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Wellington Bahnemann

A francesa GDF Suez, controla-
dora da Tractebel Energia, estu-
da construir uma rede de térmi-
cas a gás natural na Bahia ou no
Maranhão para monetizar sua
possível futura produção do in-
sumo nas Bacias do Recôncavo
(BA) e Parnaíba (MA).

“Vamos adequar ao que te-
mos de expectativa em volume
de gás. Seriam termelétricas de
350 MW a 600 MW”, disse o pre-
sidente da GDF Suez Brasil,
Maurício Bähr.

Novembro marcou o ingres-
so da GDF Suez no setor de ex-
ploração e produção no Brasil.
No início do mês, a companhia
firmou acordo com a Vale para
a compra de 20% em dois blo-
cos na Bacia do Parnaíba.

No fim do mês, a gigante fran-
cesa ganhou pela primeira vez a
concessão de blocos explorató-
rios em licitação da Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP).

A empresa levou seis blocos
no Recôncavo na 12ª Rodada,
em parceria com Petrobrás, Ou-
ro Preto Óleo e Gás e Cowan

Petróleo e Gás. A GDF é minori-
tária, com fatia de 25%.

A companhia vinha estudan-
do o ingresso no mercado de
gás no País, mas este movimen-
to não ocorria por falta de opor-
tunidade. Há dois anos, a com-
panhia trouxe especialistas da
França para estudar as bacias
brasileiras junto com a equipe
de geólogos no Brasil.

Nesse meio tempo, definiu
parâmetros para a estratégia no
setor. “A primeira delas foi a de
não entrar sozinho nos leilões.
A segunda, de tentar buscar gás
onshore (em terra), para mone-
tizá-lo a partir das térmicas.”

Por isso a companhia priori-
zou os blocos da bacia do Recôn-
cavo. Pesou a favor também o
fato de a região dispor de in-
fraestrutura para escoamento
da produção, pois o local já é um
dos grandes produtores de gás
do Brasil. “Nos EUA, essa indús-
tria se desenvolveu por causa
da infraestrutura. No Brasil, a
estrutura não está presente em
todos os lugares”, disse Bähr.

Tractebel. Para ele, os investi-
mentos em exploração e produ-
ção representam uma nova eta-
pa da GDF Suez no Brasil – o
que afetará também a Tracte-
bel. Nos últimos anos, o grupo
tem investido em eólicas e hi-
drelétricas. Agora, também po-
de expandir seu parque gerador
para térmicas a gás.

Itaú está na disputa pelo controle
do 5º maior banco do Chile

GDF Suez planeja rede
de térmicas no Nordeste
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Duas fontes da Dow Jones disse-
ram que o Itaú Unibanco pre-
tende comprar o CorpBanca,
do Chile, como parte de sua es-
tratégia de expansão na Améri-
ca Latina. Essas fontes dizem
que o Itaú quer adquirir partici-
pação controladora no banco
chileno. O Banco Bilbao Vizca-
ya Argentaria (BBVA), da Espa-
nha, e Scotiabank, do Canadá,
também teriam feito ofertas
pelo ativo.

Segundo uma dessas fontes,
o CorpBanca tem valor de capi-
talização de mercado de US$
4,57 bilhões e a transação pode-
rá chegar a US$ 5 bilhões, caso o
banco chileno venda uma parti-
cipação majoritária; a venda de
uma fatia minoritária movimen-
taria pelo menos US$ 2 bilhões.

Uma das fontes disse que o
BBVA é o pretendente favorito,
tendo em vista que o banco es-
panhol estaria mais aberto a as-
sumir uma participação mino-
ritária. O proprietário do Corp-
Banca, o bilionário chileno Al-
varo Saieh, gostaria de manter
o controle.

“A intenção do Itaú é assumir

uma participação controladora
no CorpBanca, mas o banco é
flexível. Ele também está aber-
to a partilhar o controle. Uma
participação minoritária não es-
tá no radar do Itaú, mas isso po-
derá ser discutido se houver um
acordo para ele assumir o con-
trole no futuro”, disse a fonte,

que pediu anonimato.
De acordo com essa fonte, o

Itaú pode ter a vantagem de es-
tar disposto a pagar em dinhei-
ro, enquanto os outros podem
preferir usar suas ações na
transação. Procurado pelo Es-
tado, o Itaú não comentou a
possível aquisição.

Tanto o Itaú quanto o BBVA e
o Scotiabank poderiam usar o
CorpBanca para subir ao primei-
ro lugar do ranking dos bancos
chilenos, liderado pelo Banco
Santander Chile, segundo a Su-
perintendência de Bancos e Ins-
tituições Financeiras do país.

Um acordo também daria ao
comprador uma presença no
mercado colombiano, que está

em expansão rápida e no
qual o CorpBanca adquiriu
os ativos bancários do San-
tander em 2012. O CorpBan-
ca é o quinto maior banco do
Chile; o BBVA está em sexto
lugar, o Scotiabank em séti-
mo e o Itaú, em oitavo

No ano passado, o Itaú ten-
tou comprar o Colpatria, da
Colômbia, que acabou sendo
adquirido pelo Scotiabank.
Nos últimos cinco anos, o
banco canadense fez 30 aqui-
sições. Na semana passada, o
presidente Brian Porter dis-
se que, embora o Scotiabank
esteja focado em “crescimen-
to orgânico”, suas aquisições
não estavam necessariamen-
te encerradas.

O BBVA, afetado pela crise
europeia, também quer ex-
pandir sua presença em mer-
cados na América Latina,
mas poderá ter de levantar ca-
pital para adquirir participa-
ção no CorpBanca, segundo
uma pessoa próxima ao ban-
co espanhol.

Dificuldades. Segundo as
fontes, o controlador do
CorpBanca pôs participação
no banco à venda para tentar
levantar recursos para redu-
zir a dívida de outras empre-
sas. A família Saieh é dona do
CorpGroup, que controla o
CorpBanca, a rede de super-
mercados SMU e a Copesa,
do setor de mídia. Na última
sexta-feira, por causa dos
problemas do grupo, a agên-
cia de risco Moody’s reduziu
a nota de crédito do CorpBan-
ca. / DOW JONES NEWSWIRES

Trajetória. Mary Barra iniciou carreira na GM aos 18 anos
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Um dia depois de o Tesouro
americano vender as últimas
ações que ainda tinha da Ge-
neral Motors, a montadora
anunciou ontem que Mary
Barra assumirá seu comando
no dia 15 de janeiro, tornando-
se a primeira mulher na dire-
ção de uma companhia auto-
motiva americana, um univer-
so tradicionalmente domina-
do por homens.

Mary, 51 anos, assumirá o car-
go de CEO da empresa no lugar
de Dan Akerson, 65 anos, que
decidiu antecipar sua aposenta-
doria depois que sua mulher re-
cebeu o diagnóstico de um está-
gio avançado de câncer, segun-
do nota distribuída pela GM.

Filha de um operário da GM,
Mary assumirá uma empresa
que registra lucros há 15 trimes-

tres consecutivos e as ações ti-
veram valorização de 60% nos
últimos 12 meses. De janeiro a
novembro, a companhia ven-
deu 2,56 milhões de unidades
nos Estados Unidos, alta de
8,8% sobre igual período de
2012 e patamar próximo ao re-
gistrado no período pré-crise.

A futura CEO da maior fabri-
cante de carros americana co-
meçou a trabalhar na empresa
há 33 anos e ascendeu ocupan-
do uma série de posições nas
áreas de engenharia, produção

e direção. Há dois anos, ela é vi-
ce-presidente global para de-
senvolvimento de produção.
Em agosto, ela foi nomeada vice-
presidente-executiva e passou
a também ser responsável pela
rede mundial de compras e su-
primentos da GM.

Dificuldades. A empresa encer-
rou anteontem o mais difícil ca-
pítulo de sua história, marcado
pela concordata de 2009 e uma
injeção de recursos públicos de
US$ 49,5 bilhões, que deu ao Te-
souro americano fatia de 61%
em seu capital e lhe valeu o apeli-
do de “Government Motors”.

A fatia foi gradualmente redu-
zida a partir de novembro de
2010, quando a companhia fez
uma oferta pública de ações de-
pois de sua reestruturação. Res-
tavam 2,2%, dos quais o Tesou-
ro se desfez na segunda. Os con-
tribuintes perderam US$ 10 bi-

lhões dos US$ 49,5 bilhões inje-
tados na montadora.

“Com a venda final das ações
da GM, esse capítulo importan-
te da história de nossa nação

agora está fechado”, declarou o
secretário do Tesouro, Jacob
Lew. No total, o governo desti-
nou US$ 80 bilhões para salvar
a GM, a Chrysler e seus fornece-

dores. O prejuízo com o socor-
ro à Chrysler é estimado em
US$ 1,9 bilhão.

Logo após o anúncio do Te-
souro, o presidente Barack Oba-
ma divulgou nota na justifican-
do a necessidade da ajuda, res-
saltando que o setor criou 372
mil empregos desde a crise. “A
indústria automotiva america-
na está de volta”, afirmou.

Estudo do Center for Auto-
motive Research concluiu que
o fechamento das duas monta-
doras seria devastador para a
economia dos EUA. Segundo a
entidade, o resgate do governo
evitou a perda de 2,6 milhões de
empregos e garantiu receitas de
impostos e taxas de US$ 105,3
bilhões em 2009 e 2010.

O resgate também impediu
que cerca de 600 mil aposenta-
dos das duas montadoras tives-
sem seus benefícios reduzidos
ou extintos, apontou o estudo.

GM nomeia, pela primeira vez, uma
mulher como presidente global

Negócios

Disputa pelo CorpBanca
inclui o espanhol BBVA e
o canadense Scotiabank,
segundo a agência de
notícias Dow Jones

Viagem de avião
Setor aéreo nacional vai
crescer acima da média
global, diz Iata. Pág. B10

Automóveis. Um dia após reduzir a fatia do governo americano em seu capital a zero, maior montadora dos EUA anunciou a
mudança de comando mundial: sai Dan Akerson e entra Mary Barra, executiva de 51 anos que trabalha há 33 anos na companhia

● Objetivo

Motivo. Controlador do CorpBanca estaria em dificuldades

Grupo francês, que
controla a Tractebel,
planeja usinas para
aproveitar sua futura
produção de gás

● Mulheres no comando
No Brasil, a GM já teve duas mu-
lheres no comando: Denise John-
son, que ficou oito meses no pos-
to até deixar a companhia, em
2011. Já Grace Lieblein ficou 15
meses no cargo e foi promovida
para um posto na sede.
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US$ 2 bilhões
é o valor mínimo que a
família controladora do
CorpBanca espera
arrecadar com a venda de
participação minoritária


