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Empre s a s

Resultados da Voith
Um dos maiores fornecedores
globais de equipamentos para a
indústria papeleira, o grupo Vo i t h
registrou vendas consolidadas de
€ 5,728 bilhões no ano fiscal de
2013, encerrado em 30 de setem-
bro, praticamente estável em rela-
ção aos € 5,724 bilhões do exercí-
cio anterior. O desempenho refle-
te a fraqueza dos negócios da Voi-
th Paper, que anulou o crescimen-
to das receitas em outras áreas,
como a de equipamentos para
usinas hidrelétricas e de serviços
industriais. Conforme o grupo, as
encomendas recebidas no ano fis-
cal somaram € 5,2 bilhões, abaixo
dos € 5,7 bilhões verificados no
exercício anterior, “sobretudo por
causa da recessão no mercado de
máquinas de papel”.

Minério mais barato
O minério de ferro caiu 0,2% on-
tem e foi negociado a US$ 139,10
por tonelada no mercado à vista
da China. Desde 4 de dezembro o
preço vem se mantendo acima de
US$ 139 por tonelada, com dados
recentes da economia chinesa in-
dicando força do comércio exter-
no no país e boas perspectivas pa-
ra os setor imobiliário. A China é a
maior compradora global de mi-
nério de ferro. Analistas também
comentam a previsão de econo-
mistas chineses de que o país vai
crescer 7,8% em 2014. Por outro la-
do, o Standard Bank ressalva que é
preciso uma dose de cautela em
relação ao vigor do setor siderúr-
gico chinês em função das sinali-
zações do governo do país de que
está mais preocupado com condi-
ções ambientais. Há ainda a preo-
cupação de que a demanda das si-
derúrgicas tenha uma leve queda
por causa das condições climáti-
cas chinesas neste fim de ano.

Petróleo cai nos EUA
Os contratos futuros de petróleo
fecharam em queda em Nova York
e em alta em Londres. Os preços
foram pressionados depois de a
Agência Internacional de Energia
(AIE) informar que o mercado está
bem abastecido. Segundo a AIE, a
produção total dos países que não
fazem parte da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo
(Opep) está a caminho do maior
aumento anual, em termos per-
centuais, desde 2002. Em Nova
York, o contrato do WTI para ja-
neiro caiu US$ 1,03 (1,1%) e fechou
a US$ 109,70 o barril. Em Londres,
o contrato do Brent para o mesmo
mês subiu US$ 0,32 (0,3%) e fe-
chou a US% 109,70 o barril.
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Amaro, presidente da ODT: resultado é fruto da fabricação de submarinos para Marinha e do crescimento da Mectron

D efe s a Novo negócio do grupo deve faturar R$ 440 milhões no ano e tem R$ 3,1 bi em carteira

Com Mectron, Odebrecht cresce
no setor e já prevê dobrar receita
Virgínia Silveira
Para o Valor, de São José dos Campos

Dois anos após sua entrada na
área de defesa e de fortalecer os
negócios da empresa Mectron,
seu braço tecnológico, a Odebre -
cht Defesa e Tecnologia (ODT) já
se sente mais preparada para
atuar nesse ramo de negócio,
onde já acumula uma carteira
de pedidos de R$ 3,1 bilhões.

Em 2013, segundo o presidente
da ODT, André Amaro — oriundo
dos quadros do grupo e há seis me-
ses no cargo —, a unidade deverá
fechar com uma receita de R$ 440
milhões, quase o dobro do fatura-
mento do ano passado, que foi de
R$ 232 milhões. Cerca de 60% desse
valor está relacionado aos projetos
desenvolvidos pela empresa para o
Programa Nacional de Desenvolvi-
mento de Submarinos (Prosub),
da Marinha do Brasil.

“Esse resultado foi motivado
pelo início da fabricação dos
submarinos para a Marinha este
ano e também pelo crescimento
dos negócios da Mectron”, afir-
mou Amaro, em entrevista exclu-
siva ao Va l o r . O primeiro subma-
rino do Prosub, segundo Amaro,
está programado para ser entre-
gue em 2017. O contrato da ODT
com a marinha brasileira se es-
tende até o ano de 2025.

A Odebrecht Defesa e Tecno-
logia participa do Prosub como
parceira da francesa DCNS na
implementação do complexo de
estaleiro e base naval em Itaguaí,
litoral do Rio, e também na fa-
bricação de quatro submarinos
convencionais de propulsão a
diesel e propulsão nuclear.

Amaro ressalta que, junto
com a Mectron, fabricante cujo
controle adquiriu em maio de
2011, a ODT passou a enxergar
novas oportunidades de desen-
volvimento de tecnologias estra-
tégicas de interesse do governo
brasileiro. “Até então, a Odebre-
cht não tinha capacidade de de-
senvolvimento tecnológico nes-
sa área”, disse o executivo.

No âmbito do Prosub, por
exemplo, a Odebrecht identifi-
cou a possibilidade de desenvol-
vimento conjunto com a DCNS de
um sistema integrado para ge-
renciamento de plataformas (da
sigla, em inglês, IPMS). “É um sis-
tema computacional responsável
por diversas funções no submari-
no, como controle de navegação,
profundidade, propulsão, quali-
dade e segurança a bordo, ener-
gia elétrica, entre outros”, infor-
ma o diretor de novos negócios
da ODT, Rogério Salvador.

A parceria com a DCNS, segun-
do o presidente da ODT, também
envolve a construção dos subma-
rinos, que já permitiu que fossem
contratados no Brasil 700 funcio-
nários, 156 deles treinados na
França. O processo de transferên-
cia de tecnologia no Prosub con-
templa ainda 34 empresas brasi-
leiras escolhidas pela Marinha.

Com 1320 funcionários, a em-
presa de defesa e tecnologia da
Odebrecht tem participação em
mais duas empresas, além da
Mectron: a Itaguaí Construções
N av a i s (ICN), voltada para a
construção dos submarinos do
Prosub, e o Consórcio Baía de Se-
petiba (CBS), que faz a gestão e
administração das interfaces do

programa com a Marinha.
Na Mectron, a ODT tem entre

seus principais projetos o desen-
volvimento de mísseis, sistemas
espaciais para satélites e fogue-
tes, o radar do caça AMX, avião
que está sendo modernizado pe-
la Embraer , e um sistema de da-
talink para comunicação segura
com criptografia de dados.

O sistema, batizado de Link BR-
2, está sendo desenvolvido a pedi-
do da Força Aérea Brasileira
(FAB), que sentiu a necessidade
de equipar seus aviões (neste caso
o SuperTucano, o caça F-5 e o
avião de vigilância aérea do Si-
vam) com um recurso que fizesse
uma espécie de blindagem da co-
municação com o resto do mun-
do. “Com o Link BR-2, o Brasil as-
segura, pela primeira vez, que a
chave de acesso aos sistemas de
comunicação dos seus aviões mi-
litares seja de domínio nacional”.

Além disso, afirma, a mesma
tecnologia pode ser aplicada na
área de informações críticas e es-
tratégicas de governo e da defesa,
em um momento em que a espio-
nagem de dados passou a ser vista
como um risco à soberania do
país. Sem revelar o valor do inves-
timento previsto no projeto, o
presidente da ODT disse que o
Link BR-2 encontra-se em fase ini-
cial de desenvolvimento, com tér-
mino previsto para 2017.

“Temos como meta acelerar a
conclusão deste e de outros pro-
jetos estratégicos de defesa. A
partir daí, fazer uma ação coor-
denada com o governo para am-
pliar a nossa capacidade de ex-
p o r t a ç ã o”, disse o presidente.

“Compra da Mectron
trouxe para Odebrecht
a capacidade de
d e s e nvo l v i m e n to
tecnológico nessa área”

O executivo lembra que o se-
tor de defesa no Brasil teve uma
evolução importante nos últi-
mos seis anos, mas ele não vê
uma nova arrancada no curto
prazo, principalmente por conta
das eleições em 2014. “O lado
positivo é que existe uma visão
de longo prazo para o setor, su-
portada pela Estratégia Nacional
de Defesa (END)”, destacou.

A ODT, diz o executivo, veio pa-
ra a defesa com a intenção de
consolidar sua presença, mas res-
salta que o apoio do Estado é fun-
damental, pois trata-se de um se-
tor que exige uma certa dose de
perseverança, constantes investi-
mentos e o retorno vem a longo
prazo. “Estamos nos posicionan-
do na origem de uma nova histó-
ria da defesa no Brasil, como
meio para assegurar a paz e a so-
berania, mas também de contri-
buir para a autonomia tecnoló-
gica do país”, afirmou Amaro.

A ampliação do mercado, se-
gundo o executivo, é fundamen-
tal para firmar o setor de defesa
no Brasil. Esse negócio não pode
depender apenas do orçamento
das Forças Armadas no país, que
é inconstante e, por essa razão,
não gera uma demanda de en-
comendas que mantenha ocu-
pado o atual parque industrial.

Ver mais na página B3
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TIMEWALKERVOYAGERUTC. |Onde quer que sua viagem o leve,

acompanhe os diferentes fusos horários com este relógio. Segundo fuso sincronizado

com o horário universal – Universal Time Coordinated (UTC), com mostrador
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São Paulo: Cidade Jardim 11 3552 8000 | Oscar Freire 11 3068 8811

Higienópolis 11 3662 2525 | Morumbi 11 5184 0775 | Ibirapuera 11 5096 1714
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