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Empresas | I n f ra e st r u t u ra

Lo g í st i c a Acordo prevê que novos controladores vão investir US$ 400 mi no Porto Sudeste

Impala e Mubadala estão perto
de concluir operação com MMX
Francisco Góes
Do Rio

Quase cinco meses depois de
anunciada, a compra do Porto Su-
deste, em Itaguaí (RJ), deve, final-
mente, ser concluída a curto pra-
zo. O Va l o r apurou que o fecha-
mento da operação é iminente e
depende só do acerto de questões
burocráticas. As discussões en-
volvem a MMX, empresa de mine-
ração de Eike Batista que desen-
volveu o porto, e o consórcio for-
mado pelos novos controladores
do terminal: a Impala, divisão da
holandesa Tr a f i g u r a , e Mubadala,
empresa de investimentos e de-
senvolvimento de Abu Dhabi, nos
Emirados Árabes Unidos.

Juntos, Impala e Mubadala
acertaram, em outubro, a com-
pra de 65% da MMX Porto Sudes-
te, empresa da MMX responsável
pelo porto, dedicado à movi-

mentação de minério de ferro.
Batista manteve 35% do projeto.
Na ocasião, celebrou-se um acor-
do de investimento entre a MMX
e Batista com Impala e Mubadala
por meio de suas respectivas sub-
sidiárias, IWL Holdings, de Lu-
xemburgo, e EAV Delawere LLC,
nos Estados Unidos.

Os sócios do porto discutem
agora detalhes finais. A assinatura
dos contratos depende de algu-
mas questões jurídicas, segundo
apurou o Va l o r . Havia expectativa
de que os acertos ainda penden-
tes fossem resolvidos no fim do
ano passado, o que não ocorreu. A
expectativa agora é que o fecha-
mento da operação ocorra nos
próximos dias. Ontem, circulou
no mercado a informação que a
operação poderia ser fechada ain-
da hoje. Mas existe também a pos-
sibilidade de a operação ser fe-
chada só depois do carnaval.

No anúncio de outubro, quando
Batista acertou a venda do contro-
le acionário da MMX Porto Sudes-
te, se previu que Impala e Mubada-
la aportassem, juntas, US$ 400 mi-
lhões no porto na data do fecha-
mento da transação. Além disso, a
Porto Sudeste assumiria R$ 1,3 bi-
lhão em dívidas da MMX Sudeste
Mineração, outra das empresas da
mineradora MMX. A operação es-
tava sujeita, porém, a determina-
das condições precedentes, como
a obtenção de autorizações gover-
namentais e a reestruturação de
dívidas. Essas condições foram to-
das cumpridas.

Só com o BNDES, a MMX Porto
Sudeste tem operações de finan-
ciamento de R$ 1,8 bilhão. São
três financiamentos, dos quais
dois estão em fase de desembol-
sos: um de R$ 71 milhões, de
2009, e outro de R$ 805 milhões,
de 2010. A empresa não fez sa-

ques, porém, em uma terceira
operação, de R$ 934 milhões,
aprovada em 2012. Parte desses
recursos seria repassado via Bra -
d e s c o. Os financiamentos foram
renegociados, em termos de pra-
zos, com os bancos pelos novos
controladores. Mas, para ser sa-
cramentada, a reestruturação da
dívida depende do fechamento
da operação de compra do porto
por parte de Impala e Mubadala.

Procurados, MMX , Impala e
BNDES não se pronunciaram. A
assessoria da Impala disse que
não iria comentar as informa-
ções. A Trafigura, controladora
da Impala, é uma das tradings lí-
deres no mercado internacional
de commodities e se especializou
em petróleo, minerais e metais.

A mudança de controle da MMX
Porto Sudeste faz com que os no-
vos controladores tenham que
cumprir condicionantes em rela-

ção aos credores, disse uma fonte.
São providências jurídicas que os
novos donos tem que tomar.

A expectativa é de que o Porto
Sudeste entre em operação so-
mente no terceiro trimestre des-
te ano, com atraso de cerca de
dois anos em relação ao crono-
grama original. O porto, que ao
atingir plena capacidade poderá
embarcar 50 milhões de tonela-
das de minério de ferro por ano, é
considerado importante para a
exportação da commodity, so-
bretudo de Minas Gerais. Espe-
cialistas dizem que exportadores
de Minas Gerais que embarcam
minério de ferro pela região Su-
deste têm poucas opções portuá-
rias. Uma delas são as "janelas"
abertas por Va l e e CSN em seus
respectivos terminais no porto
de Itaguaí. O problema é que os
volumes oferecidos nessas “jane -
las” são pequenos.

Datamar fecha parceria e cria nova consultoria
Fernanda Pires
Para o Valor, de Santos

Maior consultoria brasileira es-
pecializada em dados do transpor-
te marítimo, a Datamar uniu for-
ças com profissionais experientes
de logística e comércio exterior pa-
ra criar a Datamar Consulting. A
nova consultoria partirá da base
de dados da Datamar — com mais
de 200 clientes responsáveis por
cerca de 80% do comércio exterior
do país em volume — para trans-
formá-los em informações que au-
xiliem os clientes.

A empresa surgiu no fim de
2013 de olho, principalmente,
no boom de licitações portuárias
que irão ocorrer no país, na reno-
vação de concessões de portos ar-
gentinos e em um novo porto de
águas profundas no Uruguai.

Tudo isso num panorama de
mudanças por que atravessa a na-
vegação mundial, com novos ser-
viços, previsão de fusões entre ar-
madores, e alteração nos padrões
do transporte marítimo devido à
expansão do Canal do Panamá.

O principal trunfo comercial da
Datamar Consulting será agregar à

extensa base de dados da Datamar
o conhecimento e o network de
uma equipe multidisciplinar
egressa das indústrias de navega-
ção e porto. E, assim, ofertar solu-
ções customizadas a portos, termi-
nais, bancos, fundos de investi-
mento, armadores, exportadores,
importadores, fornecedores de
equipamentos, entre outros.

"O mercado está carente de so-
luções rápidas e assertivas, o que se
vê ultimamente é muita teoria",
diz Leandro Barreto, diretor de
análise da empresa, que não divul-
ga perspectiva de faturamento. A

expectativa é que já no segundo
trimestre a companhia comece a
trabalhar em "velocidade máxi-
ma". Por enquanto, estão sendo
negociados três contratos.

Barreto é especialista em inteli-
gência de mercado e coordenador
do grupo. Atuou no armador Ham -
burg Süd, no Brasil, onde chefiou o
departamento de inteligência de
mercado. A Datamar Consulting,
com sede em São Paulo, é composta
por mais seis executivos. Marc Fi-
chtner é especialista em projetos e
finanças e foi diretor de estratégia
da operadora logística DHL. Robert

Grantham é especialista em nave-
gação e gestão portuária. Partici-
pou do lançamento do armador
China Shipping no Brasil e foi dire-
tor do porto de Itajaí (SC). Andrew
e David Lorimer são presidente e
diretor da Datamar, respectiva-
mente. Andreas Meyer atuou em
navegação, logística e agenciamen-
to marítimo em vários países, ten-
do ocupado cargos executivos, en-
tre outros, nos armadores Hapag
Llo yd e Hamburg Süd. E Henrik Si-
mon, especialista em commodi-
ties, foi diretor comercial da Ham-
burg Süd, no Brasil.

Log-In volta
ao lucro no
4o trimestre
Tatiane Bortolozi
De São Paulo

A Log-In Logística Intermodal
saiu de um prejuízo de R$ 8 mi-
lhões no quarto trimestre de
2012 para lucro líquido consoli-
dado de R$ 4,1 milhões em igual
período de 2013, segundo a pré-
via de resultados divulgada on-
tem pela empresa. As informa-
ções são preliminares e estão su-
jeitas à revisão dos auditores ex-
ternos. O resultado oficial será
divulgado em 19 de março.

Segundo a companhia, as me-
lhorias operacionais, as receitas
do Adicional de Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante
(AFRMM) e a reversão de créditos
de tributários ajudaram a au-
mentar o resultado líquido. Mas
houve um impacto negativo com
o resultado financeiro, por conta
da variação cambial incidente
sobre os financiamentos de lon-
go prazo em dólares.

Os volumes de cabotagem no
período cresceram 19,8%, na
comparação com igual período
de 2012. No acumulado de 2013,
o avanço atingiu 25,2%, com re-
corde histórico de 109,8 mil TEUs
(medida usada para calcular o
volume de um contêiner).

O lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização
(Ebitda, na sigla em inglês), ajus-
tado para excluir a participação
em investimentos e perdas de ca-
pital em operações descontinua-
das, somou R$ 27,6 milhões no
quarto trimestre, 26% acima dos
R$ 22 milhões registrados um
ano antes. Em 2013, o Ebitda
ajustado atingiu R$ 159,8 mi-
lhões, alta de 41%. A margem
Ebitda cresceu de 10,6% para
11,8% no período.


