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ORIGEM IDÊNTICA

Brasilestáentreosdez
maisempreendedores
Pesquisarevelaquenegócios
durammaistempo,masainda
falta inovaçãonoPaísqPÁG.B18

Inbevpodesermultada
porformaçãodecartel
Grupoteriacombinadopreçoscom
Heineken,BaváriaeRoyalGrolsch
naEuropaqPÁG.B15

CamargoCorrêadeveassumiro
controledaAlpargatasArgentina

●1883:OescocêsRobert Fraser
funda aAlpargatas naArgentina

●1890: Fraser abre aAlpargatas
noUruguai

●1907:É a vez de o empresário
escocês inaugurar aAlpargatas no
Brasil

●1930:Ocontrole acionário da
Alpargatas noBrasil passa para as
mãosdosmesmosdonosdaAlpar-
gatasArgentina

●1948: Inicia-se umprocesso gra-
dual de entrada de capital brasilei-
ro na companhia

●1982:GrupoCamargoCorrêa
assumeo controle daAlpargatas.
Hoje ele detém37%das ações da
companhia

●2006:SãoPaulo Alpargatas as-
sume22,2%daTavex, após fusão
daSantista Têxtil coma empresa
espanhola. A empresa tem fábrica
naArgentina

●2007:SãoPauloAlpargatas assi-
na carta de intenções para adqui-
rir 31,45%do capital da Alparga-
tas dos fundosNewbridge, Long-
barArgentina LLC, OCMOportuni-
ties Fund LLT eColumbia HCA
MasterRetirement Fund

TÊXTEIS E CALÇADOS

NEGÓCIOS

Empresa pode ficar com 11 fábricas, metade domercado de denim e 25% das vendas de calçados da Argentina

EXPANSÃO–FábricadaAlpargatas: empresaabriráunidadenosEUA

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE

BUENOS AIRES

Após um longo flerte – sempre
desmentido no passado –, a Ca-
margo Corrêa finalmente deve
ficar com a Alpargatas da Ar-
gentina. A consumação desse
“romance” foi comunicadapelo
grupobrasileiroàBolsadeValo-
res portenha. A Camargo Cor-
rêa,donadaSãoPauloAlparga-
tas, informou à instituição que
assinouumacartade intenções
com um grupo de investidores
que possui 31,45% das ações da
Alpargatas.

Caso o negócio seja fechado,
a Camargo Correa vai levar
uma empresa com 11 fábricas
de calçados e têxteis, metade
do mercado de denim (tecido
usado na fabricação de jeans) e
umquarto das vendasde calça-
dos da Argentina. Embora seja
importante no país vizinho, a
empresaépequenasecompara-
daàbrasileira.Em2006,suare-
ceita foi de R$ 322,4 milhões,
quase cinco vezes menor que a
daSão PauloAlpargatas.
Segundo o presidente da

São Paulo Alpargatas, Márcio
Utsch, o acordo ainda depende
de uma auditoria nas contas da
empresaargentina. “Acartade
intenções é o estágio inicial. O
processo de auditoria pode le-
var entre um e doismeses”, diz
Utsch.“Seforfechada,serános-
sa primeira compra no exte-
rior.” A São Paulo Alpargatas
tem22%do capital da espanho-
la Tavex Algodonera, a maior
indústria têxtil do mundo e do-
na da Santista Têxtil, que já
tem fábricas naArgentina.
O valor da operação, segun-

do o executivo brasileiro, só se-
rá divulgado após a análise das
finançasda companhia.Graças
à reestruturação de sua dívida,
a Alpargatas Argentina regis-
trou em 2006 um lucro de R$
130 milhões, cinco vezes mais
que no ano anterior.
Desdeoano2000aAlparga-

tasécontroladapelosfundosde
investimentos Newbridge La-
tin America, Longbar Argenti-
na LLC, OCM Oportunities
Fund LLT e o Columbia HCA
Master Retirement Fund. Eses
grupos possuem os 31,45% das

ações que passariam à Camar-
goCorrêa.Orestantedasações
está distribuído entre dezenas
de acionistas.
Asduasempresasforamfun-

dadaspelomesmodono,oesco-
cês Robert Fraser. Na década
de 30, o controle acionário da
brasileira pertenceu ao grupo
argentino. Mas em 1982 a Ca-
margoCorrêacomprouaparti-
cipação dos argentinos e pas-
sou a controlar a companhia.
AcompradaAlpargatasées-

tratégica dentro do processo
atual de internacionalizaçãodo

grupo brasileiro. Em maio, ele
dará umpasso importante nes-
se sentido com a abertura de
uma subsidiária nos Estados
Unidos,aprimeira foradoPaís.
“AoperaçãonaArgentinaseria
o segundo passo nesse senti-
do”, diz Utsch. A Alpargatas já
exporta para 80 países, mas
nãotemumaestruturanoexte-
rior de vendas emarketing.

DOMÍNIO BRASILEIRO
A Camargo Corrêa já controla
desde2005aLomaNegra,ahis-
tóricafábricadecimentoargen-

tina. O grupo domina 51% do
mercado do cimento local.
AAlpargatas, símbolodo se-

tor têxtil argentino desde 1883,
émais umadas “jóiasdacoroa”
da indústria argentina quepas-
saparamãosbrasileiras.Desde
a crise financeira, social e eco-
nômica de 2001-2002, empre-
sas argentinas de grande porte
passaramparaocontrolebrasi-
leiro. A ponta de lança do de-
sembarqueverde-amarelo foi a
Petrobrás, que em 2002 com-
prou a empresa energética Pé-
rez Companc (Pecom), com a

qual transformou-se na segun-
dacompanhiaemvendasdedie-
sel na Argentina, a terceira em
gasolina e petróleo e a quarta
emgás.
Depois, foi a vez da AmBev,

queadquiriuacentenáriacerve-
jariaQuilmes.Juntocomasven-
das daBrahma, aAmBev é res-
ponsável na Argentina por
mais de dois terços da cerveja
consumida naquele país. Ela
tambémdomina38%domerca-
do de refrigerantes.
ABelgo-Mineiraestápresen-

te na Argentina por meio da
Acindar, compradaem2000.A
empresa domina o mercado de
aço longo usado na construção
civil. Até o setor de carne bovi-
na – emblema da economia ar-
gentina durante séculos – tem
uma considerávelmarca brasi-
leira pormeio da goianaFriboi,
que tornou-se amaior exporta-
dora de carnes processadas da
Argentinaaocomprarofrigorí-
fico Swift, além de outras em-
presasmenoresdosetor.Atual-
mente, a Friboi é responsável
por 8% do mercado interno ar-
gentino e por 25% das exporta-
ções.
Outra empresa na mira dos

capitais brasileiros é a Aços
Bragado, que está atraindo o
GrupoGerdau. Segundo fontes
do mercado, o grupo brasileiro
teria feito uma oferta de US$
150milhõespelacompanhia,es-
pecializada em laminados.
No total, desde 2002, os in-

vestimentos brasileiros na Ar-
gentina totalizaram US$ 7 bi-
lhões.Aperspectivados analis-
taséquea tendênciade investi-
mentos de empresas brasilei-
ras continue de vento em popa
porváriosanos.Umdosestímu-
los é odesempenhoexuberante
da economia daArgentina, que
nos últimos quatro anos regis-
trouumamédiaanualdecresci-
mento do PIB de 9%. Outro fa-
tor é o câmbio, que favorece as
empresas brasileiras dispostas
a ir àscomprasnaArgentina. ●

COLABOROU: PATRÍCIA CANÇADO
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Lucro daAlpargatas
Argentina alcançou
R$ 126milhões no
ano passado

DIVULGAÇÃO

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo,  São Paulo, 18 abril. 2007. Economia, p. B14.




