termoplásticas para 2013, na
faixade7% a8%. No acumulado do
ano, esse volume atingiu 4 milhões
de toneladas, alta de 9% sobre o
mesmo intervalo no ano passado.
No período, as vendas da Braskem
somaram 2,8 milhões de toneladas,
umaexpansãode7%namesmaba-
se de comparação. “Para 2014, vejo
menos uma desaceleração e mais
um índice em linha com a média de
crescimento dos últimos três anos
no setor”, disse Fadigas.

Apesar da previsão mais come-
dida, o executivo disse que a ten-
dência é que os investimentos da
Braskem em 2014 superem os R$
2,2 bilhões projetados para esse
ano, em função de fatores como as
paradas de manutenção previstas
em duas centrais da companhia,
em São Paulo e Porto Alegre.

Nos nove primeiros meses de
2013, a Braskem acumulou investi-
mentosdeR$1,69bilhão.Dessa so-
ma, 42% foi destinada ao projeto
EtilenoXXI, queprevêaconstrução
de um complexo industrial para a
produçãodepolietileno(PE)noMé-
xico,emumconsórciocomapetro-
química local Idesa. Prevista para
entrar em operação em meados de
2015, a iniciativa irá demandar um
volumeconsideráveldeinvestimen-
tos no próximo ano, diz Fadigas.

O executivo também destacou
o aporte de R$ 50 milhões, anun-

ciado recentemente, para a insta-
lação de uma linha de polietileno
de baixa densidade linear no polo
petroquímico de Camaçari (BA). A
mesma unidade vai abrigar a fábri-
ca para a produção da resina ABS,
plástico usado em setores como a
indústria automobilística e de ele-
trodomésticos. O projeto é uma
joint venture com a alemã Styrolu-
tion, na qual a Braskem deterá uma
participação minoritária, de 30%.

“Nossa participação é mais para
viabilizar o projeto. O Brasil precisa
de uma planta de ABS, pois conso-
me quase 100 mil toneladas por ano
e 100% da resina é importada”.

Acompraevendadeativostam-
bém continua no radar da
Braskem. A petroquímica continua
participando do processo de com-
pra de ativos da belga Solvay, que
envolve instalações em Santo An-
dré (SP) e na Argentina. E enxerga
oportunidades de vendas de ativos
relacionados a resíduos, em acor-
dossimilaresàvendadesuapartici-
pação em duas empresas de trata-
mento de água, no fim de 2012.

“Nós continuamos a olhar para
ativos tidos como não estratégi-
cos, até como forma de fazer caixa
e suportar nosso programa de in-
vestimentos”, observou Fadigas.

Um dia depois de divulgar lucro lí-
quido mais de duas vezes maior
no terceiro trimestre — R$ 7,949
bilhões — , superando estimativas
do mercado, a Vale ainda tem um
programa extenso de desinvesti-
mentos a cumprir, afirmou on-
tem o presidente da mineradora,
Murilo Ferreira.

“Mas não faremos o desinves-
timento a qualquer preço. Va-
mos agir com toda a prudência,
sem fazer operações que possam
trazer depreciação para os nos-
sos ativos, porque isso é funda-
mental para nós”, disse Ferrei-
ra, em teleconferência para jor-
nalistas. Segundo ele, a empresa
está com o foco em ativos como
minério de ferro, manganês, ní-
quel e cobre. Outros que não es-
tejam relacionados às atividades
principais podem ser “conduzi-
dos de forma mais eficiente por
outras empresas”.

Ferreira afirmou que a venda de
ativos relacionados à VLI — empre-
sadelogística—eàMRN—umadas
maiores mineradoras de bauxita do
mundo — estão sendo avaliadas.

“Estamos analisando as opera-
ções. Bauxita não está nos nossos
negócios principais. Mas não signi-
ficaque vamos vendereste ativo es-
te ano ou no ano que vem”, decla-
rou o executivo.

Nos primeiros nove meses do
ano, a Vale registrou redução de
R$ 5 bilhões em custos e despesas,
na comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Questionado sobre a adesão
da Vale ao programa de parcela-
mento de dívidas tributárias do
governo, o Refis, Ferreira disse
que ainda espera a divulgação do
conteúdo da nova lei, para que
uma análise bem feita seja entre-
gue ao conselho, que deve levar
10 dias para deliberar. O prazo
de adesão ao Refis termina no
dia 29 deste mês.

“Não é uma decisão fácil, tri-
vial. Temos que apresentar uma
análise bem feita, com todos os
méritos e deméritos de cada deci-
são. Até para dizer não, temos que
ter uma análise profunda”, afir-
mou. A Vale questiona na Justiça
multas bilionárias aplicadas pela
Fazenda com relação à incidência
de lucros no exterior.
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R$10,7bi
FoiareceitaapuradapelaBraskem
noterceirotrimestre,altade16%
sobreomesmointervalode2012.
Entre julhoesetembro,a
companhiareportouumlucro
líquidodeR$394milhões

92%
Foiataxamédiadeoperaçãodas
centraisdematérias-primasda
empresanoperíodo,ante94%no
segundotrimestre
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PatriciaStavis

Braskem faz projeção
cautelosa para 2014

Os desinvestimentos
serão feitos com cuidado.
Mineradora também
avalia adesão ao Refis

Fadigas:vendadeativosparaapoiar investimentos

Petroquímica prevê crescimento em torno de 3% para o setor no próximo ano,

mas estima elevar o volume de investimentos no mesmo intervalo

Venda de ativos
ainda está nos
planos da Vale,
diz Ferreira
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 nov. 2013, Empresas, p. 12.
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