
GIGANTES GLOBAIS

Mercadoamericano é estratégico

Banco investe R$ 2,2 bi no Friboi

Investimentos na Venezuela e México já visam os EUA

BNDES vai apoiar multinacional brasileira

● 1. LyondellBasell (Holanda):
Capacidade de produção de 10,91
milhões de toneladas de resina
por ano
● 2. ExxonMobil (EUA):
9,30 milhões de toneladas
● 3. Sinopec (China):
8,65 milhões de toneladas
● 4. Dow (EUA):
7,75 milhões de toneladas
● 5. Formosa (Taiwan):
7,28 milhões de toneladas
● 6. Sabic (Arábia Saudita):
7,10 milhões de toneladas
● 7. Ineos (Reino Unido):
6,54 milhões de toneladas
● 8. Braskem+Sunoco (Brasil):
6,45 milhões de toneladas

Braskem compra
a Sunoco e já mira
novas aquisições

Alexandre Rodrigues
Adriana Chiarini
RIO

Acrisemundialcriouumaopor-
tunidadedeacelerarumproces-
soconsideradoestratégicopelo
BNDES: a criação de multina-
cionais brasileiras. Com a des-
valorizaçãodevários ativos nas
economias centrais, o banco se
prepara para apoiar empresas
nacionaisquequeiramaprovei-
tar o cenário favorável para
comprar concorrentes de ou-
tros países. O BNDES planeja
gerarmaisativosnoexteriorpa-
raaumentaraschancesdasbra-
sileiras nas compras externas.

Aestruturaçãodeumaopera-
çãoconsistenteeestáveldoBN-
DES no exterior para apoiar a
internacionalização de grupos
brasileiros é a principal missão
de Sérgio Foldes, funcionário
de carreira do banco que acaba
de assumir a superintendência
da área internacional do banco.

AlémdoescritórioemMonte-
vidéu,oBNDESformataaatua-
ção de sua primeira subsidiária
no exterior, a BNDES Limited,
aberta no ano passado em Lon-
dres. Um dos planos em estudo

pelo banco é usar estruturas no
exteriorparaemprestardireta-
mente lá fora, e aumentar as
chancesdenegóciosinternacio-
nais das empresas brasileiras.

“Estamos na doce situação
dedaquiapoucosermoschama-
dos a criar as multinacionais
brasileiras. Já temos alguns lí-
deresmundiaiseessaéumaten-
dência que vai se aprofundar.

Os mecanismos do BNDES já
permitemalgumapoio,mastal-
veznãosejasuficientenaescala
que se imagina”, disse Foldes,
referindo-se à linha de interna-
cionalização, criada em 2005,
que já viabilizou negócios de
grupos como AmBev e Andra-
de Gutierrez com R$ 8 bilhões,
empaísescomoArgentina,Ale-
manha, EUA e Índia. Em uma

dasoperaçõesmais emblemáti-
cas, o banco ficou com ações da
JBS Friboi para apoiá-la na
aquisição da americana Swift.
O grupo se tornou uma das líde-
res mundiais em carnes.

No entanto, o BNDES quer
fazer mais. Foldes indica que a
diretrizéoferecer lá foraomes-
mo apoio para investimentos
que o banco tem ampliado no

Brasil.Alémdocrédito, obanco
poderá usar instrumentos co-
mo a aquisição de participa-
ções acionárias e papéis de em-
presas brasileiras emitidos no
exterior, que seriam integra-
dos a seus ativos externos.
Além disso, captações interna-
cionais, como a de US 1 bilhão
realizada este mês, deverão ser
feitas diretamente no exterior.

“Para apoiar as empresas
brasileiras, o BNDES pode ter
degerarativosnoexterior”,dis-
se Foldes, sem detalhá-los. Se-
gundoele,apreparaçãodosme-
canismos ainda é “um trabalho
em gestação”. Ele diz que o BN-
DESvêcombonsolhosasinves-
tidasrecentesdealgunsgrupos
– embora não tenha citado
exemplos–eadmitequeépreci-
so acelerar a construção da re-
de de apoio às empresas brasi-
leiras no exterior, sob pena de o
País perder oportunidades
diante do apetite de outros
emergentes, como a China.

O superintendente está con-
victo,porém,queoacessoaoca-
pitaléumadasprincipaisvanta-
gens que as empresas nacio-
nais têm no panorama interna-
cionalatual.“Acriseafetoumui-
to a capacidade competitiva de
paísesinteiros.Afetouascondi-
ções de financiamento, inclusi-
ve, de várias empresas. É um
poucoo diferencialdas brasilei-
ras, que têm saúde financeira
muitoboa.Elastêmcapacidade
de gestão e acesso a capital via
mercado de capitais, BNDES e
mercado bancário. Daí surgem
as oportunidades”, afirmou. ●

Com o negócio, grupo brasileiro entra de vez no
mercado americano, onde tem planos de crescer

Estratégia do banco é estruturar uma operação no exterior para apoiar o crescimento dos grupos nacionais

INTERNACIONALIZAÇÃO

RECURSOS–ParaFoldes, acessoaocapital évantagemdasbrasileiras

André Magnabosco
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A Braskem oficializou ontem a
compra dos ativos petroquími-
cos da americana Sunoco, mar-
cando a entrada da companhia
definitivamente no mercado
dos Estados Unidos. “Temos a
estratégiadequeosEUAsetor-
nem uma base importante para
a empresa que queremos criar
até 2020”, disse o presidente da
empresa brasileira, Bernardo
Gradin. O acordo, de US$ 350
milhões,tambémincluiumcon-
trato de fornecimento de eteno
para as fábricas da companhia
brasileira. A Sunoco conta com
três fábricas de polipropileno,
com capacidade de produção
de 950 mil toneladas por ano.
Há menos de duas semanas, a
Braskem já havia comprado a
brasileira Quattor, passando a
ter uma capacidade de produ-
ção de 5,5 milhões de toneladas
de resinas.

O interesse em ativos nos
EUA foi revelado no segundo
trimestre do ano passado e está
concentrado em fábricas de po-
lietileno e polipropileno, inte-
gradas ou não a centrais petro-
químicas. E, segundo o executi-
vo, a Braskem não deve parar
por aí – mantém conversações
com quatro até seis empresas.
A prioridade, segundo ele, será
buscar ativos interessantes,
quepermitamàcompanhiaam-
pliarapresençanaquelemerca-
do sem comprometer a rigidez
financeira. “A prioridade é a
qualidade (do ativo)”, disse. A
meta da Braskem é ser a quinta
maior empresa petroquímica
do mundo até 2020. Atualmen-
te, é a oitava.

Segundo fontes, a compa-
nhia já teria, no passado, inicia-
do negociações para comprar
ativosdaDowChemicaledaNo-
va Chemicals, empresa que foi
adquirida em meados do ano
passado pelo International Pe-
troleum Investment Company
(IPIC),fundosoberanodosEmi-
rados Árabes. Uma outra em-
presaqueestarianofocoéabri-
tânica Ineos, que enfrenta difi-
culdades nos EUA.

Gradin destacou que a redu-
ção dos preços dos ativos nos
EUA foi um grande estímulo à

operação.Segundoestimativas
da Braskem, a construção de
três fábricas semelhantes às
unidades da Sunoco demanda-
riam investimento de US$ 800
milhões. Caso as unidades da
Sunoco fossem novas, o investi-
mento seria de US$ 1 bilhão a
US$ 1,1 bilhão.

ABraskemnão trabalha com
prazos para concluir uma nova
aquisição. Além dos EUA, a
Braskem também está presen-
te em países como México, Pe-
ru e Venezuela, mas nesses ca-
sos os projetos ainda estão em
fase de análise ou implantação.

ASunocoéaquartamaiorfabri-
cante de polipropileno dos
EUAetemaindústriaautomoti-
va como principal cliente. A
companhia compra propeno de
refinarias, em modelo seme-
lhante ao adotado pela
BraskemnaPetroquímicaPau-
línia (SP). Gradin não deu deta-
lhes do contrato, mas informou
que o nome Sunoco será altera-
do para Braskem.

PROCESSO
Em teleconferênciacom analis-
tas e investidores, o vice-presi-
dente de Finanças e de Rela-

ções com Investidores da
Braskem, Carlos Fadigas,
destacou que os novos pas-
sos no exterior estão atrela-
dos ao processo de incorpo-
ração da Quattor e da Suno-
co Chemicals, o que deve le-
var até quatro meses.

Paraviabilizarnovasaqui-
sições no exterior, a
Braskem deverá contar com
oapoiodoBancoNacionalde
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES). “No
passado consultamos o BN-
DESeeledeuavalparaonos-
so processo de internaciona-
lização”, afirmou. A partici-
pação doBNDESem uma fu-
tura aquisição dependerá do
tamanho do negócio. A
Braskemconcluirá o proces-
so de aquisição da Sunoco e
daQuattorcomaproximada-
mente R$ 8 bilhões em caixa,
se considerado o aporte de
R$ 4,5 bilhões na operação
de aumento de capital da
companhia. “Eventualmen-
te, o negócio pode ser feito
integralmente com o caixa
da Braskem.”

Para isso, a Braskem con-
tacomaretomadadaativida-
de econômica nos Estados
Unidos. “Sou muito otimista
com a pujança do mercado
americano. O gigante volta-
rá a ficar de pé”, afirmou. Os
Estados Unidos são o segun-
do maior mercado no seg-
mento de polipropileno.

Aoperaçãodeaumentode
capitaldaBraskem,anuncia-
danaocasiãodaaquisiçãoda
Quattor, deverá movimen-
tar cerca de R$ 4,5 bilhões.
Essa é a estimativa que está
sendo trabalhada pela dire-
ção da Braskem e leva em
consideração a adesão de
aproximadamente 50% dos
minoritários da companhia,
excluído o BNDES.

O banco, que detém 5% do
controle da Braskem, já in-
formouquenãopretende ser
diluído na operação e por is-
soaportaráquaseR$270mi-
lhões. Com a adesão do BN-
DES e o aporte de R$ 3,5 bi-
lhões anunciado por Petro-
bráseOdebrecht, o aumento
de capital já tem garantidos
R$ 3,77 bilhões. ●

AVANÇO–SegundoBernardoGradin, reduçãodospreçosdosativosnosEUAdeuestímuloàoperação

PETROQUÍMICA

O ponto-chave para a compra
dos ativos da Sunoco Chemi-
cals pela Braskem é o ingresso
da petroquímica brasileira no
mercadoamericano,destacam
analistas e especialistas do se-
tor. Apesar de o negócio repre-
sentar um acréscimo de quase
50% na capacidade de produ-
ção de polipropileno da compa-
nhia, a operação é avaliada co-
mo sendo mais relevante do
ponto de vista estratégico do
que operacional. “A Braskem,
para estar entre as maiores do
mundo, precisava participar
de um grande mercado”, sinte-
tiza o diretor da consultoria
MaxiQuim, João Luiz Zuñeda.

Ao ingressar no mercado
americano, a Braskem passa a
teracessoanovosclientesema-
térias-primas, assim como dá
umrecadoaosconcorrentes de
que está atenta a ativos de em-

presas instaladas nos EUA. “O
negócio é interessante pelo fa-
to de colocar a empresa nos
EUA, onde há um mercado
agressivo”, diz o analista da
SLW Corretora, Erick Scott.

A proximidade com os mer-
cadosconsumidoreséprioritá-
ria para a próxima etapa de
crescimento da Braskem, sus-

tentada em projetos na Améri-
ca Latina, notadamente nos
territóriosvenezuelanoemexi-
cano. Os dois países receberão
investimentos da companhia
brasileira, e devem ser usados

por ela para ampliar a venda
paraosEUA. “O mercado ame-
ricano está ‘de lado’ por causa
darecessão,masvoltaráacres-
cer”, diz o analista do Banco do
Brasil Investimentos, Nelson
Rodrigues de Matos.

Com a retomada da ativida-
de econômica americana, a de-
manda local por resinas deve
se acentuar e os projetos da
BraskemnaVenezuelaenoMé-
xico, sustentados por fontes de
matéria-prima competitivas
(gásnatural),sãoopçõesatrati-
vas para abastecer a região.
“Com o mercado interno cres-
cendo, a tendência é de que a
Braskem reduza as exporta-
ções a partir do Brasil e amplie
as vendas desses países”, com-
pletaRodrigues.Nestemomen-
to, o cronograma desses proje-
tosaponta parainíciodeopera-
ções entre 2013 e 2015. ● A.M.

●●● O BNDES ficou com 65,1%
das debêntures emitidas pelo
JBS Friboi, que têm como um dos
objetivos financiar a compra do
frigorífico americano Pilgrim’s
Pride. No total, foram emitidos
R$ 3,479 bilhões em debêntures,
e o investimento da BNDESPar,
braço de participações do banco,
foi de R$ 2,267 bilhões. Os recur-
sos serão usados no aumento de
capital da JBS USA, subsidiária
do grupo nos EUA. O banco já
havia anunciado, em dezembro,
que daria garantia firme para a
subscrição de até 100% das de-
bêntures emitidas pelo grupo.

O BNDESPar ficou com
1.302.035 das 2 milhões de de-
bêntures conversíveis. Outros
acionistas subscreveram 1.102
papéis, ou 0,05%. Ao todo, fo-
ram subscritas 1.303.137 debên-
tures durante o período para exer-
cício do direito de preferência
pelos acionistas do JBS Friboi,
que terminou na sexta-feira. On-
tem começou o período de subs-
crição do primeiro rateio das so-
bras, equivalente a 696.863 pa-
péis, que vai até a próxima sexta-
feira. A porcentagem de rateio
das sobras, conforme opções, é
de 53,47%. ●

PAULO VITOR/AE–28/1/2010

Empresa deve
contar com ajuda
do BNDES em
novas compras

ERNESTO RODRIGUES/AE–28/01/2010

Retomada da
economia deve
elevar demanda
por resinas
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