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EMPRESAS

Banco entra como sócio de empresas para ajudá-las a comprar concorrentes, crescer e competir no exterior

David Friedlander
Irany Tereza

A criação de grandes grupos
empresariais brasileiros, uma
das principais ambições do go-
verno Lula na área econômica,
consumiu, em apenas um ano,
pelomenosR$8bilhõesdoBan-
coNacionaldeDesenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES).Odinheiro foiusadopara
permitir que empresas como
JBS Friboi e Votorantim com-
prassem concorrentes. Os re-
cursos foram injetados por
meiodoBNDESPar, aempresa
de participações do BNDES,
que entrou como sócia ou ele-
vouparticipaçãonascomprado-
ras – ou consolidadoras, na lin-
guagemdo banco. A conta con-
sidera apenas os aportes dire-
tos no capital das empresas.
Não entram os empréstimos
concedidos a elas pelas linhas
de financiamento do banco.

Nosetordealimentos,ondeo
movimento de consolidação é
mais vigoroso, a participação
acionária doBNDESPar saltou
de R$ 1,7 bilhão para R$ 5,4 bi-
lhões em um ano e meio. Ao to-
do, o banco tem hoje cerca de
R$ 13 bilhões em participações
deempresasdequatrodosseto-
resqueparticipamdoprocesso
de consolidação: petroquímica,
papel e celulose, telecomunica-
ções e alimentos. A meta é in-
centivar a criação de compa-
nhias capazes de competir no
exterior, criando receitas, em-
pregos e influência para o País.

Dentro do governo, as tais
empresas consolidadoras são
chamadas de campeãs nacio-
nais.Amaisnova integrantedo
grupo é a Eletrobrás, a estatal
federal de energia. O governo
decidiu que a Eletrobrás terá
tratamentodiferenciadodoBN-
DES, com o objetivo de dispu-
tar contratos também no exte-
rior. Para não atropelar as re-
gras da Organização Mundial
do Comércio (OMC), o BNDES
vai financiar em condições pri-
vilegiadas os fornecedores da
Eletrobrás, e não a estatal dire-
tamente. “Estamos incentiva-
dosaprocurarempreendimen-
tos em qualquer lugar do mun-
do”, disse o vice-presidente da
Eletrobrás, Sinval Gama.

A estratégia é criticada por
setores mais liberais, que a en-
xergam como uma interferên-
cia exagerada na economia. O
presidentedoBNDES,Luciano
Coutinho, nega odirigismo.Diz
que o governo não escolhe
quem será campeão, apenas
abrigaasempresasqueconside-
ra eficientes e se encaixem em

sua filosofia.“Não vamos dizer:
‘Você tem de fazer isso.’ Não é
um movimento artificialmente
forçado. Todas as economias
desenvolvidas têm empresas
transnacionais”, diz.

A criação de grandes grupos
é uma meta de Coutinho desde
sua chegada ao BNDES. Mas a
teoria só passou a ser partilha-
dapeloempresariadodepoisda
crise econômica, que fragilizou
a saúde financeira de várias
companhias. No começo do
ano, o banco liberou R$ 2,4 bi-
lhõesparaqueogrupoVotoran-
timincorporasseaAracruz,for-
mando a Fibria (celulose). A
criaçãodaBrasilFoods,resulta-
dodacompradaSadiapelaPer-
digão, pode contar, ao final da
transação, comR$ 1bilhãoaR$
1,5 bilhão do banco.

ASadia foi engolidapelacon-
corrente porque perdeu uma
fortuna com derivativos cam-
biais. A Votorantim já ia com-
prar o controle da Aracruz,
mas quase desistiu porque as
duas também se enforcaram
comderivativos de câmbio.

Essas duas operações injeta-
ram adrenalina nas indústrias
de papel e celulose e nas de ali-
mentos. A produção brasileira
decelulose, imaginamosanalis-
tas, será dominada por dois
grandes grupos: Fibria e Suza-
no. “AFibria é umagrande em-
presa, formada a partir da fu-
são de outras duas”, diz Anto-
nio Maciel Neto, presidente da
Suzano. “Nós vamos seguir ou-
tro caminho, com a construção
de duas novas fábricas e ainda
uma terceira linha de produ-
ção.” De acordo com ele, o gru-

po planeja investimentos de
US$ 6 bilhões até 2018.

A movimentação mais vigo-
rosa acontece na indústria de
carnes.AlémdavendadaSadia
para a Perdigão, outros dois gi-
gantesbrasileirosdacarnepro-
cessada, JBS Friboi e Marfrig,
partiram nas últimas semanas
para uma política agressiva de
aquisição de concorrentes.

A JBS anunciou, num único
dia,umaassociaçãocomofrigo-
rífico nacional Bertin e a com-
pradaPilgrim’sPride, a segun-
da maior empresa de abate de
frango dos Estados Unidos. A
operação criou amaior proces-
sadoradecarnesdomundoesó

foi possível porque o BNDES,
quejáerasóciodaJBSedoBer-
tin, terá 23% da nova compa-
nhiaevaiajudá-laapagaraem-
presa americana.

Emboraa tarefaesteja como
BNDES, o governo tem outros
instrumentos para criar cam-
peõesnacionais.Nosetorpetro-
químico, a atuação da Petro-
brás permitiu que a Braskem,
do grupoOdebrecht, crescesse
rapidamente. Ela é a maior do
Brasil e a décima domundo.

Agora, a Braskem negocia a
compra da Quattor, a segunda
petroquímica brasileira, e pro-
cura uma empresa para com-
prarnosEstadosUnidos.“Para

umsetor como onosso, demui-
taproduçãoemargembaixa,ta-
manho é fundamental”, afirma
Bernardo Gradin, presidente
daBraskem.

Mas é o dinheiro do BNDES
quemexecomofuncionamento
daeconomia.Oarsenal àdispo-
siçãodeCoutinhoéomaiorque
umpresidentedoBNDES já te-
ve. Este ano, o governo repas-
souR$ 100bilhões à instituição
para que ela pudesse suprir a
demanda por financiamentos
em meio à crise global e tam-
bém para ajudar a Petrobrás.
Paraoanoque vem, obanco es-
pera umaporte igual.

De20%a25%do investimen-

tototal feitonoBrasilvemdo
banco. Por isso, no Brasil de
hoje, quando o tema é um
grande negócio todo mundo
pensaimediatamentenoBN-
DES. A instituição vai virar
sócia da Magnesita, maior
empresa brasileira de refra-
tários, para ajudá-la a pagar
uma dívida de R$ 324 mi-
lhões com o banco america-
noJPMorgan.Nosetordesu-
croalcooleiro, altamente en-
dividado,obancotambémes-
tá incentivando o processo
de consolidação e discute
apoio ao grupo francês Luis
Dreyfusseeleadquirirogru-
pousineiroSantelisaVale. ●

Estratégiapode
levar ‘gigante’
aesmagar
aconcorrência
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A política de apoio à formação
de grandes companhias carre-
ga junto uma contradição. A
empresa ganha músculos para
competirláfora,masdepoispo-
dese tornartão fortequeacaba
esmagando a concorrência no
mercado doméstico. “É o lado
amargo da globalização”, diz o
economista Antonio Corrêa de
Lacerda, professor da Pontifí-
cia Universidade Católica
(PUC)deSãoPaulo.“Essefenô-
menoaconteceu há seis ou sete
anoscomoaçoplano,quealcan-
çou lá fora o valor de US$ 530.
O governo teve de subsidiar o
setor siderúrgico para garan-
tir o fornecimento aqui”, afir-
ma o professor Rui Quintães,
do Ibmec-RJ.

“É umdilema com o qual to-
dos os países globalizados con-
vivem”, afirma Lacerda. “Mas
não é por isso que vamos ficar
com medo de levar adiante o
processodeconsolidação.Asaí-
dapara issoéabriraeconomia.
Primeiro você cria os grandes
grupos, depois abre a econo-
mia para os importados.”

Quintães lembra, também,
que o País possui um aparato
bem montado de organismos
de defesa da concorrência, que
acompanham os movimentos
do mercado para evitar abu-
sos.Ele cita ocaso exemplarda
antigaUniãoSoviética,apinha-
da de monopólios estatais, o
que “provocou a sua falência”,
diz, referindo-se à cadeia pro-
dutiva.

Quantoao consumidor final,
a situação é tão mais preocu-
pante quanto aparentemente
insolúvel, na opinião dele. “Se a
gentepudesseacharumadjeti-
vopara o usuário final seria po-
bre coitado, conhecido generi-
camentecomo‘elementodede-
manda’.Aí, tantofazseeleébra-
sileiro, chinês ou americano. O
resultadonegativoéomesmo.”

Oeconomista chamaaaten-
ção para o fato de a concentra-
ção de mercado ser definida
mais pela capacidade de um
grupo empresarial de formar
preços demercado do que exa-
tamente pela fatia que ele de-
témno setor. “Acapacidade de
precificaçãodefineosmonopó-
lios e oligopólios”, diz. ●
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