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Oque éaUnland

● Produção:AUnland fabrica 7
milhões de toneladas de cimento
por ano e 3milhões demetros cú-
bicos de concreto.

● Indústrias:Sediada na Espanha,
a empresa tem6 fábricas de ci-
mento e 40de concreto.

● Resultados:No ano passado, a
companhia faturou o equivalente
aR$ 1,3 bilhão. Seu lucro foi de R$
265milhões

● Presença internacional:AUni-

land tem fábricas naEspanha, Tu-
nísia, Argentina eUruguai, além
de centros de distribuição naHo-
landa eReinoUnido

● Controle:AUnland pertence às
famílias espanholas Fradera e Ru-
meu, donas de 73,7%das ações.
O resto pertence à empresa irlan-
desaCRH

● Leilão:Emmarço, vinte empre-
sas apresentaramoferta pela Un-
land. Agora, sobraramseis concor-
rentes.

ACERTO-TrabalhadornaArcelor: propostaserá feitaamanhã

Empresa consegue aprovação dos
países europeus para sua oferta

Siderúrgicasjaponesas
aceitamreajustedaVale

Os dois grupos brasileiros estão na reta final do leilão para a compra
da Uniland, uma das maiores produtoras de cimento da Europa

Mittaldámais
umpassopara
comprarArcelor

EXPANSÃOINTERNACIONAL–FábricadaempresaargentinaLomaNegra, compradapelaCamargoCorrêaem2004

CamargoeVotorantim
concorremnaEspanha

SIDERURGIA

A Mittal Steel, maior compa-
nhia siderúrgica do mundo,
conseguiu ontem a aprovação
dos reguladores do mercado
da França, Bélgica e Luxem-
burgo para comprar a Arce-
lor. A Mittal Steel, com sede
na Holanda, havia ofertado,
em 27 de janeiro, US$ 23,8 bi-
lhõesdedólarespara comprar
sua concorrente, numa oferta
considerada hostil pelos
atuais controladores da Arce-
lor.
O processo de aprovação

tem sido coordenado pelos ór-
gãos reguladores dos três paí-
ses europeusnosquais aArce-
lor está listada, em coopera-
ção coma comissão de valores
mobil iários espanhola
(CNMV). Espera-se um sinal
verdedosespanhóisnospróxi-
mos dias.
Com a aprovação dos ór-

gãos reguladores, a Mittal po-
de fazer oficialmente sua ofer-
ta pela Arcelor amanhã. Se-
gundo comunicado divulgado
ontem pela Mittal, a proposta
terá validade até o dia 29 de
junho. A Arcelor já havia se
manifestado contra a oferta
da empresa,mas os acionistas
vão dar a palavra final.
O presidente da Mittal

Steel, LakshmiMittal, semos-
trou ontem “encantado” de
queaoferta formulada sobre o
grupo europeu Arcelor havia
recebido a autorização. Por
meio de um comunicado, des-
tacouque, apartir deagora, os
acionistas “teriam a oportuni-
dade de decidir por eles mes-
mos tendo em conta o valor e
os méritos da proposta feita
por nós”.
Alémdisso, citouque “esta-

mosconvencidosdaspossibili-

dades da nossa oferta, que se
baseiaemumasólida lógica in-
dustrial e oferece um grande
potencial de criação de valor”.
Para ele, a união das duas em-
presasresultaria “emumlíder
nomercadoglobal, financeira-
mente forte e equilibrado,
alémde bemposicionado para
aproveitar as possibilidades
de crescimento em um setor
que está se consolidando”.
A fusão daMittal com a Ar-

celor resultaria num líder in-
discutível no mercado mun-
dialdeaço,comumfaturamen-
to anual de US$ 73 bilhões e
umaprodução de cemmilhões
de toneladas.
O período da oferta da em-

presa deve ser aberto entre 18
de maio e 29 de junho. A data
de encerramento é a mesma
para todas as jurisdições en-
volvidas na oferta: Luxembur-
go,França,Bélgica,Espanhae
Estados Unidos.
A Arcelor foi criada em

2002 a partir da fusão da fran-
cesaUsinor, a luxemburguesa
Arbed e a espanhola Aceralia.
Hojepossui plantasnaEuropa
e tem o Brasil como principal
mercado na América Latina.
Aqui, é resultado da união da
CompanhiaSiderúrgicaBelgo-
Mineira, da Companhia Side-
rúrgica de Tubarão e da Vega
do Sul. Possui no País uma ca-
pacidade instalada de produ-
ção de 11 milhões de toneladas
e atua nos segmentos de aços
planos e longos.
Já a Mittal possui fábricas

para produção de aço em 16
países, em quatro continen-
tes. Emprega 225 mil pessoas
e teve uma receita bruta aci-
madeUS$28bilhõesem2005.
● EFE, DOW JONES E AFP
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OsgruposbrasileirosCamargo
CorrêaeVotorantimestão ten-
tando comprar uma das maio-
resempresasdecimentodaEs-
panha,aUniland.Donadefábri-
casnaEspanha,Tunísia,Argen-
tina e Uruguai, a Uniland vale
cercade€1,5bilhão,oequivalen-
te aR$ 4,1 bilhões.
Anegociação está chegando

à sua fase final. Em março, 20
empresas internacionais, entre
fabricantes de cimento e gru-
pos financeiros, apresentaram
propostaspelacompanhiaespa-
nhola.

Dos 20 candidatos iniciais,
apenas6estãochegandoàeta-
pa final da concorrência.
Além dos brasileiros Camar-
goCorrêaeVotorantim,parti-
cipamas espanholas Portland
Valderrivas e Cementos Mo-
lins, a gregaTitan ea empresa
de investimentos americana
Prides Capital.
Hoje, o controle da Uniland

estádispersoentreosváriosra-
mos das famílias Fradera eRu-
meu, donas de 73,7% do grupo.
Osoutros26,3%estãonasmãos
da empresa irlandesa de mate-
riaisdeconstruçãoCRH,umsó-
cio considerado hostil pelos
atuais controladores.
O que está à venda é a parti-

cipação das famílias Fradera e
Rumeu,avaliadasem€1,140bi-
lhãodeeuros,ouR$3,3bilhões.
Segundooboletimespecializa-
do nomercado de cimento,Ce-
ment News , o resultado do lei-
lão deve sair em breve.
AUnilandseencaixanospla-

nos de expansão internacional
dosgruposbrasileiros.Aprodu-

ção de cimento no exterior vi-
rouprioridadeparaasduasem-
presas nos últimos anos. Ca-
margo e Votorantim fizeram
aquisições recentes de empre-
sas emoutros países.
ACamargoCorrêacomprou

a principal cimenteira da Ar-
gentina, a Loma Negra, em
agosto de 2004. Foi omaior ne-
gócio dos66 anosdehistória da
empresa.ACamargopagoucer-
ca de US$ 1 bilhão pelas nove
fábricasdacompanhiaargenti-
naepraticamentedobroudeta-
manho.
Coma aquisição, aCamargo

passouacontarcom14fábricas
evendas anuaisde6milhõesde

toneladas de cimento. Ela se
tornou a terceira maior em-
presa de cimento da Améri-
caLatina, atrásdamexicana
Cemex e do Grupo Votoran-
tim.
JáogrupoVotorantimde-

cidiu iniciar seu processo de
internacionalização pela
área de cimento. Líder no
mercado nacional, o grupo
não via perspectiva de au-
mentar suas vendas no País
porque o mercado interno
cresce pouco.
Em 2001, o grupo com-

prou a canadense St.Marys.
Desde então, comprou ou-
trasduasempresasnosEsta-
dos Unidos, num total de
US$900milhões em investi-
mentos no exterior.
Com as aquisições. o gru-

pobrasileiropassouacontro-
lar 30% do mercado na re-
gião dos Grandes Lagos, na
fronteira dos Estados Uni-
dos e Canadá. É um dos dez
maiores produtores de ci-
mento domundo.
OUnilandtemduas fábri-

casdecimentonaCatalunha
e uma na Tunísia. É sócia do
grupo Cimento Molins em
duasempresasnaArgentina
e Uruguai,e faturou, em
2005, o equivalente a R$ 1,3
bilhão.●
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Asprincipaissiderúrgicasja-
ponesas, como Nippon, JFE
Steel, Sumitomo Metal In-
dustries e Kobe Steel, deve-
rão anunciar hoje que con-
cordam com o aumento de
19% do preço do minério de
ferroanunciadopelaValedo
Rio Doce para 2006, o mes-
movaloracertadoontemen-
treamineradorabrasileirae
a siderúrgica alemã Thys-
senKrupp.
Umnovoacordocomside-

rúrgicas japonesas facilita
as negociações da Vale com
empresas chinesas. Respon-
sáveis pelo aumento da de-

mandainternacionalpelominé-
rio-de-ferro, as siderúrgicas
chinesas resistem em dar o
quarto reajuste anual seguido
em seus contratos.
Analistas internacionais

acreditam, no entanto, que
após os acordos da Vale com a
ThyssenKrupp e com as side-
rúrgicas japonesas será difícil
paraaChinaevitarnovoaumen-
to.Osespecialistasavaliamque
os chineses devem reajustar os
preços nomínimo em 10%.

GANHOS
A negociação da Vale abriu ca-
minhoparaasconcorrentes.Se-

gundoespecialistas, asminera-
doras anglo-australianas Rio
Tinto e BHPBilliton devem ter
uma forte aumento nos lucros
comminériode ferronospróxi-
mos 12meses, depois da alta no
preço dos contratos. O acordo
entre a Vale e a ThyssenKrupp
deve se repfletir no mercado
asiático, onde a Rio Tinto e a
BHPsão asmaiores fornecedo-
ras.
Embora seja bem inferior ao

ajuste de 71,5% conseguido ano
passado, o aumento ficou na
pontamaior das estimativas do
mercado. Isso deve se conver-
terembilhõesdedólaresemex-
portação para aAustrália, com
ademandaporminériode ferro
aumentandonaÁsia,principal-
mentepor causa do crescimen-
to industrial acelerado da Chi-
na. ● MARCÍLIO SOUZA E FABIANA

HOLTZ

Famílias Fradera
e Rumeu hoje
são donas de
73,7% do grupo
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