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Bilionários
estão 19%
maispobres
Os400maisricosvalemUS$1,27tri

EvaldoDreher
Presidente da Tigre
“Já passamos por várias crises
e, noBrasil, a gente sempre
consegue fazer comque os
negócios não sofram tanto”

“Crescer internamente émais
caro e custoso que no exterior”

Crisefazempresasrepensaremexpatriação
INTERNACIONALIZAÇÃO

Custos de transferência de executivos estão sendomelhor planejados, mostra pesquisa

Mariana Barbosa

A crise não afetou os planos de
internacionalização da Tigre,
que inaugura hoje no Uruguai
sua 10ª fábrica fora do Brasil.
Fruto de um investimento de
R$ 16milhões, a fábrica foi con-
cebidaeconstruídaemdozeme-
ses, em plena crise. “Todos os
investimento previstos para
2009, um total de R$ 150 mi-
lhões, estão sendo implementa-
dosdentrodocronogramaorigi-
nal”,afirmaopresidentedaem-
presalíderemtuboseconexões
para a construção civil, Evaldo
Dreher. “Já passamos por vá-
riascrisese,dealgumaforma,a
gente no Brasil sempre conse-
gue fazer com que os negócios
não sofram tanto com a crise.”

Hoje o mercado externo re-
presenta 20% das receitas da
companhia. O objetivo é am-
pliar a participação para 40%
nospróximoscincoanos. “Para
nós que somos líderes absolu-
tos no Brasil há muito tempo,
crescerinternamenteémaisca-
roecustosodoquenoexterior.”
Enquanto as operações domés-
ticas crescemnacasadeumdí-
gito, as operações internacio-
nais registraram crescimento
de50%noanopassadoedevem
crescermais 25% este ano.

Depois do Uruguai, onde a
companhia já operava com um
centro de distribuição, o próxi-
mo passo será entrar no Méxi-
co, país sede de seu principal
concorrente,aAmanco,empre-
sa do grupo Mexichem. “Esta-
mos avaliando oportunidades
deaquisição,possivelmentepa-
ra o ano que vem”, afirma.Mas
a tarefa não é fácil. O mercado
mexicanoéextremamentecon-
corrido e a Tigre está há cinco
anos tentando realizar uma
aquisiçãonopaís. “Comacrise,
os ativos estão depreciados.”

A Amanco é líder em todos
ospaísesdaAméricaLatinaem
que atua, menos no Brasil.Mas
acompanhiamexicana,quepos-
sui cinco fábricas no Brasil, in-
cluindo uma em Joinville, sede
da Tigre, já declarou que pre-
tende alcançar a mesma posi-
ção tambémnoPaís.Asempre-
sas não divulgam suas partici-
paçõesdemercado,masestima-
se que a Tigre tenha 50% e a
Amanco, 27%.

Dentro dessa estratégia de
buscar a liderança, a Amanco
estáinvestindopesadoemcapa-
cidadeemarketing–terrenoon-
de a Tigre é forte, com grande
recall demarca. Só este ano se-
rão R$ 111 milhões, sendo R$ 51
milhões emcapacidade eR$ 60
milhões emmarketing. Comfa-
turamentolíquidodeR$623mi-
lhões (2008),aAmancoaumen-
tou em 28% sua capacidade de
produçãono anopassado. Para
este ano, a capacidade deve au-
mentar emmais 20%.Naestra-
tégia de marketing, Amanco
tenta associar a marca com a
questão da sustentabilidade. A
empresa foi eleita, em 2007 e
2008, comouma das 20 empre-
sas brasileiras modelo de sus-
tentabilidade pelo Guia Exame
deSustentabilidade.

JáaTigreavançano terreno
daconcorrentenaAméricaLa-
tina (com fábricas Argentina,
Bolívia, Chile, Colômbia, Equa-
dor,Peru,Paraguai e, agora,no
Uruguai),mastambémnãobai-
xaaguardainternamente.Com
os investimentosqueestãosen-
dorealizadosesteano,acompa-
nhia deve entrar em 2010 com
uma capacidade de produção
15% maior do que a atual. “A

companhia está preparada pa-
ra um crescimento importante
em2010”,revelaDreher,queas-
sumiu a presidência da compa-
nhiacatarinenseemmarçodes-
te ano.

Os números para 2010 não
estão fechados, mas a empresa
planeja um investimento supe-
rioraodesteano.“Ocenáriopa-
ra 2010 é bom e acreditamos
queoPIBdeverácrescer4,5%”,
afirma. O executivo espera que
ogovernomantenhaoIPIredu-
zido pormais tempo,mas acre-
dita que, mesmo sem o incenti-
vo, o setor vai conseguir cres-
cerdeduasatrêsvezesoPIBno
anoquevem.“Em2010temelei-
ção e ano de eleição é bompara
infraestrutura. E tem também
aCopade2014,comprojetosgi-
gantescos e que vão ter de sair
do papel.”

Considerando as operações

totais (doméstico e interna-
cional), a companhia estima
um crescimento de 6% este
ano. Em 2008, a empresa
cresceu20%,omelhor resul-
tado de sua história, alcan-
çando uma receita de R$ 2,3
bilhões.“Nomercadodomés-
ticoesteano,oIPIreduzidoe
o programaMinha CasaMi-
nha Vida ajudaram a com-
pensarumvolumemenordo
que o esperado em projetos
de infraestrutura, comopre-
visto no cronograma do
PAC.”

Apesar de otimista com
relação ao programa habita-
cional, Dreher acredita que
sua implementação será
mais longadoqueoprevisto.
“Acho que as 700 mil casas
que estavam previstas para
2009 só ficarão concluídas
no final de 2010.” ●

TIM ANDERSON/REUTERS–11/6/2009

Com nova fábrica no Uruguai, fabricante de tubos cresce na América
Latina, mas enfrenta a concorrência da mexicana Amanco no País

O fundador da Microsoft,
Bill Gates, e seu amigo
Warren Buffett lideram no-
vamente o seleto clube dos
400 americanos multimilio-
nários, que neste ano de
crise e fraudes ficaram 19%
mais pobres, informou on-
tem a revista Forbes.

Desde que, em 1982, a
revista começou a elaborar
a lista Forbes 400 somente
em cinco oportunidades foi
registrada a queda de patri-
mônio dos ricos do país.
Neste ano, a queda foi de
US$ 1,57 trilhão para US$
1,27 trilhão em 12 meses.

“O vacilante mercado de
capitais e os preços imobi-
liários, junto com as frau-
des e os divórcios, causa-
ram perdas patrimoniais
para 314 integrantes da lis-
ta (o dobro do ano passa-
do) e expulsou dela 32 milio-
nários”, explica a publica-
ção americana.

Além disso, as circuns-
tâncias fizeram cair em
27% a única marca que é
preciso superar para unir-
se ao clube. Em 2008 era
preciso ter uma fortuna de
pelo menos US$ 1,3 bilhão.
Agora, US$ 950 milhões na
conta são suficientes para
entrar para a lista.

A queda no rendimento
permitiu a estreia de 19 pes-
soas, entre elas o principal
responsável pela Marvel,
Isaac Perlmutter, que con-
quistou o posto 230 dias
depois de vender a empre-
sa de histórias em quadri-
nhos, detentora dos direi-
tos de personagens como o
Homem Aranha, para os
estúdios de Walt Disney. A
Marvel foi vendida em agos-
to por US$ 4 bilhões.

Entre as 32 pessoas que
perderam espaço na lista,
destaque para Allen Stan-
ford, preso por orquestrar
uma fraude de US$ 7 bi-
lhões, e Sanford Weill, ex-
presidente do Citigroup.

Quanto aos multimilioná-
rios que se mantêm na lis-
ta, com idade média de
65,8 anos, a Forbes calcula

que nove dos dez primeiros
sofreram perdas combina-
das de US$ 39,2 bilhões,
uma queda de 14%. A exce-
ção foi o fundador da Ora-
cle, Lawrence Ellison, que
manteve intacto o terceiro
posto e sua fortuna de US$
27 bilhões.

Entre os grandes perde-
dores que se mantêm na
lista estão o magnata de
cassinos Kirk Kerkorian
(que viu sua fortuna reduzi-
da em US$ 8,2 bilhões), o
fundador de Rent-A-Car,
Jack Taylor (que perdeu
US$ 7 bilhões), e a rainha
da TV americana Oprah
Winfrey (cujo capital dimi-
nuiu US$ 400 milhões).

Mas o maior perdedor
de todos foi o investidor
Warren Buffett. Ele perdeu
US$ 10 bilhões com a que-
da de 20% na cotação das

ações da Berkshire Hatha-
way nos últimos 12 meses.
Com isso, sua fortuna caiu
para US$ 40 bilhões. Mes-
mo assim, ele continua no
segundo lugar da lista, posi-
ção que ocupa há 16 anos
consecutivos.

O maior ganhador foi o
banqueiro Andrew Beal,
que triplicou sua fortuna
para US$ 4,5 bilhões ao
comprar ativos baratos
quando o mercado estava
despencando no fim do ano
passado.

Segundo a Forbes, dos
400 integrantes da lista,
274 têm o mérito de terem
criado as próprias fortu-
nas. O mais jovem é o fun-
dador de Facebook, Mark
Zuckerberg, 25 anos, e o
mais velho, John Kluge,
com 95. ●
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Tigreavançano
mercadointernacional

Renata Gama

A crise econômica global acen-
deu a luz amarela das compa-
nhias multinacionais sobre os
custosdetransferênciaemanu-
tenção de executivos no exte-
rior. As incertezas no cenário
internacional tornaram mais

clara a noção de que expatriar
funcionários é um investimen-
to alto que precisa ser melhor
planejado. Essas são as princi-
paisconclusõesdaPesquisaSo-
bre a Eficiência da Mobilidade
Global realizada pela consulto-
ria Ernst & Young, obtida com
exclusividade peloEstado.

Pela primeira vez, a sonda-
gemque é realizada anualmen-
te na Europa, Ásia e Américas
incluiu companhias brasileiras
entre as 155 consultadas. “Este
ano, tentamosenglobarempre-
sas brasileiras representativas

que estão crescendo no exte-
rior, adquirindo companhias e
enviando muitos brasileiros”,
explica Gustavo Pérez, consul-
tor de capital humano daErnst
& Young. Argentino, ele mes-
mo é um exemplo de executivo
sênior expatriado.

Os questionários foram res-
pondidos entre janeiro emarço
deste ano. Portanto, captaram
asmudanças no cenário econô-
mico de 2008 para 2009 e nas
estratégiasdas empresas. “An-
tes, paraenviarumapessoapa-
raoexterior,nãosepensavaem

custos.Apenassehaviaumade-
manda de negócios”, observa
Pérez. Hoje, elas já procuram
tornar os processos mais efi-
cientes. “As empresas estão
procurando administrar me-
lhor esses custos.”

Das companhias entrevista-
das, apenas 20% sabem exata-
mente seus custos de expatria-
ção, 58% têm um valor estima-
doeoutras22%estãobuscando
formas de calcular.

Enviarumfuncionárioaoex-
terior é um processo caro. “O
investimento é alto. A empresa

temdealgumaformadedarsu-
porte à vida desse funcionário
noexterior,oscustosdeadapta-
ção, de logística”, diz Rodrigo
Ramos,diretordeRecursosHu-
manos da farmacêutica ameri-
cana Eli Lilly no Brasil. “Isso
passa por suporte financeiro à
moradia, preparação do execu-
tivo,eaumasériedepontosque
precisamsercobertosparaque
o funcionário se adapte o mais
rápido possível para produzir
no local onde ele está.”

Segundo Ramos, a compa-
nhiaobedeceaumasériedepro-

cessos que leva anos para ser
concluída, desde a seleção do
executivo, preparação e expa-
triação. “AEliLilly temumpro-
cesso interno chamado plano
desucessão,ondenósidentifica-
mos pessoas com potencial de
liderançaexecutivaparaBrasil
e exterior.”Preparação (55%) e
seleçãodosexecutivos(36%)fo-
ramasfasesdaexpatriaçãocon-
sideradasmais importantespe-
las empresas na pesquisa.

O retorno ao país de origem,
no entanto, é um dos desafios
identificados pela sondagem:
15% dos repatriados deixam a
empresa em dois anos. Na Eli
Lilly,dizRamos,háapreocupa-
ção de reter o executivo na em-
presa.Elemesmojáfoiexpatria-
doduasvezese,daúltima,retor-
nou para assumir um cargo
mais elevado. ●

LADOALADO–SededaTigre, emJoinville (SC); concorrenteAmanco tambémpossui fábricanacidade
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perdeu US$ 10 bi
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