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Minoritário quer impedir Petrobras de
votar sobre Cetrel
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Acionistas minoritários da Braskem querem impedir a Petrobras, cocontroladora da petroquímica, de votar na assembleia geral extraordinária
(AGE) convocada para hoje, com o objetivo de deliberar sobre a recompra da
Cetrel, empresa que presta serviços ambientais no Polo de Camaçari (BA).
Segundo esses investidores, pagar R$ 610 milhões pela companhia de
saneamento, vendida pela própria Braskem à Odebrecht Ambiental há cinco
anos, não tem sentido comercial e visa a ajudar financeiramente o grupo
Odebrecht, que passou a enfrentar dificuldades financeiras após a Operação
Lava-Jato.
De acordo com o advogado André Dantas, da Geração Futuro, o plano é
apresentar um pedido de impugnação do voto da estatal tão logo a operação
seja apresentada - a AGE deve começar às 9h, em Camaçari (BA) -, sob a
justificativa de que a Petrobras está vinculada ao acordo de acionistas da
Braskem e, portanto, está no bloco de controle e é parte interessada.
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O pedido dos minoritários valerá, na verdade, para as duas controladoras da
petroquímica. Mas o Valor apurou que a Odebrecht vai se abster da votação,
por ser parte relacionada. Já a Petrobras deve votar favoravelmente à compra
da Cetrel.
A posição contrária à operação já foi expressa pelos minoritários na primeira
AGE de deliberação sobre o assunto, que ocorreu em 25 de agosto. Na
ocasião, a recompra da Cetrel foi retirada da pauta. A convocação de nova
AGE para tratar sobre o tema, já nesta sexta-feira, surpreendeu os
minoritários.
Para Dantas, que representa o fundo de investimento Geração Futuro L. Par,
um minoritário ordinarista de Braskem, não há propósito na decisão da
petroquímica de recomprar um ativo que foi vendido há cinco anos
justamente por não ser considerado estratégico. "Nos parece um acordo de
conveniência, porque a Odebrecht precisa de caixa para fazer frente ao
acordo de leniência", afirma.
Em 2012, a Braskem vendeu a fatia de 54,2% que detinha na Cetrel e 100%
da Distribuidora de Água de Camaçari (DAC) para a Odebrecht Ambiental
por R$ 652 milhões. No fim do ano passado, o grupo Odebrecht acertou a
venda da Ambiental para a canadense Brookfield, que não manifestou
interesse pela Cetrel. Diante disso, a Braskem apresentou uma oferta de R$
610 milhões para recomprar 63,7% da empresa.
"Essa operação fere os minoritários e a empresa como um todo", diz o
advogado da Geração Futuro. "O ativo está fora do 'core' [atividade principal]
da Braskem, não há razão de ser da operação nesse momento", acrescenta.
Para o advogado Felipe Claudino, sócio do setor societário do Rolim de Mello
Sociedade de Advogados, a operação deveria ser analisada com cautela, uma
vez que a Cetrel está trocando de mãos, mais uma vez, entre partes
relacionadas. "Há potencial conflito de interesses. É preciso estar muito
embasado em critérios técnicos para justificar a compra", afirma.
Caso o pedido de impugnação não seja aceito, a Petrobras tem condições de,
sozinha, aprovar a operação na AGE, uma vez que é dona de 47% do capital
votante da petroquímica. Se aprovada, a compra será questionada pelos
minoritários na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou na Justiça.
"Faremos o nosso voto de protesto em caso de decisão favorável e vamos ver
como questionar, de forma administrativa ou judicial", afirma.
A Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec) também
acompanha o caso com preocupação e vai aguardar os desdobramentos da
assembleia para eventualmente se manifestar sobre o assunto.
Procurada, a Petrobras informou que não comentaria o assunto. A Braskem,
por sua vez, informou que a Cetrel tem papel relevante na gestão dos
processos ambientais das atividades do polo Camaçari. "A aquisição busca
garantir a segurança e a confiabilidade das operações industriais no polo, em
linha com a estratégia da Braskem de reforço de sua operação petroquímica",
afirmou, em nota.
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De acordo com o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), que
representa mais de 90 empresas instaladas na região, a Cetrel é estratégica
para o bom funcionamento do polo baiano e tem um banco de dados
relevante sobre emissões e água. Há receio de mudança no foco dos
investimentos com eventual alteração do controle da Cetrel, de acordo com o
superintendente-geral do Cofic, Mauro Pereira.
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