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Setor vive segunda maior onda
de consolidação da história
Fusões e aquisições
mais do que triplicaram,
com busca de empresas
por maior rentabilidade
após MP 579; venda de
seis distribuidoras da
Eletrobras é aguardada

são paulo

Diante do aumento do risco e
perda derentabilidade, apósa re-
novação das concessões de gera-
ção e transmissão pela Medida
Provisória 579/2012, compa-
nhias energéticas brasileiras vi-
vem asegunda maior ondade fu-
sões e aquisições desde o início da
série histórica produzida pela
KPMG, em 1995. De acordo com o
levantamento, foram 27 transa-
ções no primeiro semestre do
ano, mais do que o triplo dos oito
negócios em igual período de
2013.Onúmero sóficaabaixodas
43 transações até junho de 2006.

“Quando o governo mexeu na
tarifação lá atrás, ele indireta-
mente forçou o mercado a ser
mais competitivo, buscando
uma rentabilidade maior. Aí o
processo natural é haver fusões
para as empresas terem econo-
mia de escala”, explica o sócio da
KPMG,Paulo Coimbra.A MP579,
consolidada na Lei 12.783/2013,
estabeleceuregras paraarenova-
ção antecipada de concessões,
mediante perda de receitas, vi-
sando reduzir as tarifas em 20%.

Segundo o consultor, a mu-
dança regulatória passou a im-
pactar o movimento de fusões e
aquisições a partir do segundo se-

mestre de 2013, quando foram
realizadas 25 operações. Tam-
bém em 2006, o recorde de tran-
sações se deveu a uma alteração
legal: o novo marco regulatório do
setor elétrico, lançado em 2004.

Compra e venda
Exemplo da movimentação para
recuperação de receitas após o
vencimento de concessões, no
semestre, a Companhia Energéti-
ca de Minas Gerais (Cemig) ad -
quiriu 49,9% da Retiro Baixo
Energética; também ampliouem
10% participação na hidrelétrica
de Santo Antônio (3.580 MW),
pela aquisição de parcela da An -
drade Gutierrez; e aumentou em
25% sua participação naRe n ova .

Tendo investido R$ 2,8 bilhões
até junho, ante meta de R$ 3,7 bi-
lhões em 2014, a compra de parti-
cipações é parte de estratégia da
mineira para recompor portfólio.

Durante teleconferência para
apresentação dos resultados do
segundotrimestre, odiretor defi-
nanças e relações com investido-
res, Luiz Fernando Rolla, afirmou
que a empresa ainda vê espaço
em caixa para a conclusão de no-
vas aquisições no segundo se-
mestre, apesar da distribuição de
dividendos extraordinários no
valor de R$ 1,7 bilhão este ano.

Na ponta dos vendedores, a
Bra x e n e rg y concluiu semana
passada a venda de todos os seus
ativos de geração a um fundo de
participações inglês, conforme
reportado pelo DCI. Os 5  GW em
pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs), biomassa, biogás, eólicas
esolarpassarão aseradministra-
dos por holding controlada pelo
fundo Mount Baker, com 85% de
participação. A Braxenergy man-
terá parcela minoritária de 15%.
“OPaís penalizaoempreendedo-

rismo com riscos cada vez maio-
res, então tivemos que dividir o
r isco”,disse odiretor executivoda
Braxenergy, Helcio Camarinha.

Além da mudança regulatória,
a KPMG aponta entre os fatores
de consolidação do setor a entra-
da de estrangeiros no mercado
brasileiro, principalmente chine-
ses. É o caso da entrada da China
Three Gorgesno blocodecontro-
ledaUHE SãoManoel(700MW),
a partir da aquisição de fatia de
33,3% da EDP Energias do Brasil.

Também a expansão brasileira
na América Latina é um vetor, co-
moo investimentodaOd e b re c h t ,
junto à espanhola En a g a s, para a
construção de gasoduto no Peru.
A consolidação no setor de reno-
váveis, particularmente em eóli-
cas,é outrofator deconcentração
demercado. Autoprodutoresque
se voltam para aatividade fim são
ainda potenciais vendedores.

O sócio da KPMG avalia que o
movimento de consolidação do
setor energético deve se manter
aquecido. “Não é possível dizer se
o volume vai se manter, mas [a
consolidação] é uma tendência,
ainda tem muita movimentação
no setor”, diz Coimbra. Após a
comprado controledo Grupo Re-
de pela En e rg i s a , o negócio mais
aguardado pelo mercado é a des-
tinação dasdistribuidoras daEle -
t ro b ra s. O anúncio da reestrutu-
ração das seis empresas é aguar-
dado para depois das eleições.

thais carrança
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Mercedes-Benz estima
recuo de 1 2 ,7 % no ano;
melhora só em 2016

são paulo

Após quase esgotar as alternati-
vas para ajustar a produção à
demanda, a Mercedes-Benz vê
queda de 12,75% nos emplaca-
mentos de caminhõese comer-
ciais leves neste ano sobre 2013,
para 130 mil unidades, revela o
presidente da companhia no
Brasil, Philipp Schiemer.

“O mercado de caminhões é
muito relacionado ao PIB [Pro-
duto Interno Bruto]. Se não
houvermelhora[do PIB]omer-
cado não cresce”, disse.

De acordo com Schiemer, en-
tretanto, a montadora alemã
acreditaqueo Brasiltempoten-
cial para 200 mil unidades por
ano. “Estamos praticamente
numarecessãono Brasil.Noen-
tanto, se o próximo governo tirar
alguns freios daeconomia, ape-
sar do impacto negativo em
2015, no médio e longo prazo,
haverá mais segurança para o
investidor e a confiança vai me-
lhorar em 2016”, ponderou.

Além disso,segundo oexecu-
tivo, a oferta de crédito ainda é
muito restrita e burocrática , o
que acaba favorecendo apenas
grandes empresas . “Po u c a s
pessoas têm acesso a esse tipo
de financiamento, pois o pro-
grama [do BNDES] é bastante
burocrático principalmente
para as pequenas e médias em-
p re s a s”,avalia, lembrandoqueo
grande volume de transporte
brasileiro é feito por empresá-
rios autônomos.

“O País precisa investir em
produção. Esse é o próximo ci-
clo. Não adianta investir em
c o n s u m o”, acredita.

Capacidade instalada
Schiemer afirmou, porém, que
a montadora vai manter suas
apostas noBrasil. Aempresa de-
ve investir R$ 2,5 bilhões entre
2010e2015. Em2010aempresa
investiu em uma unidade fabril
emJuizde Fora(MG),masneste
ano teveque concederférias co-
letivas e adotar mecanismos pa-
ra adequar a produção ao mer-
cado. “Esseaumento decapaci-
dade virou um problema e ficou
mais evidente com a segunda
p l a n t a”,contou. Afábricatraba-
lha atualmente em dois turnos,
embora tenha capacidade para
três, ouseja, estáusando apenas
cerca 65% da capacidade.

A Mercedes-Benz produz ca-
minhões em Juiz de Fora e São
Bernardo do Campo (SP), onde
trabalha em regime de semana
curta, conforme a necessidade,
ou concede banco de horas aos
funcionários. A empresa tam-
bém deixou aberto um Progra-
ma de Demissão Voluntária
(PDV), lay-off (suspensão tem-
porária de contratos de traba-
lho) e negocia acordos sindicais.
“Ninguém pensaem fecharJuiz
de Fora. Fizemos muitos inves-
timentoslá. Masestamostraba-
lhando paraencontrar sinergias
entre as duas unidades”.

O executivo contou que a
companhia ganhou uma licita-
ção para fornecer cami-
nhões-pipa (transporte de lí-
quidos) para o governo, o que
deu alívio, mas não foi suficien-
te. “Um grande programa de re-
novação defrotas devesair sóno
próximo governo”, concluiu.

vanessa stecanella

MINÉRIO DE FERRO

Anglo faz 1º

c a r re g a m e n t o
do Minas-Rio

rio de janeiro

A Anglo Americanconcluiu no
domingo (24) o transporte da
primeira carga de minério de
ferro por meio do mineroduto
do projeto Minas-Rio até o
Porto do Açu, no Rio de Janei-
ro, em procedimento teste.

A companhia ainda reafir-
mouontem(25) queoprimei-
ro embarque do projeto está
previsto para o fim deste ano.

O mineroduto, de 529 km,
levará minério de mina e uni-
dade de beneficiamento da
Anglo em Conceição do Mato
Dentro e Alvorada de Minas
(MG) até o porto fluminense.

“Nos próximos meses, todo
o trabalho de comissiona-
mento ede testescontinuará a
ser realizado na mina, planta
de beneficiamento, minero-
duto e nas instalações do por-
to para garantir a entrega se-
gura do empreendimento”, se-
gundo nota à imprensa.

Em sua primeirafase, o pro-
jeto terá capacidade de produ-
ção de26,5 milhõesde tonela-
das de minério de ferro. Mas,
para isso, ainda é necessária a
obtenção de licenças.

A empresa prevê conseguir
as licenças para mina, planta
de beneficiamento e minero-
duto no terceiro trimestre.

Jáo terminalportuário –ge -
renciado pela joint venture
Ferroport, com participação
de 50% da Anglo e 50% da Pru-
moLogística(ex-LLX) –teve li-
cença operacional expedida
em maio.

A empresa conseguiu tam-
bém uma licença temporária
para alinha detransmissão de
energia de 230 kV, que deverá
ser convertida em definitivo
quando as outras saírem.

Há um mês, a Anglo disse
que os aportes para a implan-
tação do projetos somariam
de US$ 8,8 bilhões.

re u t e r s
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Santo Antônio Energia deposita
parcela de r$ 120milhões na cc e e

A companhia confirmou o depósito
de R$ 120 milhões perante o total de
R$ 1,018 bilhão cobrado pela câmara

são paulo // A Santo Antônio Energia, empresa res-
ponsável pela usina de Santo Antônio – situada no
Estado deRondônia –depositouuma parcelada ga-
rantia financeira cobrada pela Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica (CCEE) referente a
valores devidos pela companhia no mercado de
energia elétrica de curto prazo por atraso da opera-
ção da hidrelétrica.

Em fato relevante, enviadoà Comissão de Valores
Mobiliários(CVM), nestasegunda-feira(25), acom-
panhia confirmou odepósito de R$ 120milhões pe-
rante o total de R$ 1,018 bilhão cujo pagamento era
cobrado pela CCEE até 21 de agosto.

A empresa justificou que depositou apenas os
R$ 120 milhões, referentes à parcela incontroversa,
pois na data da apresentação da garantia financeira
os recursos judiciais contestando a cassação de limi-
nares queprotegiam a SantoAntônio Energiada co-
brança dos valores ainda não haviam sido julgados.

“Adicionalmente, no processo referente à exclu-
dente de responsabilidade, em 1ª instância, foi pro-
ferida sentença favorável à SAE”, informou a com-
panhia à CVM.

A Santo Antônio Energia afirmou ainda, confor-
meo documento,que oaportedos valoresdemons-
tra um “comprometimento em honrar suas obriga-
ções financeiras”.

A câmara setorial determinou que a companhia
façaa liquidaçãodetodosos recursospendentesna
CCEE,novalordeR$ 970milhões,em8desetembro.
“A companhia e seus assessores estão trabalhando
para reverter o posicionamentoda CCEE, afastando
os ônus decorrentes da cobrança do FID [Fator de
Disponibilidade] e da não consideração da exclu-
dente de responsabilidade”, destaca do documento
enviado ao mercado.

No iníciode agosto,o SuperiorTribunal deJustiça
(STJ) derrubouliminares queimpediam acobrança
devaloresdaSanto AntônioEnergianomercadode
energia de curto prazo e aplicação de penalidades
por não entregar toda energia que deveria.

Enquanto vigoravam as liminares,os valores com
os quais a Santo Antônio Energia deixava de arcar no
curto prazo eram honrados por outros agentes do
mercado, pesando nos custos também das distri-
buidoras de energia elétrica. A expectativa era de
que a queda das liminares pudesse atenuar esses
custos de curto prazo.

Entre os acionistas da Santo Antônio Energia es-
tão Furnas, controlada pelo Grupo E letrobras, e a
Companhia Energética de Minhas Gerais (Cemig).
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Nível de reservatórios no
Centro-Oeste cai para 31,5%

são paulo // O nível de armazenamento dos reservatórios
das hidrelétricas no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o
principal do País, estava em 31,50% no domingo (24), de
acordo com dados divulgados ontem pelo Operador Na-
cional do Sistema Elétrico (ONS). Na semana passada, o
nível dos reservatórios estava em 32,60%. O ONS prevê
que, ao final deste mês, os reservatórios estejam com
30,3% da capacidade. Na Região Nordeste, o indicador
estava em 28,38% ontem, ante 29,62% registrado uma se-
mana antes. O nível na Região Sul também continua a
cair. Ontem, a taxa era de 78,36%, contra 82,15% de uma
semana antes. Na Região Norte, o índice está em 71,03%,
inferior aos 76,22% do domingo anterior.

FA R M AC Ê U T I C A

Roche compra empresa de
biotecnologia por us$ 8,3 bi

londres // A Roche Holding fechou um acordo para com-
prar a empresa de biotecnologia norte-americana Inter -
Mu n e por US$ 8,3 bilhões em dinheiro, o que ajudará a
líder mundial na fabricação de medicamentos contra o
câncer a expandir sua atuação para o tratamento de
doenças raras ou incuráveis. Os esforços da Roche para
produzir remédios bem-sucedidos em outros ramos, que
não o câncer, em seus próprios laboratórios têm sido
mistos, com revezes nos últimos anos com medicamen-
tos experimentais contra doenças cardíacas, diabete e es-
quizofrenia. A aquisição é a maior feita pela Roche desde
2009, quando a companhia adquiriu a fatia remanescen-
te que ainda não detinha na Genentech.

FA R M AC Ê U T I C A

Novamed inaugura fábrica
na Zona Franca de Manaus

são paulo // A Nova m e d , companhia do mesmo grupo
controlador da EMS – uma das principais empresas do
mercado farmacêutico brasileiro – inaugurou ontem uma
fábrica de medicamentos sólidos na Zona Franca de Ma-
naus (ZFM). O investimento aportado no local foi de R$
385 milhões e a capacidade produtiva é de 1,5 bilhão de
comprimidos por mês. De acordo com o presidente do
Conselho de Administração do Grupo Controlador, Car-
los Sanchez, “a Novamed possibilitará o aumento da ca-
pacidade de produção de medicamentos em território
nacional, contribuindo para a redução da dependência
brasileira de importações”.

ag ê n c i a s

PETRÓLEO E GÁS

Refinaria da Petrobras
tem vazamento
rio de janeiro

A refinaria Duque de Caxias (Re-
duc) da Pe t ro b ra s, na Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro, teve
um vazamento em uma de suas
caldeiras a vapor, disse à Reuters
nesta segunda-feira (25) o presi-
dente do sindicato responsável
por trabalhadores da fábrica.

O vazamento, descoberto no
domingo, ocorreu na unidade
U-1320 ligada à refinaria. A cal-
deira é parte de um sistema que
ajuda a fornecer calor e outras
energias para a planta, explicou
Simão Zanardi, presidente Sindi-
cato dos Petroleiros de Caxias.

A Reduc é a quarta maior refi-
naria do País e tem capacidade
para processar cerca de 240 mil
barris de petróleo por dia. Com
uma outracaldeira forade serviço
para manutenção programada, a
unidade U-1320 que sofreu o va-
zamento éuma dasúnicas fontes
importantes de energia térmica
para Reduc, disse o sindicato.

A Petrobras não estava dispo-
nível para comentar o assunto.

O sindicato planeja falar com
representantes da Petrobras e do
Ministério Público do Trabalho
(MPT) sobre o vazamento e está
pedindo que a unidade U-1320

seja fechada enquanto o vaza-
mento estiver sendo reparado.

O sindicato tem se queixado
sobre uma série de acidentes nas
refinarias da Petrobras, que busca
impulsionar a produção domés-
tica de combustíveis como gaso-
lina e diesel, em um esforço para
reduzir asimportações. Nasema-
na passada, umtrabalhador mor-
reu de queimaduras sofridas em
refinaria da estatal em Manaus.

Tambémno domingo,aReduc
teve que retirar trabalhadores que
atuavam na manutenção da cal-
deira que está em manutenção,
disse o sindicato.

Procurada, a assessoria de im-
prensa do MPT disse que fiscais
foram acionados para ir ao local
apurar a situação.
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