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Projetos de expansão das

empresas além das fronteiras

podem ter o apoio do mercado

de capitais

POR ANA BORGES

Gerdau, Embraer, Marcopolo e Ara-
cruz, entre muitas outras, apoiaram-
se, em boa medida, na emissão de
ações para financiar o crescimento.
Perceberam mais rapidamente a li-

nha que separa a empresa apenas
exportadora da companhia interna-
cionalizada. Têm o crédito de colo-

car o Brasil na lista dos exportadores
de capital; modesto ainda, com

um estoque de US$ 71,6 bilhões,
mas que vai numa batida firme, pois
a cifra está 44,4% acima da de há

cinco anos.
A internacionalização, vital em

algumas áreas, não está apenas rela-
cionada à necessidade de ganhar

competitividade, mas também ao

AGOSTO 2006

pelo mercado de capi-
tais. Companhias como

porações brasileiras passa
HISTÓRIA DAS GRANDES COR-
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Manter a
competitividade
requer capital

intensivo

custo Brasil. "São duas tendências
que levam as empresas àquele cami-
nho: fugir dos problemas do País —
carga tributária e trabalhista elevadas,
volatilidade do câmbio e dificuldade
de conviver com a taxa de juros — ou
simplesmente se tornar urna multi-
nacional", resume o gerente do de-
partamento de pesquisa e estudos
econômicos da Fiesp, André Rebelo.

O professor de Relações Interna-
cionais do curso de Administração
da ESPM, Ilan Avrichir, mostra um
terceiro fator que impulsiona as em-
presas a sair pelo mundo, até mesmo
à cata de financiamentos. "Tais com-
panhias têm produtos com maior
valor agregado e mais sofisticados.
Aprenderam com o mercado forte",
diz. "Têm maior competitividade
e para mantê-la precisam de mais
capital. Não poderiam buscá-lo se
fossem empresas fechadas. É preciso
pensar no longo prazo e não deixar
de investir", destaca.

A Aracruz foi pioneira em fazer
captação externa para se expandir.
Em 1992 lançou American Deposit
Receipts (ADRs) na Bolsa de Nova
York, com o objetivo de adequar a
estrutura de capital e ampliar as fon-
tes de financiamentos. Passo funda-

mental para a redução do custo de
capital - colocando ações ao invés
de fazer dívida — e o conseqüente ga-
nho de liberdade para tocar novos
projetos. "Após a listagem no merca-
do americano, mais maduro e, à épo-
ca, mais exigente que o mercado bra-
sileiro, a transparência das atividades
da empresa, a independência da ad-
ministração, a eqüidade no tratamen-
to aos acionistas e a prestação de con-
tas constante por parte da Aracruz
foram fatores fundamentais para efe-
tivar a redução do custo de capital",
afirma Denys Ferrez, gerente de Re-
lações com Investidores da Aracruz.

Mais fusões e aquisições
Os números atestam correção da

estratégia da empresa. Desde a en-
trada em operação, no final da déca-
da de 1970, a taxa média de cresci-
mento anual mantém-se em torno
dos 10%, superior à performance do
País no mesmo período. Nos últimos
cinco anos a empresa dobrou de ta-

ANDRE REBELO, DA FIESP:
internacionalização também é motivada
por fuga dos problemas do País

manho, em volume de produção, e
hoje tem capacidade de produzir 3
milhões de toneladas de celulose de
fibra curta de eucalipto.

No momento a companhia não
tem planos de voltar ao mercado de

www.revistarazao.com.br

Fonte: Banco Central
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FERREZ, DA ARACRUZ:
redução do custo de capital
foi fundamental para o
crescimento das atividades

capitais no curtíssimo

prazo, uma vez que os

planos de expansão de

capacidade, se aprovados,

demandarão mais recur-

sos no médio prazo. "A melhora

do perfil de custo e prazo do atual

endividamento tem sido feito basi-

camente por meio de operações ban-

cárias", diz Ferrez.

A expansão da Marcopolo tam-

bém tem boa base no mercado de

capitais. A empresa fez a primeira

emissão de ações em 1978 e com

os recursos cresceu e se internacio-

nalizou. Hoje tem fábricas pró-

prias em quatro países: Argentina

Colômbia, México e Portugal. Na

África do Sul, mantém a quinta —

Marcopolo South África Pty Ltd.,

na cidade de Pietersburg, em joint

venture com a subsidiária local

da Scania. Para a China, transfere

tecnologia. Esses negócios, mais as

exportações, renderam R$ 349

milhões da receita líquida da com-

panhia no primeiro semestre deste

A Totvs, que produz softwares
empresariais é bom exemplo de
como se utilizar os recursos da
abertura de capital para crescer.
Tão logo lançou suas ações no
Novo Mercado, em março deste
ano, comprou a RM Sistemas.
Com a aquisição, consolidou a
posição de maior empresa latino-
americana de software empresa-
rial, servindo a 14.500 clientes e
uma receita bruta pro forma con-
solidada acima de R$ 345 milhões
em 2005. "A consolidação é um
movimento necessário para tornar
a indústria de software competiti-
va internacionalmente", diz Laércio
Cosentino, presidente da Totvs.

O professor de Relações In-
ternacionais do curso de Admi-

DA AÇÃO À AQUISIÇÃO

nistração da ESPM, Man Avríchir,
explica que a concorrência interna-
cional é para grandes corporações.
"No caso das empresas de software
no Brasil, uma das dificuldades
em se colocarem no exterior é o por-
te, pois são avalia-
das como pequenas
quando compara-
das a outras interna-
cionais", explica.

Os clientes que-
rem ter certeza de
que as empresas
não vão acabar e
continuarão a pres-
tar assistência téc-
nica. "Se estas em-
presas querem se
manter fortes con-

correntes precisam se capitalizar
e crescer. A Bolsa é um caminho
para que o Brasil seja competitivo
em software", afirma.

A. B.

COSENTINO, DA TOTVS: consolidação
para competir internacionalmente
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ano. Isso representa 44,5% do total
da rubrica, que foi de R$ 783,7
milhões. "Não temos necessidade de
mais captação de recursos. A última
que fizemos foi em 2002, bem na
época da crise vivida pelo mercado.
Mesmo assim conseguimos colocar
os papéis", diz Carlos Zignani, res-
ponsável pelas Relações com Inves-
tidores da Marcopolo.

Eixo para transações
A internacionalização dos negó-

cios provoca também um processo in-
terno de reacomodação no qual as fu-
sões e aquisições de empresas ganham
cada vez mais espaço. "Para concor-
rer no mercado externo é preciso ter
uma escala global. O setor de celulo-
se, por exemplo, está crescendo e se
consolidando. Neste setor, ter escala
é questão de sobrevivência. As em-
presas maiores compram as menores",
diz Rebelo, da Fiesp.

*A partir da fusão anunciada dia 31 de julho Fonte: Iron and Steel Instituto

NISHIKAWA, DO ITAÚ SECURITIES:
mercado de capitais é eficaz para Investir
tanto em aquisição quanto em expansão

"Realmente o setor de celulose
ainda é muito pulverizado se com-
parado a outros setores de ativida-
de", concorda Ferrez, da Aracruz.
"No entanto as margens operacio-
nais do setor no Brasil são bastante
sólidas, superiores à média global",
justifica, ao informar que em rela-
ção a parcerias, não há nenhuma
negociação em curso neste momen-
to na empresa. A Aracruz até ago-
ra preferiu o caminho da joint ven-
ture: é dona de metade da Aracel
Celulose; a outra metade é contro-
lada pela sueca Stora Enso. O mais
recente movimento foi a aquisição
da Ripasa pela Suzano e VCP, na
mesma proporção, isto é, 50% para
cada uma.

Não é esse o quadro geral. De
acordo com a pesquisa Fusões e
Aquisições no Brasil, da Deloitte,
59% das empresas que já absorve-
ram outras no País admitem que
recorrerão novamente a essa ação em
caso de acirramento da concorrên-
cia. Entre as 204 organizações com
receita acima de R$ 50 milhões con-

sultadas, a maioria das organizações
compradoras optam por essa espé-
cie de operação com o objetivo de
aumentar participação no mercado
e ganhar escala de produção, a fim
de melhorar sua posição competiti-
va. Nada menos do que 86% delas
consideram esse tópico como "mui-
to relevante" ou "relevante".

Se concretizada a tendência do
aumento de fusões e aquisições,
o mercado de capitais é importante
eixo para as transações. "E uma for-
ma de levantar recursos mais eficaz
para investir tanto em aquisição
quanto em expansão", afirma Rober-
to Massaru Nishikawa, profissio-
nal de experiência internacional do
mercado de capitais, até recente-
mente CEO do Itaú Securities, em
Nova York e agora presidente da Itaú
Corretora no Brasil. "O mercado fi-
nanceiro é um instrumento seleti-
vo. O nível mínimo de operação é
elevado, mas os custos acabam sen-
do diluídos. Facilita o financiamen-
to das empresas", completa André
Rebelo, da Fiesp.
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