
A compra dos ativos da Shell
na Argentina pela Petrobrás
e pela estatal venezuelana
PDVSA, anunciada na sema-
na passada pelo presidente
da Venezuela, Hugo Chá-
vez, não foi confirmada até
agora. A informação foi des-
mentida oficialmente pela
Shell. Além disso, a direção
da Petrobrás no Brasil se
eximiu de qualquer comentá-
rio sobre o assunto todas as
vezes em que foi procurada.
A Petrobrás argentina tam-
bém não quis comentar a
operação e remeteu a ques-
tão à matriz no Brasil.

O grupo Air France-KLM deci-
diu criar uma organização unifi-
cada para gerenciamento dos
negócios de frete aéreo, cha-
mada “Cargo European Hou-
se”, que estará em operação
até o fim do ano. Ela irá geren-
ciar as redes, ações de marke-
ting e vendas, com cada uma
das companhias aéreas geren-
ciando suas próprias opera-
ções. Os dois vice-presidentes
executivos da Air France Car-
go e da KLM Cargo irão imple-
mentar a nova organização.

A Coteminas divulgou o edi-
tal de oferta pública pelas
ações ordinárias da Santa-
nense, em razão da aquisi-
ção do controle da empresa
realizada no ano passado. O
leilão será realizado no dia
22 de fevereiro, às 13h30, na
Bovespa. A Coteminas paga-
rá aos acionistas da Santa-
nense R$ 1,12, valor corres-
pondente a 80% do R$ 1,40
efetivamente pago pelas ON
do controle da companhia. O
preço para os acionistas se-
rá corrigido pelo IPCA.
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Fabricante de marcas como
Skol, Brahma, Antarctica e
Bohemia, a AmBev conseguiu
pela primeira vez, em 2004,
comprar no mercado interno
toda a cevada que utiliza. Se-
gundo o gerente de agronegó-
cios da companhia, Alessan-
dro Sperotto, com a medida, a
empresa conseguiu não ape-
nas ganhos financeiros, já que
o produto é cotado em dólar,
mas também o controle da
qualidade dos ingredientes.

Mercado local fornece
todaa cevada da AmBev
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AirFrance-KLMcria
divisão de fretes

Petrobrásnão confirma
aquisiçãona Argentina

Leilão de ações da
Santanense no dia 22
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12
milhões de dólares serão
investidos pela fabricante
de tubos industriais Marce-
gaglia para ampliar a produ-
ção, somando-se aos US$
60 milhões já anunciados

60
mil m² de área terá a empre-
sa após as ampliações
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Braskem com ânimo
para as aquisições

Nuvenscobremsetordecigarros
Restriçãodepublicidade, temordenovos aumentos tributários e concorrência ilegal assustam indústria

Após equacionar endividamento, meta é elevar rentabilidade
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PETROQUÍMICA

Viviane Mottin

A petroquímica Braskem, após
ter equacionado o endividamento
de curto e médio prazo, anuncia
disposição para ir às compras de
negócios dentro do seu foco – a
produção das resinas termoplásti-
cas polietileno, polipropileno e
PVC (policloreto de vinila). O vi-
ce-presidentedeFinanças edeRe-
lações com Investidores da
Braskem, Paul Altit, afirma que a
empresa aguardará oportunidades
neste e nos próximos dois anos,
para fusões ou aquisições. “Não
há qualquer diálogo em curso.
Nosso foco é na geração de valor,
a partir da diluição do custo fixo e
incremento da rentabilidade, mui-
to mais do que no aumento da es-
cala, da receita e do porte”, diz.

Analistas, consultores e outras
fontes da área petroquímica apos-
tam em nomes que já vieram à to-
na e que se mantêm interessantes
para a Braskem. O analista de in-
vestimentos da Socopa, Marcos
Paulo Fernandes, diz que qual-
quer aquisição que impacte na ge-
ração de caixa faz sentido. “Nada
será a fundo perdido neste mo-
mento em que demanda e cota-
ções das resinas tendem a evoluir
tanto no mercado local quanto no
mundial. E, para a Braskem man-
ter participação no mercado, terá
mesmo de fazer aquisições.”

Fernandes observa que, a sim-
ples declaração de que está inte-
ressada em aquisições, faz da
Braskem alvo de ofertas. Altit ne-
ga que a empresa tenha recebido
qualquer proposta, e aponta Bra-
sil e América do Sul como áreas

prioritárias de interesse para no-
vas aquisições. O analista de in-
vestimentos da Itaú Corretora de
Valores, Gilberto Pereira de Sou-
za, avalia que talvez a empresa
busque pequenos ativos, inclusi-
ve na Argentina.

Consultada sobre ativos à ven-
da na América Latina, a diretora
da consultoria americana Intelli-
chem, Rina Quijada, informou
que não há qualquer opção. Se-
gundo ela, todos os produtores de
PVC e poliolefinas da região es-
tão utilizando capacidade máxi-
ma, “com boas possibilidades de
ganhos, e todos possuem planos
de expansão”.

Para algumasdas fontes consul-
tadas, a lista de opções da
Braskem é encabeçada pela Ipi-
ranga Petroquímica (IPQ), que
chegou a ser negociada, há cerca
de dois anos, com a Petroquisa
(Petrobrás Química). Executivos
da IPQ dizem, desde o ano passa-
do, que a empresa passa por boa
fase, com seu endividamento
equacionado e geração de caixa
condizente com a alta das cota-
ções das resinas termoplásticas
no mercado local e mundial. Se-
gundo eles, não há qualquer sinal
de desinvestimento por parte das
cinco famílias quedetêm ocontro-
le da IPQ.

Para dois analistas, a IPQ inte-
ressa muito à Braskem e seria um
ótimo negócio, porque suas cinco
fábricas de resinas no pólo de
Triunfo estão dentro de seu foco
de atuação e, ainda, a companhia
possui 29,46% das ações ordiná-
rias da Copesul, central de maté-
rias-primas do pólo gaúcho. Em
poder da fatia da IPQ, a Braskem
se tornaria controladora da Cope-
sul, pois já detém 29,46% do capi-
tal votante. Assim, seria controla-
dora das duas maiores centrais pe-
troquímicas do País, a do Sul e a
do Nordeste (Camaçari, BA).

Outro ativo quepoderia interes-
sar à Braskem, disseram dois ana-
listas, é a participação de 35% das
ações ordinárias da Suzano Petro-
química na Politeno, fabricante
depolietileno no pólo petroquími-
co de Camaçari. Neste caso, a
Braskem ficaria com 70% do ca-

pital votante,mas teria denego-
ciar com a Suzano, que, por
sua vez, quer concentrar seus
ativos no Sudeste.

Embora não tenha a quem
vender sua fatia na Politeno, a
não ser para a própria sócia
Braskem, segundo fontes do
mercado, a Suzano envolveria
a unidade de polipropileno de
Camaçari na negociação, o
que talvez não interesse à
Braskem – ou acabe reduzindo
o preço de venda da Politeno.

Para bancar as aquisições, a
Braskem poderá ir ao merca-
do. A captação mais recente,
cujo alvo era R$ 900 milhões,
chegou a R$ 1,2 bilhão, um in-
dicativo da receptividade para
os papéis da companhia. Paul

Altit afirma que a prioridade
da companhia não é o funding,
mas sim o investimento, seu
custo e a taxa de retorno. “Te-
mos várias alternativas, como
BNDES, Banco de Desenvol-
vimento do Nordeste, merca-
do de capitais doméstico e in-
ternacional, financiamento das
importações de nafta, agências
de fomento multilaterais e ou-
tros”, diz o executivo.

Tais mecanismos poderão
ser usados para as outras duas
estratégias em busca de maior
geração de valor. Uma delas,
já em prática, é o desgargala-
mento das unidades existentes.
A outra diz respeito a novos
projetos, como o complexo de
Paulínia (SP) para produção
depolipropileno, e oBrasil-Bo-
lívia, para polietileno.●

Participação da
Suzano na Politeno
poderia ser uma
opção de compra

DISPUTA – Segundo levantamentos recentes, os cigarros ilegais detêm uma participação de 34% do mercado brasileiro

OCASIÃO – Segundo Paul Altit, empresa aguarda as oportunidades

FUMO

Amanda Brum

Responsável pela movimenta-
ção de mais de R$ 8 bilhões
por ano, o setor de cigarros está
imerso em uma nuvem de incer-
tezas. Apesar do otimismo ma-
croeconômico, as restrições de
publicidade, aliadas à concor-
rência ilegal e ao temor de no-
vos aumentos tributários, colo-
cam em xeque o crescimento
das maiores empresas do setor.

Entre os analistas do merca-
do tabagista, as perspectivas pa-
ra 2005 vão desde uma peque-
na retração no consumo de ci-
garros, de 1%, a até um ligeiro
crescimento, não superior a
2%. Mas o temor, explicitado
pela maioria, é de que as mar-
cas ilegais venham a ampliar
sua fatia ao longo deste ano. Se-
gundo levantamentos recentes,
elas respondem por quase 34%
do mercado total.

É que, com o processo de re-
cuperação de renda, os consu-
midores de menor poder aquisi-
tivo tendem a retomar o consu-
mo, iniciando pelos itens mais
baratos. De acordo com pesqui-
sas do setor, os cigarros ilegais
chegam a custar até 60% me-
nos do que os mais baratos ven-
didos pelas grandes do setor.
Estima-se que, desses ilegais,
70% sejam contrabandeados,
13% falsificados e 17% este-
jam fora da lei por sonegação.

Daí, analistas como Carl
Weaver e Sara Delfim, da Bear
Stearns, temerem a perda de
participação de mercado da
Souza Cruz, líder com 75,2%
das vendas. Marcio Kawassaki,
da Fator Corretora, ainda cha-
ma a atenção para as restrições
que a empresa enfrenta, seja de
marketing, sejam tributárias.

A própria Souza Cruz não se
isenta de comentar essa situa-
ção. Segundo o diretor de Rela-
ções com Investidores da em-
presa, Dante Letti, a compa-
nhia deve elevar seu volume de
vendas para 75 bilhões de cigar-
ros em 2005 no mercado do-
méstico, ante os 74,3 bilhões

do ano passado, o que denota
uma alta inferior a 1%. Segun-
do ele, não fosse a informalida-
de no setor, seria possível alcan-
çar 76 bilhões, o que aproxima-
ria a companhia do desempe-
nho anotado em 2003. A Philip
Morris, segunda maior empre-
sa desse mercado, não quis se
pronunciar sobre o assunto.

O analista Alexandre Garcia,
da Ágora Sênior, acredita que
as vendas da Souza Cruz de-
vem recuar 2% em volume, o
que não será de todo mal para a
empresa, já que os preços mé-
dios tendem a patamares mais
favoráveis, o que elevaria em
4% a receita obtida com a ven-
da desse produto. Já Tania Szta-
mfater, do Unibanco, aposta
em um aumento de 1% no con-

sumo doméstico de cigarros.
O executivo da Souza Cruz

chama a atenção para o fato de
a rentabilidade da empresa de-
pender dos aumentos de impos-
tos. Ele ilustra com o que ocor-
reu em 2004: por conta da ele-
vação dos custos de produção e
dos tributos, a empresa reajus-
tou os seus preços e amargou
um recuo de 3,25% no volume
de vendas no mercado domésti-
co. Pelos cálculos da compa-
nhia, 60% do faturamento vai
para o governo em forma de im-
postos, sendo que, junto com a
Philip Morris, ela chega a res-
ponder por mais de 99% da ar-
recadação do setor.

Uma alternativa para as em-
presas legais enfrentarem a con-
corrência é investir em propa-

ganda, para que o consumidor
consiga reconhecer amplamen-
te as suas marcas. Porém, como
desde dezembro de 2000 o se-
tor enfrenta regras rigorosas e
restritivas de publicidade, as
chances de obter êxito frente
aos rivais desta forma ficam
bem reduzidas.

Outra saída apontada por
consultores para conseguir
crescer de forma saudável e
com rentabilidade em merca-
dos disputados e saturados co-
mo o de cigarro é investir em
itens de maior valor agregado,
que ganhem o consumidor por
seu diferencial. A Souza Cruz
já vem aplicando essa estraté-
gia, oferecendo produtos espe-
cíficos para cada tipo de consu-
midor. Com o Carlton Fla-

vours, que em 2004 tinha as
versões mint, crema e capuc-
cino, a marca conseguiu ele-
var a sua participação de
mercado de 8% para 8,8%,
em um ano que não foi bom
para o setor. A empresa pre-
vê para 2005 o lançamento
de mais 15 variações em
seu portfólio, em linha com
o número realizado no ano
passado.

Talvez por conta de todas
as incertezas que ainda ron-
dam o setor, a Souza Cruz
não tem conseguido conven-
cer os investidores de que
seus papéis são bom negó-
cio para 2005. No ano, as
ações da companhia acumu-
lam desvalorização de mais
de 10%.●
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