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Os investimentos públicos no
setor de infraestrutura para
combater os efeitos da crise in-
ternacional não conseguiram
compensararetraçãodainicia-
tiva privada nas encomendas
de máquinas e equipamentos.
Segundoopresidentedamulti-
nacional francesa Alstom, Pa-
trick Kron, apesar de a empre-
sa ter uma carteira de pedidos
equivalente a dois anos e meio
de atividades, as encomendas
estão bem menores que as do
ano passado, especialmente
por causa da área de energia
elétrica. “Pela primeira vez,
desde o fim da segunda guerra
mundial,osetordeeletricidade
terá umareduçãonademanda.
Isso tem um grande peso nas
decisões de investimentos.”
O executivo conta que, sem

um cenário claro sobre a reto-
mada da economia, a iniciativa
privada colocou o pé no freio
emrelação anovos empreendi-
mentos.Sónoprimeiro trimes-
tre,ovolumedepedidosdaAls-
tom encolheu 27% em relação
ao ano passado. O número só
não foi pior porque a demanda
do setor de transportes conti-
nua aquecidapor causa dos pa-
cotes de investimentos públi-
cos lançados nomundo inteiro.
NoBrasil, a situaçãonãoédi-

ferente. Os futuros projetos na
área de transportes têm movi-
mentado a indústria de máqui-

nas e equipamentos. No setor
elétrico,osefeitosdacriseinter-
nacional só foram sentidos a
partir do segundo trimestre,
comrecuode14%nasencomen-
das,disseopresidentedaAsso-
ciação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica (Abinee),
Humberto Barbato. “O tercei-
rotrimestrenãoserádiferente.
Esperamos recuperação ape-
nas a partir de outubro.”
Kron não tem tanta convic-

ção sobre a retomada no volu-
medepedidos.Paraele, agran-
dequestãoésaberatéquandoa
economiaficaránessalentidão.
“Seacrisepassarlogo,nãotere-
mos grandes problemas. Mas,
infelizmente,nãotenhoumabo-
la de cristal para saber em que
momento a economia vai en-
trar num ciclo positivo.”
Integrante da comitiva do

presidente francês Nicolas Sa-
rkozy, que visitou o Brasil na
semana passada, Kron conce-
deu a entrevista num dia mar-
cado pelo caos provocado pela
chuva na capital paulista. E
aproveitou a ocasião para afi-
nar seu discurso a favor da ex-
pansão do metrô e também do
VLT (transporte sobre trilho
com capacidade para 400 pes-
soas).
Ele contou que uma equipe

daAlstom,noBrasil,estáencar-
regada de popularizar o meio
de transporte. O primeiro con-
trato já foi firmado com Brasí-
lia,ondeseráinstaladooprimei-
roVLT daAmérica Latina. ●
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Marfriganunciaaquisição
daSearaporUS$900milhões
Alexandre Inacio

AMarfrig Alimentos anunciou
na noite de ontem a compra da
Seara por US$ 900 milhões. A
empresa é uma dasmaiores in-
dústrias de processamento de
avesesuínosdoBrasil–éaprin-
cipal concorrente da BRF Bra-
sil Foodsnosegmentodeaves –
epertenciadesde2005àameri-
cana Cargill, que comprou seu
controle, por US$ 130 milhões,
daBunge.
O valor do negócio envolve o

pagamento de US$ 706,2 mi-
lhões emdinheiro e outrosUS$
193,8milhõesemdívidasdaSea-
ra, e inclui nove unidades de
abate, três plantas de produtos
industrializados, nove fábricas
deração,seisgranjas,umtermi-
nal no Porto de Itajaí (SC), as
operações de distribuição e co-
mercializaçãonoexterior,além
daprópriamarca Seara, que se
junta àsmarcas atuais daMar-
frig (DaGranja, Pena Branca e
Mabella).
Comonegócio,aMarfrigpas-

sa a ter uma capacidade para
abater 2,28milhões de aves por
dia, mais do que dobrando sua
estrutura no setor avícola. No
caso de suínos, a incorporação
daSearaelevade4,2milpara10
mil animais por dia a capacida-
de de abate do grupo, e aproxi-
maaempresadaBRF, quepas-
saasersuaprincipalconcorren-
te, tanto no mercado interno
quanto no externo. Hoje, a em-
presa resultanteda fusão entre
SadiaePerdigãotemcapacida-
de para abater 3,3 milhões de
aves e 27,4 mil cabeças de suí-
nos por dia.

Os rumores da aquisição da
Seara começaramna sexta-fei-
ra, mas tanto aMarfrig quanto
a Cargill disseram que não co-
mentariamosboatosdomerca-
do, fato que abriu espaço para
aumentodasespeculações.Fon-
tes consultadas disseramque a
nova aposta estaria em linha
com as estratégias da Marfrig,
de crescer no segmento depro-
dutos industrializados e conti-
nuar diversificando seu negó-

cio, já que a empresa teve, du-
rante boa parte de sua trajetó-
ria, as atenções voltadas para o
mercadodebovinos.Deacordo
com o último balanço da Mar-
frig, a divisão de bovinos repre-
sentou 27,2% de todo o fatura-
mento do grupo, enquanto
aves, suínos e produtos indus-
trializadosficaramcomumafa-
tia de 17%do total.
Recentemente,ogrupojáha-

viaanunciadoqueestavaacele-

rando sua entrada na área de
alimentos, para tentar ganhar
mercado da BRF. Segundo a
Marfrig,osprópriossupermer-
cados estariam estimulando a
empresa nesse sentido, pois te-
mem ficar nas mãos de uma só
empresa. A Marfrig, porém,
sentia falta de umamarca forte
para fazer frente àsmarcasSa-
dia e Perdigão – as marcas
atuais do grupo não têm tanta
força em nível nacional. Com a

Seara, a empresa resolve, de
certa forma, esse problema.

EMISSÃO DE AÇÕES
Para a garantia da efetivação
da operação, foi constituída re-
serva de crédito de longo prazo
com o Bradesco no valor de R$
1,3 bilhão. O financiamento da
compra pode envolver aumen-
to de capital da Marfrig, por
meiodeumanovaofertaprimá-
ria de ações. A expectativa das
empresaséqueonegócioesteja
concluído atédezembro, após a
avaliação dos órgãos regulató-
rios noBrasil e no exterior.
“A companhia acredita que

haverá benefícios significati-
vos como resultado dessa tran-
sação.AMarfrig expandirá seu
potencial com alimentos pro-
cessados no Brasil, firmando-
se como o segundo maior
player nomercado interno e de
exportação de aves e suínos e
um dos maiores do mundo, ao
mesmo tempo emque agrega a
marca Seara em produtos pro-
cessadosdealtovaloradiciona-
do, de reconhecida importân-
cianosmercadosbrasileiroein-
ternacionais”, diz a nota divul-
gadapelogrupoeassinadapelo
seu presidente, o empresário
MarcosMolina.
“Esses investimentos refor-

çam a estratégia daMarfrig de
acelerar e diversificar a produ-
ção de produtos industrializa-
dos no Brasil, aomesmo tempo
em que amplia seu acesso dire-
to aosmercados internacionais
e acelera seu crescimento de
formabalanceadaediversifica-
da,aumentandosuabaseopera-
cional”, diz a nota. ●

DISPUTA- ‘Estamossendo tiradosà forçadomercado’, dizDecker

NEGÓCIOS

Importadores de tênis dizem que sobretaxa vai tirar empresas domercado

Marianna Aragão
Andrea Vialli

A sobretaxa provisória sobre
os calçados importados daChi-
na, anunciada pela Câmara de
Comércio Exterior (Camex) na
semana passada, elevou o tom
dabriga entremarcasmultina-
cionais e indústrias brasileiras
dosetor,especialmenteaVulca-
brás/Azaleia.Osdois grupos se
enfrentamdesdeoanopassado
em um processo de antidum-
pingnoMinistériodoDesenvol-
vimento, que culminou na deci-
são,válidaporseismeses,deta-
xar em US$ 12,47 cada par de
sapatocompradodopaísasiáti-
co.Fabricantesdetênisdemar-
cas estrangeiras, como Nike,
Adidas, Puma e Asics, e até a
brasileira Alpargatas, pediam
a exclusão dos tênis de corrida
damedida, o que não ocorreu.
Ontem, emcomunicado, a ja-

ponesa Asics criticou aberta-
mente a decisão da Camex. Pa-
ra a empresa, a decisão benefi-
cia somente a Vulcabrás/Aza-
leia, dona das marcas de tênis
Reebok e Olympikus. “A deci-
são foi resultado de uma enor-
mepressão daAssociaçãoBra-
sileiradaIndústriadeCalçados
(Abicalçados), que temà frente
o presidente do conglomerado
Vulcabrás/Azaleia”, diz a
Asics. Para a empresa, com a
medida, “o consumidor ficará
nasmãos de uma empresa com
grande poder demercado.”
Giovani Decker, diretor de

Operações da Asics no Brasil,
diz estar “convicto” de que há
conflito de interesses na ques-
tão. “Estamos sendo tirados à
força domercado”, diz. AAsics
importadaChinaaté60%dovo-
lumevendidonoPaís.Acompa-
nhia estuda medidas jurídicas
para reverter a decisão. Por
ora, prevê aumento de preços.
Milton Cardoso, que preside

aAbicalçados e oGrupoVulca-
brás/Azaleia, se defende e diz
que o comunicado contém ata-
quespessoais. “Alegarqueaso-

bretaxa é lobby da Vulcabrás é
um insulto ao governo, que se
posicionoudemodoisentoetéc-
nico naquestão, e aos trabalha-
dores do setor calçadista.”
Segundoele,naaudiênciapú-

blicarealizadanodia4,emBra-
sília, para tratar do tema, com-
pareceram representantes de
dez sindicatos ligados ao setor
de calçados e prefeitos de cinco
polos calçadistas que não abri-
gam fábricas daVulcabrás.
De acordo com a Abicalça-

dos,a invasãodosprodutoschi-

neses causou a perda de 42
mil empregos na indústria
calçadistanacional.“Essaso-
bretaxa levará à criação de
60milnovospostosdetraba-
lho, o equivalente a 1% dos
empregos da indústria de
transformação noPaís.”
Nenhuma das grandes fa-

bricantes de tênis estrangei-
ras fazempartedaAbicalça-
dos, que iniciou o processo
antidumping no ministério.
ReunidasnaAssociaçãoBra-
sileira de Mercado Esporti-
vo (Abramesp), elas afir-
mam que a Abicalçados não
tem representatividade pa-
ra opleito. “Setenta por cen-
to do mercado esportivo é
contra(amedida)”,dizopre-
sidente da Abramesp, Mar-
celo Ferreira.
Segundo ele, os tênis es-

portivos foram igualados
aos chineses de baixo valor,
com custo de US$ 1 a US$ 5.
“Essesdevemsersobretaxa-
dos.” Estima-se que 40% do
mercado das associadas da
Abramesp – cerca de 5 mi-
lhõesdepares–sejaatingida
pela sobretaxa. Mas, segun-
doa entidade, essesmodelos
de alta performance não en-
contram similares no Brasil.
“Apesardosavançosdosúlti-
mos anos, o País ainda não
tem escala nem tecnologia
paraatendera todasascate-
gorias do mercado”, afirma
Ferreira, que tambémpresi-
de aAdidas. ●

AGRONEGÓCIO

Com a compra, grupo se torna um concorrente de peso para a BRF Brasil Foods nomercado de aves

Grupo diz que encomendas no setor
elétrico estão longe de se normalizar

AsicsacusaaAbicalçadosde
favoreceraVulcabrás/Azaleia

CALÇADOS

ParaAlstom,crise
aindanãopassou

INFRAESTRUTURA

NÚMEROS

US$ 706,2
milhões é quanto o grupoMarfrig
vai desembolsar pela compra da
Seara

US$ 193,8
milhões é o total das dívidas da
Seara que serão assumidas pelo
Marfrig
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