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Classe mundial

O BRASIL FOI o segundo maior investi-
dor externo entre os países em desenvol-
vimento em 2006. As multinacionais
brasileiras investiram US$ 28 bilhões em
ativos fora do País. Esse desempenho
deve-se a grandes aquisições nos setores
de mineração, siderurgia e petróleo, rea-
lizadas por empresas que já tinham ati-
vos importantes no exterior e depois de
anos seguidos de alta nas exportações
desses produtos. No fim de 2006, o Bra-
sil tornou-se o terceiro principal expor-
tador de investimentos entre os países
em desenvolvimento (após Hong Kong
e Cingapura).

De acordo com o Banco Central, em
2005, a maior parte do investimento foi
em serviços financeiros (49%), seguido
por serviços profissionais (36%) e petro-
químicos e energia (4%). Uma boa
parcela está localizada na América Latina

e no Caribe (56%), seguido por Europa
(36%) e América do Norte (7%).

Esse resultado coroa um processo de
internacionalização das empresas brasi-
leiras que teve início nos anos 90, com a
abertura do mercado, e se acelerou com a
estabilização das bases macroeconômicas
do País, explica Álvaro Cyrino, pesquisa-
dor da Fundação Dom Cabral (FDC). A
expansão dos investimentos diretos de
países emergentes faz parte de um fenô-
meno mundial. O movimento dessas em-
presas é realizado por dois motivos, de
acordo com estudo realizado pelo Boston
Consulting Group no fim de 2007. O
primeiro é a busca de crescimento. Essas
empresas se dão conta de que não basta
serem grandes nos mercados locais e vão
ao exterior para continuar crescendo, de
maneira a ganhar escala para competir
com grupos globais.

No caso das maiores multinacionais
brasileiras, a Vale e a Petrobras, o impera-
tivo também é assegurar o acesso, a
longo prazo, a reservas naturais. Neste
ponto se encontra a grande vantagem
comparativa do Brasil e o motor da ex-
pansão de suas maiores empresas: reser-
vas de categoria mundial de minério de
ferro, bauxita, níquel e petróleo. E recur-
sos para alimentar a expansão de um
novo setor, o agrícola, num momento em
que o mundo vive uma crise de forneci-
mento e alta no preço dos alimentos,
terra disponível, Sol o ano inteiro, água.

Aquisições
AVale é a maior multinacional brasileira,
de acordo com estudo realizado pela
Fundação Dom Cabral (FDC) e pelo Co-
lumbia Program on International Inves-
tment, da universidade americana Co-
lumbia. Deve-se em grande parte a Vale o
recorde de investimentos diretos batido
em 2006, por causa da aquisição da Inco,
por US$ 19,4 bilhões (incluída a dívida
líquida da canadense). Esse desempenho
não se repetiu em 2007, mas as empresas
brasileiras continuam investindo em
aquisições no exterior. "O ano de 2006
foi um pico, mas o importante não são os
valores absolutos, e sim a confirmação
de uma tendência de investimentos ex-
ternos a partir da metade dos anos 90",
explica Cyrino.

Para ficar em exemplos na casa dos
bilhões, em 2007 a Gerdau comprou a
Chaparral Steel, segunda maior produ-
tora de aço estrutural na América do
Norte, por US$ 4,2 bilhões, o maior ne-
gócio feito por uma empresa brasileira
em 2007 e a maior da história pelo
grupo. Além da Chaparral, o grupo Ger-
dau também adquiriu, no ano passado,
o controle acionário da MacSteel, em-
presa dos Estados Unidos especializada
em aços especiais, por US$ 1,7 bilhão.
No total, o grupo investiu, em 2007,
US$ 4,9 bilhões em aquisições. Na área
de petróleo, a GP Investimentos com-
prou as operações de perfuração de pe-
tróleo e gás em terra na América Latina
da Pride International, por US$ l bi-
lhão. A Pride é líder de mercado na pres-
tação de serviços de perfuração de poços
em terra na região.
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O movimento está se ampliando em
setores em que o Brasil tem vantagens
comparativas, a exemplo de mineração e
petróleo, observa Cyrino, da FDC.

Em 2006, empresas no setor agrí-
cola começaram sua expansão para o
exterior, em busca de novas bases de
produção e novos mercados. A principal
protagonista desse movimento é a JBS,
que se tornou a maior empresa de
carne bovina do mundo, com a compra
da americana Swift Foods Company, em
maio de 2007, por US$ l ,4 bilhão. De-
pois fincou um pé na Europa, com a
compra de 50% do capital da Inalca,
maior do setor de carne bovina da Itá-
lia, por € 225 milhões. E não parou
mais: em março de 2008 comprou as
americanas National Beef e Smithfield
Beef e a australiana Tasman, negócios
que somaram mais de US$ l ,2 bilhão.

A Marfrig, que em 2006 havia ad-
quirido dois frigoríficos (Tacuam-
rembó e Elbio Perez Rodriguez) no
Uruguai, comprou em 2007 participa-
ções em um terceiro (La Caballada), e
outros dois no Chile. A empresa já é a
maior exportadora de carne bovina do
Uruguai. Também comprou 70,51%
das ações da Quickfood argentina, por
US$ 140,9 milhões; e 100% das ações
da Best Beef S. e dos Estâncias del Sur,
por US$ 39,3 milhões. Em 2007, o
grupo investiu R$ l, l bilhão, dos quais

R$ 563,4 milhões em compras de em-
presas no Brasil e no exterior. Em
2008, com a compra de empresas no
Brasil (DaGranja e Pena Branca), am-
pliou sua atividade para o segmento de
aves e, com a aquisição da Carroll"s
Food do Brasil, por R$ 42,2 milhões,
para o de carne suína. No mês passado,
comprou o grupo britânico CDB
Meats, importante importador e distri-

Aquisições são uma
estratégia diante
das barreiras
fitossanitárias

buidor de produtos alimentícios no
Reino Unido, por US$ 12 milhões, a
serem ajustados quando for assinado o
contrato. "A aquisição inclui também a
Ham Packers Limited, uma subsidiária
integral da CDB que controla e opera
uma moderna fábrica de enlatados em
Saltash, onde produz uma gama de
produtos vendidos no Reino Unido",
informou um comunicado da Marfrig.

Em sintoma com o setor privado, o
governo brasileiro prepara uma estraté-
gia para tentar transformar o setor agrí-
cola nacional no principal fornecedor

de alimentos e com-
modities para uma sé-
rie de mercados. O Mi-
nistério da Agricultura
está mapeando os mer-
cados externos que o

País deve priorizar em termos agrícolas.
A dificuldade de romper as barrei-

ras fitossanitárias dos países desenvolvi-
dos, em reação à expansão brasileira, é
urna das questões em avaliação. Pode
ser superada na busca de outros merca-
dos, como Ásia e Oriente Médio, mas a
compra de empresas no exterior é uma
das maneiras de superar essas barreiras.
"Trata-se de um movimento seme-
lhante ao dos produtores de suco de la-
ranja que, para superar barreiras im-
postas pelos Estados Unidos, passaram a
produzir na Flórida", observa Cyrino.

América Latina
A principal área de atuação das multina-
cionais brasileiras ainda são as Américas.
A Gerdau, uma das primeiras a atuar no
exterior, iniciou sua expansão com a
aquisição da Siderúrgica Laisa, no Uru-
guai, em 1980, e em 1989 comprou a
siderúrgica Courtice Steel, no Canadá.
No ano passado, a empresa obteve
33,3%, ou R$ 11,4 bilhões, de sua re-
ceita bruta de 2007 nos EUA, já conside-
rados aí os resultados da Chaparral e das
demais aquisições do ano passado. As
unidades na América Latina -Argentina,
Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai
e Venezuela - foram responsáveis por
10,6%,ou R$ 3,6 bilhões, com um cres-
cimento 43,4%, principalmente, pelo
aumento da demanda na região e pela
incorporação de novas empresas em
2007, entre elas a Siderúrgica Tultitlán,
no México; 98,37% da Inca, siderúrgica
da República Dominicana, e a Siderúr-
gica Zuliana, terceira maior produtora
de aço da Venezuela, por US$ 92,5 mi-
lhões. O Brasil, incluídas as exportações,
respondeu por 47% da receita bruta to-
tal da empresa no ano passado e a Eu-
ropa, 9%. Isso significa que 43% das re-
ceitas do grupo são geradas no exterior.

No grupo Votorantim, o foco da
expansão também é esta região: em
2005, a Votorantim Cimentos comprou
a Cemex, cimenteira do México, por
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US$ 389 milhões. E voltou às aquisições
na América do Norte em 2007, com os
fabricantes de concreto americanas Pres-
tige e Praire, por valores não divulgados.
Com a aquisição da Praire, anunciada em
fevereiro, o faturamento da companhia
na América do Norte, de US$ 750 mi-
lhões em 2006, vai dobrar até o ano que
vem, atingindo US$ 1,5 bilhão. "Um
terço de nossos resultados será represen-
tado por essa operação", disse o presi-
dente da Votorantim Cimentes, Walter
Schalka, na ocasião. A empresa brasileira,
que começou a internacionalização em
2001, tem operações nos EUA, no Ca-
nadá e na Bolívia. A Votorantim Metais,
por sua vez, passou a operar em mais
quatro países, além de Brasil e Peru, com
aquisições realizadas no ano passado: Co-
lômbia (52% da Acerías Paz Del Rio, se-
gunda maior siderúrgica do país); EUA e
China (U.S.Zinc, com cinco unidades nos
Estados Unidos e uma na China), e Ar-
gentina (27% da AcerBrag, a segunda
maior produtora de aços longos do país).

O foco regional nas Américas tam-
bém vale para a Petrobras, cuja receita
de 12% gerada no exterior, em 2006,
ano do ranking da Fundação Dom Ca-
bral, eqüivalia aos 12% de ativos da
empresa fora do Brasil. O Plano de Ne-
gócios 2008-2012 e o Plano Estraté-
gico Petrobras 2020 prevêem investi-
mentos de US$ 15 bilhões no exterior,

sendo os principais destinos os Estados
Unidos, em especial o setor americano
do Golfo do México, a Argentina e a Á-
frica, nessa ordem.

No Golfo do México, a empresa tem
302 blocos - 121 em águas rasas, sendo
41 operados pela Petrobras; 180 em
águas profundas e ultraprofundas, dos
quais 120 são operados pela companhia;
e um bloco terrestre. A produção da Pe-

trobras no Golfo é de cerca de 12 mil
barris de óleo equivalente por dia e a
meta é totalizar produção de 104,6 mil
barris em 2013. Em 2006, a Petrobras
concluiu a aquisição de 50% da refinaria
Pasadena Refining System Inc., no Texas,
por US$ 370 milhões. A refinaria tem ca-
pacidade para processar 100 mil barris
diários de petróleo, mas a estatal espera
dobrar esse volume. Na Argentina, a Pe-
trobras concentra o maior volume de
produção de óleo e gás natural fora do
Brasil — 104 mil barris de óleo equiva-
lente por dia. Também atua nas áreas de
refino, venda de petróleo e derivados,
com 698 postos, transporte de óleo e
gás, petroquímica, e controla 95% da
transmissão de energia elétrica no país. A
Petrobras está presente em toda a cadeia
energética da Argentina.

Na Nigéria, no delta do Rio Niger, a
empresa atua nos campos gigantes de Ag-
bami e Akpo, em parceria com aTotal e a
Chevron-Texaco. A expectativa é tornar a
Petrobras Nigéria uma das maiores pro-
dutoras do Sistema Petrobras fora do Bra-
sil. Em ambos os campos, as reservas são
estimadas em l, 6 bilhão de barris de pe-
tróleo leve, e o início da produção é pre-
visto para este ano. A empresa espera pro-
duzir mais de 400 mil barris de óleo por
dia, dos quais 65 mil caberão à Petrobras.
A descoberta da megaplataforma Tupi,
no entanto, poderá levar a Petrobras a

Novas descobertas
devem fazer a
Petrobras investir
mais no Brasil

concentrar mais recursos em suas ativi-
dades locais, e ampliá-las proporcional-
mente mais que as do exterior. "É possí-
vel que haja maior concentração de
investimentos no Brasil pela Petrobras,
não apenas em função da descoberta de
Tupi, mas também do refluxo da incer-
teza da situação da Bolívia, o que não
significa que a Petrobras venha reduzir as
suas posições em outros mercados",
prevê Cyrino, da Fundação Dom Cabral.
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Aos poucos, as empresas brasileiras
estendem sua área de atuação para o
continente asiático. "A Ásia é a fábrica
do mundo, é a região onde mais cresce
a capacidade de manufatura", comenta
Álvaro Cyrino. Em junho de 2007, o
grupo Gerdau formalizou uma parceria
com o grupo Kalyani, da índia, para
operar uma unidade siderúrgica em Ta-
dipatri, no sul do estado de Andhra

Pradesh. Tanto o grupo Gerdau quanto
o Kalyani têm uma participação de
aproximadamente 45% no capital so-
cial da empresa SJK Steel Plant Limited.
O investimento para a compra dessa
participação acionária foi de aproxima-
damente US$ 71 milhões.

Naquele continente, a Marcopolo,
fabricante de ônibus, pretende produzir
mais de 20 mil unidades por ano daqui

a quatro anos. Hoje, a empresa fabrica,
em todos os mercados onde tem fábri-
cas, 18 mil unidades por ano. Na índia,
a Marcopolo tem 49% da Tata Marco-
polo Motors, uma joint venture com o
grupo Tata. No fim de 2007, colocou em
operação sua primeira fábrica no país,
que deverá produzir 500 unidades em
2008. A segunda unidade indiana co-
meça a operar este ano, e deverá produ-
zir outros 500 ônibus. Em março, a em-
presa produziu seu centésimo ônibus na
fábrica de Pavlovo, na Rússia, onde atua
por meio da Russian Buses Marco, joint

A América Latina é
a região que recebe
a maior parte dos
investimentos

venture com a Ruspromauto, líder na-
quele país em veículos comerciais. A Rus-
sian Buses Marco possui duas unidades
na Rússia, uma na cidade de Golitsino
(próximo a Moscou) e a de Pavlovo (a
40Ú quilômetros da capital). Além dessas
duas, a Marcopolo tem outra sociedade
com a empresa Tecnoart, a Polo Plastic
Components, localizada na cidade de
Vladimir (a 200 quilômetros de Mos-
cou), com a finalidade de produção de
peças plásticas para tratores, ônibus, mo-
tos para neve, caminhões e outras peças
especiais. Considerada a 11a economia
mundial, a Rússia apresenta o constante
crescimento em torno de 7% e alta com-
petitividade no cenário internacional.

A Marcopolo realizou transferência
de tecnologia para fabricantes na China,
mas ainda não conseguiu implantar uma
fábrica naquele país, apesar de ter ini-
ciado seu "namoro" com os chineses em
2000. Um dos empecilhos é a dificul-
dade de produzir com uma marca pró-
pria naquele país, explica a assessoria de
comunicação da empresa. A Weg, que
começou a atuar na Europa com uma
força de vendas própria nos anos 80, e a
partir dos anos 90 adquiriu empresas no
México, em Portugal, está desde novem-
bro de 2004 na China, onde comprou a



Nantong Electric Motor Manufacturing,
a 250 quilômetros de Xangai, com o ob-
jetivo de testar o mercado asiático e de
reduzir custos de produção.

AWeg é urna das maiores fabrican-
tes de motores elétricos do mundo. Em
2007, investiu R$ 25 milhões em sua
fábrica chinesa, adquirida em 2004,
com a meta de atender o mercado chi-
nês e de, em três anos, obter uma re-
ceita de US$ 100 milhões naquele país.
A aquisição da fábrica na China foi feita
para atender o mercado local, porque
muitos dos clientes da Weg têm fábricas
naquele país. Também foi o caso, em-
bora com outra localização geográfica,
da Sabó, fabricante de juntas retentores
e mangueiras para automóveis, que es-
tabeleceu, nos anos 90, presença na
Alemanha e depois na Hungria, para
atender as montadoras.

O Tigre e o Dragão
A China e a índia serão, de acordo com
previsões da Vale, o motor de cresci-
mento mundial nos próximos anos,
apesar da crise iniciada nos Estados
Unidos. José Carlos Martins, diretor da
área de minerais ferrosos da Vale, apre-
sentou, na teleconferência sobre os re-
sultados da empresa, em março, os da-
dos que levam a Vale a acreditar nos
dois países. O primeiro é o descola-
mento do valor das ações das empresas
mineradoras em relação à turbulência
financeira: os ADRs da Vale continuam
em alta, em relação aos valores de julho
de 2007. O segundo é a constatação de
que os preços dos metais na London
Metal Exchange, cujas quedas anteci-
pam desacelerações globais, continua-
rem em alta, mesmo com o desaqueci-
mento da economia americana.

Para o diretor da Vale, as economias
emergentes passam por mudanças estru-
turais, com alto consumo de materiais
para a construção de moradias, investi-
mentos em infra-estrutura e consumo
de bens duráveis, além de ampliar sua
industrialização. Entre as economias
asiáticas, a China é menos vulnerável
aos ciclos da economia americana do
que as economias voltadas para a ex-
portação. O crescimento do PIB chinês
se manteve na faixa de 7% ao ano

Gerdau ocupa o terceiro lugar entre as maiores

mesmo durante a crise asiática e perma-
nece acima de 8% ao ano desde o ano
2000, porque é sustentado principal-
mente pela demanda doméstica, que
em 2007 foi responsável pelo cresci-
mento de 9,7% do PIB do país, en-
quanto as exportações líquidas repre-
sentaram 1,7%. A Vale acredita que o
crescimento da China vai se manter ace-
lerado, e será de 8,6% em 2011, en-

quanto o mercado global deverá crescer
cerca de 4,2%. "Acreditamos que a de-
manda chinesa pode crescer cerca de
9% por ano entre 2006 e 2010. A China
importou da Vale 325 milhões de tone-
ladas no ano passado, então 9% será
cerca de 30 milhões de toneladas por
ano", explica ele. Na índia, a recente
taxação de exportações, feita pelo go-
verno, indica que o país vai concentrar
seu minério de ferro em uso domés-
tico, e o crescimento do país deverá ge-
rar maior demanda por minérios.

Martins explica, na mesma apresen-
tação, que a empresa está em posição
vantajosa para atender a esta demanda.
Faltam projetos de grande escala e classe
mundial, novas descobertas dependem
de regiões mais complexas, crescem
posturas nacionalistas em relação à ex-
ploração de recursos naturais e as licen-
ças ambientais estão cada vez mais exi-
gentes. O Brasil é a grande base de
exportação para a Vale. Aqui estão os
sete grandes projetos da empresa para
2008, nos segmentos de minério de
ferro, pelotas, bauxita, alumínio e cobre
(excluído o da mina de Goro, de ní-
quel, no Canadá). • •

O autor da virada

Eliezer Batista organizou a estratégia que transformou
a Vale numa organização global presente em 32 países

QUEM FIZER UMA busca no site da
Vale pelo nome do engenheiro Eliezer
Batista, nascido em maio de 1924, que
assumiu a presidência da Companhia
Vale do Rio Doce em 1961, vai desco-
brir que seu nome batiza uma das seis
usinas hidrelétricas nas quais a empresa
tem participação. Eliezer, no entanto,
representa muito mais que isso. Foi res-
ponsável pela estratégia que colocou a
empresa nos trilhos para se transfor-
mar em uma grande organização glo-
bal, com presença em 13 estados brasi-

leiros e em 32 países, em cinco conti-
nentes. Líder mundial na produção e
comercialização de minério de ferro e
pelotas, é dona das maiores reservas de
níquel do planeta, importante produ-
tora global de concentrado de cobre,
carvão, bauxita, alumina, alumínio, po-
tássio, caulim, manganês e ferroligas.

Eliezer, para quem não adianta
realizar ações que não estejam funda-
mentadas em conceitos, colocou a
Vale no mercado japonês, de acordo
com o conceito de distância econô-

Text Box
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