




A DECISÃO EMPRESARIAL DE CRESCER
por meio de aquisições muda hábitos e rotinas dos executi-
vos encarregados de transformar planos em negócios. No
caso do paulista Luis Felli, diretor de operações da ETH Bio-
energia, a primeira mudança se deu no guarda-roupa. Ain-
da na fase de definição do alvo para uma oferta de compra,
Felli ouviu de um produtor de açúcar e álcool um comen-
tário brincalhão: "Vocês acham que vão plantar cana com
essas gravatinhas, é?". A partir daquele momento, depois
de dez anos vestindo terno e gravata no trabalho, Felli pra-
ticamente os abandonou. A mudança mais complicada no
seu dia a dia, porém, viria depois do anúncio, em fevereiro,
da aquisição de uma concorrente, a Brenco. Desde então,
Felli, um engenheiro agrónomo de 44 anos nascido no in-
terior de São Paulo - "em Piracicaba, centro do universo" -,
passou a frequentar uma ponte aérea pouco convencional.
Encarregado de integrar as cinco usinas de álcool da ETH às
quatro que a Brenco está construindo, ele e sua força-tarefa
de dez executivos voam semanalmente até a tríplice divisa
entre o sul de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde
estão concentradas as instalações da empresa comprada. A
primeira perna da viagem é tranquila: uma hora e meia de
São Paulo a Goiânia, em avião de carreira. Depois, é preci-
so se valer de pequenos bimotores turboélice fretados para
chegar aos municípios de Mineiros, Água Emendada, Alto
Taquari e Costa Rica. No final da semana, repete-sc o pro-
cesso, no sentido inverso. Para recomeçar tudo de novo dois
ou três dias depois. "Minha vida tem sido essa", diz Felli.

Desafios desse tipo estão sendo enfrentados por um
contingente considerável de executivos de duas empresas do
grupo Odebrecht, que entraram em 2010 com a meta de se
tornar gigantes, consolidando seus setores e preparando-se
para a internacionalização. Foram três aquisições em ape-
nas 27 dias. Em 22 de janeiro, a Braskem anunciou a compra
da Quattor, uma transação de R$ 700 milhões que criou a
maior empresa petroquímica das Américas, com 26 fábri-
cas de resinas plásticas em cinco estados brasileiros e fatu-
ramento de R$ 26 bilhões. A empresa voltou à carga dez dias

depois, quando comunicou ao mercado a aquisição, por US$
350 milhões, da quarta maior produtora de polipropileno
dos Estados Unidos, que pertencia à Sunoco Chemicals. Por
fim, no dia 18 de fevereiro, ETH e Brenco anunciaram a com-
binação de seus ativos em uma empresa que planeja chegar a
2012 com nove usinas em operação, produzindo 3 bilhões de
litros de etanol e 2,7 mil gigawatts/hora de energia elétrica
de biomassa - quase o equivalente ao consumo da Paraíba.

De acordo com o empresário Marcelo Odebrecht,
presidente do conglomerado, a proximidade das datas é coin-
cidência, já que as três transações vinham sendo negociadas
havia seis meses. Mas o simples fato de que três negócios
desse porte tenham sido concebidos na virada do primeiro
para o segundo semestre do ano passado sugere algo além
de mera casualidade. Surgida em 2007 com a compra da
Suzano Petroquímica pela Petrobras e sua fusão com a Uni-
par, a Quattor viu seu endividamento fugir do controle em
tempo recorde. No momento da venda, acumulava dívidas
superiores a R$ 6 bilhões e sofria com disputas familiares.
A Sunoco, asfixiada pela queda na demanda por plásticos
na economia americana, chegou a fechar uma de suas uni-
dades no ano passado. Por fim, a Brenco viu seu caixa min-
guar em 2009 e, devido à escassez de crédito, foi forçada a
vender participação acionária à BNDESPar em troca de um
aporte de capital. "Se não houvesse crise provavelmente não
teriam surgido essas oportunidades", afirma Odebrecht.

Não fosse o momento excepcionalmente positivo
vivido na economia e no mundo corporativo brasileiro,
elas não teriam sido aproveitadas. Assim como o Brasil, a
Braskem sofreu, sim, com a crise internacional, mas saiu
dela mais rápido e mais forte que a concorrência. Entre se-
tembro de 2008 e março de 2009, o consumo de matérias-
primas desabou. No pior momento da crise, a Braskem
chegou a operar com apenas 55% da capacidade instalada.
A partir de abril, começou a recuperação da demanda, que
só ganharia força no segundo semestre. Ao final do ano, o
mercado brasileiro de resinas plásticas crescera só 1%. Mes-
mo assim, a margem operacional da Braskem, de 16,2%, foi
uma das mais altas da petroquímica mundial em 2009.

A posição de força dessa empresa do conglomera-
do Odebrecht - o terceiro maior do país, com 12 empresas,
90 mil funcionários e faturamento de R$ 38 bilhões no úl-
timo ano - não constitui uma exceção. Companhias que se
fortaleceram antes da crise financeira chegaram ao perí-
odo de turbulência com solidez e dinheiro em caixa para
fazer aquisições aqui e lá fora. Na área de alimentos, a Per-
digão engoliu a Sadia em uma operação de R$ 10 bilhões e

REUNIÃO DE CÚPULA_Marcelo Odebrecht, presidente da

Odebrecht (no centro, de óculos), e os líderes das 12 empresas

do grupo posam na sede corporativa, na Zona Oeste de São Paulo





fez da BRFoods uma gigante mundial. A JBS-Friboi, que
já era líder internacional na venda de carnes, reforçou sua
posição com a compra da Bertin. A VCP, fabricante de ce-
lulose e papel da Votorantim, incorporou a Aracruz por
US$ 1,4 bilhão, criou a Fibria e tornou-se potência global.
A lista é longa e, nesse sentido, Braskem e ETH são ca-
sos emblemáticos de um movimento que vem mudando
o cenário corporativo brasileiro nos últimos dois anos.

Fusões e aquisições são consideradas um transtorno
para a Odebrecht. "Quando se adquire uma empresa, vêm
com ela pessoas que, por mais qualificadas que sejam, ain-
da não conhecem nossa cultura", afirma Odebrecht. Presi-
dente do grupo desde dezembro de 2008, esse engenheiro
civil baiano de 41 anos é o guardião da TEO, a Tecnologia
Empresarial Odebrecht. Criada por seu avô Norberto, jun-
tamente com a construtora que deu origem à companhia,
em 1944, ela é quase uma religião empresarial luterano-
capitalista, baseada na formação de pessoas "no trabalho,
pelo trabalho, para o trabalho". Um de seus pontos centrais
é a confiança irrestrita nos líderes de projeto (seja uma obra
ou uma empresa inteira), que se tornam quase literalmen-
te donos do negócio. "Com as aquisições, de uma hora para
outra entram na empresa pessoas não habituadas ao nosso
grau de delegação. E elas vão ter de absorver nossa cultu-

ra pela relação. Não pense que o pessoal da Quattor ou da
Brenco vai chegar e receber um manual de procedimentos."

Ao mesmo tempo em que absorve funcionários das
empresas que compra, a Odebrecht tem de formar talentos
para tocar esses novos negócios. E, segundo seu presiden-
te, o faz ininterruptamente. "Em nossa cultura, alguém
está sempre formando seu substituto", afirma Odebrecht.
"Porque você não pode ir para um lugar mais desafiador
sem ter preparado alguém para assumir seu programa
atual." Ele admite, porém, que, por vezes, o crescimento
é maior que sua capacidade de formar líderes. "Hones-
tamente, estamos vivendo um desses momentos. Por
mais que nos esforcemos, o crescimento está sendo muito
maior que nossa capacidade interna de formar pessoas."



É uma tradição na Odebrecht que funcionários talen-
tosos cheguem cedo a posições de responsabilidade. Carlos
Fadigas, 40 anos, vice-presidente de finanças da Braskem,
é um bom exemplo. Na empresa desde os 22 anos, em 2004
foi nomeado diretor financeiro da construtora. Dois anos de-
pois, assumiu o cargo atual. "Quase 90% do meu treinamen-
to se deu no trabalho", diz. Quando ocorre uma fusão, há, cla-
ro, um programa de integração para recém-chegados. Mas a
ênfase é no dia a dia, no contato com colegas e chefes. "Tem
gente que não se adapta. Às vezes porque está muito arrai-
gada em outra cultura e faz uma opção pessoal, talvez até
inconsciente, por ficar à margem", diz Fadigas. "Em dois ou
três meses percebe-se uma minoria que não se sente parte do
grupo e termina buscando outra coisa. Nesse mesmo tempo,
quem se acultura já começa a se referir à empresa como 'nós'."

SEM ESPELHOS
Na área de Fadigas, não há equipes de transição Braskem-
Quattor. "Defino o responsável por cada área, e ele monta
a equipe dele", diz. "Assim, não preciso ter duas equipes
espelho, com executivos sentando dois a dois." Um exem-
plo? Haverá um só responsável pela contabilidade, a quem
caberá integrar os contadores das duas companhias, até
transformá-los em um único time. "Vou escolher uma
pessoa, que pode ser da Braskem ou da Quattor, e dizer:
'No mês que vem, você é responsável por fechar a conta-
bilidade das duas empresas. Não quero ouvir críticas aos
times de nenhum dos dois lados, porque essa equipe ago-
ra é sua'." É provável que, nesse processo, prevaleçam lí-
deres da Braskem. Até porque, em empresas compradas,
algumas pessoas normalmente se antecipam e buscam
recolocação. Por outro lado, como a Braskem está se inter-
nacionalizando, é possível que executivos financeiros se-
jam transferidos para operações no exterior ou para a área
industrial, abrindo espaço para profissionais da Quattor.

Salvo pelas horas a bordo de turboélices alugados,
o desafio de Luciano Guidolin, diretor responsável pelas
áreas de finanças, planejamento e tecnologia da infor-
mação da ETH, não deve nada ao de seu colega Luis Felli.
Cabe a ele a integração dos sistemas de informação e dos
processos contábeis, financeiros e de gestão da ETH e da
Brenco. O plano é montar uma equipe que vai estudar a
otimização dos sistemas existentes nas duas empresas,
enquanto um outro time trabalha na unificação imedia-

ta das informações básicas para gerir a companhia com-
binada. Ou seja, os dados necessários para que os líderes
de cada área conheçam seus custos e suas receitas. Como
é comum em fusões, há sistemas nas duas empresas que
não conversam. Parte do trabalho é fazer uma avaliação e
escolher as melhores ferramentas. "Podem ser as de uma
empresa, da outra ou de uma terceira, se as existentes não
suportarem a empresa combinada", diz Guidolin. Ele es-
pera levar de seis a doze meses para integrar os sistemas.

Em toda associação entre empresas, há um mo-
mento inicial de euforia, pelo menos do lado comprador.
Depois, vêm as dores do parto. Localizar sobreposições
e cortar pessoal. Integrar culturas nem sempre compatí-
veis. Tanto Braskem como ETH minimizam o problema.
"Na área administrativa, pode haver cortes, sim. Mas na
operacional é o inverso", afirma Bernardo Gradin, presi-
dente da Braskem. "Vinte e cinco por cento do efetivo está
em idade de aposentadoria ou se aposentando nos próxi-
mos cinco anos. Será preciso substituí-lo." No caso da fusão
ETH-Brenco, o mal-estar é atenuado pelo fato de a empresa
adquirida ainda não ser plenamente operacional. Embo-
ra já esteja plantando cana, a Brenco não iniciou o ciclo de
colheita, processamento e venda. Em breve, porém, vai
precisar contratar mão de obra para operar suas usinas.
A companhia nasce com 7,4 mil pessoas e até 2012 deverá
ter 10 mil. Ou seja, planeja criar 2,5 mil empregos em dois
anos, embora admita sobreposições na área administrativa.

Equipes da ETH e da Brenco trabalham juntas desde
o dia 18 de fevereiro, uma quinta-feira, quando foi anunciada
a fusão. "Naquele final de semana, fizemos uma visita con-
junta a todas as usinas da Brenco", afirma José Carlos Gru-
bisich, o presidente da ETH. Na segunda-feira, já havia um
comité de transição, liderado por ele e por Henri Philippe
Reichstul, o presidente da Brenco. "Temos uma lista enorme
de tarefas a realizar, que olhamos toda segunda-feira, juntos,
para ver se tudo está caminhando bem", diz Grubisich. Os
endereços se alternam. Numa semana, a reunião é na ETH;
na outra, na Brenco. Facilita a vida da dupla o fato de as duas
sedes, na Zona Oeste de São Paulo, estarem a apenas três qui-
lómetros de distância. Dessas reuniões, surgirá o organo-
grama da empresa criada com a fusão. Sabe-se, por ora, que
Reichstul, depois de concluída a etapa de transição, não terá
mais funções executivas na empresa, devendo ocupar uma
cadeira no conselho, representando os acionistas da Brenco.

A ODEBRECHT ABSORVE FUNCIONÁRIOS
DAS EMPRESAS QUE COMPRA. MAS FORMA
TALENTOS PARA TOCAR OS NOVOS NEGÓCIOS



O objetivo das viagens de Luis Felli ao Centro-
Oeste é conhecer as várias áreas da empresa adquirida:
produção agrícola, produção industrial e administração,
além da relação da Brenco com as comunidades locais. É
preciso estabelecer relações, por exemplo, com fornece-
dores de cana e com fazendeiros que vão arrendar terras
para a companhia. Identificar, nas duas empresas, quais
as melhores práticas e transformá-las em padrão. Nas pri-
meiras três semanas de contato, à diferença que mais lhe
chamou a atenção é que a Brenco é bem mais centraliza-
da do que a ETH. Nesta última, como em toda companhia
da Odebrecht, aplica-se o conceito de "empresariamento".
Cada líder pactua com seu superior um plano de ação e, a
partir daí, ganha autonomia total sobre o projeto. "Quem
vem para cá e começa a trabalhar conosco estranha", diz
Felli. Para acelerar o aculturamento, algumas lideranças
da Brenco serão levadas para unidades da ETH. E vice-
versa. Quase como se fosse um programa de intercâmbio.

A Odebrecht sempre teve como pilar de suas ati-
vidades a construção e segmentos sob este guarda-chuva,
como empreendimentos imobiliários e saneamento. No iní-
cio da década, o grupo iniciou investimentos importantes
em química e petroquímica, que resultaram na criação da
Braskem. Mais recentemente, em 2007, a Odebrecht abriu
uma terceira frente de atuação, os negócios de bioenergia. É
o setor de açúcar e álcool, que na estratégia do grupo tem seu
foco direcionado para etanol e energia elétrica produzida à
base de biomassa. A entrada nesse novo setor resultou de
algumas convicções. A primeira, e mais importante: o con-
sumo de energia no mundo vai crescer, de maneira susten-
tada, por um período longo. Graças, é claro, à chegada dos
emergentes China, índia, Brasil e de outros países periféri-
cos que começam a melhorar sua renda per capita, engros-
sam o volume de carros por habitante e demandam eletri-
cidade para aquecer suas casas e refrigerar seus escritórios.

Decidida a investir em etanol, a Odebrecht en-
controu, no Brasil, um setor fragmentado - cerca de 400
usinas agrupadas em quase 200 grupos - e mais voltado
para açúcar do que para bioenergia. "É um mercado que
tinha a Cosan como líder, mas não tinha liderança conso-
lidada no modelo de bioenergia", diz Grubisich. "Vimos
que haveria uma tendência forte de consolidação porque é
preciso ter escala, custo competitivo e tecnologia. Logo, ha-
via espaço para um ator com a estrutura de capital correta

e o modelo de negócio correto." No ano passado, as empre-
sas do setor se fragilizaram por causa da crise financeira,
criando oportunidades. A primeira conversa de Grubisich
com Reichstul se deu no final de agosto. Entre a formali-
zação da intenção de compra do controle da Brenco pela
ETH e o fechamento do negócio, decorreram menos de seis
meses de altos e baixos. "Em negócios desse porte, se não
houve risco de capotar algumas vezes é porque nenhum
lado tentou testar o limite da negociação", diz Grubisich.

COMBUSTÍVEL AVANÇADO
ETH e Brenco já vendem para o mercado externo, mas o
peso das exportações é quase irrisório. O açúcar produzido
nas usinas é exportado, mas o etanol, carro-chefe da com-
panhia, fica todo no mercado doméstico. A prioridade, pelo
menos até 2012, é atender ã demanda brasileira. A partir
daí espera-se a abertura de mercados externos, a começar
pelo americano. Em fevereiro passado, os Estados Unidos
confirmaram o etanol de cana-de-açúcar como combustí-
vel avançado, ou seja, com emissões de gás carbónico 40%
inferiores às da gasolina. Quando essa decisão de caráter
ambiental transformar-se em política comercial, será ne-
cessário ampliar as áreas de produção. Sendo a cana uma
cultura tropical, o leque de opções para a instalação de
usinas é limitado. No momento em que decidir se expan-
dir internacionalmente, a ETH buscará oportunidades na
América Latina, no Caribe e na África. Na medida em que
tecnologias para produção de etanol de celulose tornem-se
competitivas, será possível produzir no Hemisfério Norte.

Na Braskem o processo de internacionalização está
bem mais avançado. A meta da companhia, aprovada pelo
conselho de administração no ano passado, é estar entre
as cinco maiores indústrias petroquímicas do mundo até
2020. Hoje, ela é a oitava, a 2 milhões de toneladas - o equi-
valente a duas plantas de porte grande - de atingir seu ob-
jetivo. Isso, é claro, se ninguém mais crescer ou se fundir, o
que, a esta altura, parece bastante improvável. Pelos dados
do balanço de 2009,27% da receita líquida total da Braskem
provém de exportações. Suas vendas externas alcançaram
US$ 2,1 bilhões no período, 7% abaixo do resultado de 2008.
Os volumes vendidos até aumentaram, mas não o bastan-
te para compensar a queda de preços. Embora haja espaço
para ampliar as vendas externas, desde que o mercado se
recupere, o próximo desafio do projeto de internacionaliza-
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ção é operar fábricas fora do Brasil. Pelo plano estratégico da
empresa, o alvo inicial dessa expansão é a América Latina.

São três os principais projetos fora do Brasil - dois
na Venezuela e um no México. Na Venezuela, a Braskem
está associada à Pequiven, empresa petroquímica local. Um
dos projetos visa a produção anual de 450 mil toneladas de
polipropileno, o tipo de plástico mais usado em brinquedos
e copos descartáveis. O outro, de 1,2 milhão de toneladas de
polietileno, o plástico mais comum, utilizado nas polémi-
cas sacolas de supermercado e em frascos para cosméticos.
No México, o projeto é mais recente, mas caminha mais
rapidamente. Em parceria com a Idesa, uma tradicional
petroquímica local, a Braskem venceu uma licitação re-
alizada pela Pemex, a companhia petrolífera do México,
para a instalação de um complexo com capacidade para
produzir 1 milhão de toneladas por ano de polietileno na
região de Veracruz. As operações estão previstas para
começar em 2015 e, até lá, consumirão investimentos es-
timados em US$ 2,5 bilhões. Este será o maior aporte de
capital dos últimos 15 anos na petroquímica mexicana e
o maior investimento de uma empresa brasileira no país.

Em meio à lenta maturação dos projetos próprios,
surgiu a oportunidade de comprar as três plantas de po-
lipropileno da Sunoco nos Estados Unidos. Fechado o ne-

gócio, a Braskem passa, pela primeira vez, a administrar
uma operação em um país estrangeiro - e a toque de caixa.
"Uma coisa é operar uma planta construída ao longo de três
ou quatro anos, com todo o tempo do mundo para se pre-
parar para isso", afirma Roberto Ramos, vice-presidente
responsável pela Unidade de Negócios Internacionais. "Ou-
tra é comprar três plantas já existentes no primeiro dia de
fevereiro e assumi-las no dia 2 de abril. É pular num carro
andando." O desafio é tomar posse das fábricas sem perder
rendimento. Os engenheiros brasileiros acham até que con-
seguirão tirar mais das fábricas do que a Sunoco conseguia.

A administração local da Sunoco será preservada e
avaliada nos próximos meses. Cerca de dez brasileiros serão
deslocados para a Filadélfia, onde está sediada a empresa. É



um número pequeno dentro do universo da Braskem e, mais
ainda, do grupo Odebrecht, que exporta mão de obra há mais
de 30 anos e já tem mais da metade de seus funcionários fora
do Brasil. "Todo integrante da organização hoje está sendo pre-
parado para uma atuação global", afirma André Amaro, vice-
presidente de Planejamento e Desenvolvimento da Odebrecht.
"O jovem com potencial para se tornar um líder é cobrado para
que desenvolva sua capacidade de atuação internacional."

Na Venezuela, a Braskem já mantém 30 expatria-
dos. A experiência serve como laboratório para futuras in-
cursões por outros países, apesar de suas peculiaridades.
"É mais fácil viver nos Estados Unidos que na Venezuela,
mas eles são latinos e pensam como nós", diz Ramos. "O la-
tino não gosta de confrontar, dá uma boiada para não criar
uma briga. O anglo-saxão confronta por natureza." Há uma
outra facilidade para os brasileiros trabalhando em solo ve-
nezuelano. A Braskem foi para lá devido à presença que a
Construtora Norberto Odebrecht já tinha naquele país. A
companhia do irmão corporativo mais velho significa ho-
mogeneização de práticas trabalhistas, uma colónia brasi-
leira por perto, facilidade para encontrar apartamento para
morar e escola para os filhos. No caso dos Estados Unidos,
as operações da construtora estão localizadas na Flórida
e em New Orleans. Não há presença física na Filadélfia.

Quem observa o início desta que parece ser uma era
de descobertas brasileiras no além-mar se pergunta: por
que só agora? "A curva de amadurecimento das empresas
do Brasil não é a mesma da Europa e dos Estados Unidos",
afirma Alexandre Pierantoni, economista responsável
pela área de finanças corporativas da consultoria Pricewa-
terhouseCoopers. Todos os países desenvolvidos já têm
suas companhias globais há tempos. No Brasil, isso é re-
lativamente novo. Por isso, embora haja consolidação em
toda parte, a velocidade aqui é maior, graças à conjuntura
económica relativamente favorável dos últimos dois anos.

Movimentos de consolidação interna e expansão
externa estão em curso em outros países emergentes. O
governo chinês, por exemplo, tem a meta declarada de via-
bilizar duas ou três montadoras nacionais capazes de se
globalizar. Como existem mais de 100 fabricantes de au-
tomóveis naquele país, o plano não se concretizará sem
muita consolidação. O raciocínio vale para a petroquímica.
No passado, o setor foi dominado por empresas america-
nas. Depois vieram as estatais do Oriente Médio. Agora,

há um misto de companhias do primeiro tipo, como Exxon
e Chevron, e do segundo, como a Saudi Aramco, além de
grupos privados de países emergentes, liderados pela in-
diana Reliance, que crescem por meio de aquisições. "É a
vez dos empresários desses países", diz Bernardo Gradin,
representante da terceira geração da família Gradin asso-
ciada aos Odebrecht, em uma parceria que já dura 40 anos.

Nem todos os movimentos de consolidação visam
mercados externos. A lógica da fusão Brenco-ETH é sobre-
tudo defensiva, já que o setor de açúcar e álcool é alvo de uma
invasão estrangeira de proporções inéditas. Primeiro, vie-
ram as tradings agrícolas. O grupo francês Louis Dreyfus
comprou a usina Santelisa Vale, a Bunge adquiriu as usinas
do grupo Moema e a produtora de açúcar indiana Shree
Renuka arrematou 51% dos negócios da Equipav. A segun-
da onda é das petroleiras. A British Petroleum já havia se
instalado no Brasil, associada à Santelisa e à Maeda, para
construir a Usina Tropical. Em fevereiro, foi a vez de a Shell
anunciar parceria com a Cosan, maior empresa do setor.

ESTADO EMPRESÁRIO
Como se vê, há fortes razões de mercado para a consolidação,
e a tendência atinge outros emergentes. No caso brasileiro
há um componente extra: uma agenda governamental de
apoio à formação de gigantes nacionais que possam fazer
frente, aqui e lá fora, a concorrentes estrangeiros. Pode-se
argumentar que o Estado empresário está de volta, desde a
crise, no mundo todo. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha
- os países mais desenvolvidos têm exemplos de fusões e
aquisições patrocinadas pelo Estado nos últimos dois anos.
Nos Estados Unidos, o governo agora é sócio da AIG e da GM.
No Reino Unido, chegou a haver estatização de bancos. Há, no
entanto, uma diferença significativa. Diante da iminência de
falência de empresas tradicionais e fortemente empregadoras,
os governos tiveram de entrar em cena. Mas agora se
perguntam como e em quanto tempo conseguirão sair dessas
companhias. No Brasil, a ordem é aproveitar o momento para
fortalecer determinadas indústrias e internacionalizá-las.

A criação de grandes grupos com apoio estatal está
longe de ser uma unanimidade. O economista Arminio Fra-
ga, ex-presidente do Banco Central e sócio da Gávea Investi-
mentos, disse, em meados de março, que se preocupa com o
risco de "mexicanização" do país. "No México, os governos do
PRI [Partido Revolucionário Institucional] tiveram, durante dé-

O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
ESTÁ MAIS AVANÇADO NA BRASKEM. HÁ DOIS
PROJETOS NA VENEZUELA E UM NO MÉXICO



DEPOIS DA VIRTUAL PARALISIA DAS FUSÕES E AQUISIÇÕES NA MAIOR PARTE

do ano passado, empresas voltam a ser compradas e vendidas no mundo

todo, naquilo que parece ser o início de uma nova onda global de consolidação.

Já no último trimestre de 2009, as transações registradas peia Thomson Reu-

ters movimentaram US$ 625,4 bilhões, o maior valor desde o período entre ju-

lho e setembro de 2008, imediatamente antes do agravamento da crise. Mais

do que o número, é a geografia desse movimento que chama a atenção para

uma tendência inédita. Peia primeira vez na história, empresas de países emer-

gentes, em especial Brasil, China e índia, são protagonistas das aquisições.

Um levantamento da KPMG registra 102 compras de empresas de países de-

senvolvidos por companhias de mercados emergentes na segunda metade de

2009, ante 78 nos primeiros seis meses. Só os grupos chineses lideraram 50

transações em países mais ricos ao longo do ano. A maior delas, de US$ 7,3 bi-

lhões, foi a compra pela petroleira Sinopec da canadense Addax Petroleum.

Não por acaso, os alvos da maioria dessas ofertas são companhias america-

nas ou europeias enfraquecidas pela escassez de crédito. "O dinheiro caminha

na direção dos mercados com maior potencial de crescimento, que hoje são os

emergentes", diz Lourdes Casanova, professora da escola de negócios Insead.

Especialistas acreditam que a criação de competidores globais com

DNA emergente resultará, no médio prazo, na criação de novos paradigmas de

gestão. Richard D'Âveni, professor de gestão estratégica da Tuck School of Bu-

siness, diz que os caminhos escolhidos por grande parte das empresas ameri-

canas mostraram-se falhos e devem ser questionados. "Ford e GM estavam tão

preocupadas em competir entre si que ignoraram os japoneses", afirma. "Quem

se pretende global jamais deve deixar de lado seus competidores estrangeiros."

Camargo Corrêa, Odebrecht e Votorantím não estão sozinhas em seu

esforço de diversificação - que faz delas potências em construção, energia, in-

sumos industriais e até bens de consumo. Um grupo como o Reliance, maior con-

glomerado indiano, partiu de uma base sólida no setor de petróleo e hoje atua em

biotecnologia, infraestrutura industrial, logística e energia solar. Ciclos de diversi-

ficação são velhos conhecidos do capitalismo. O último deles, nos anos 80, propi-

ciou aquisições no mínimo inusitadas, como a compra da Coiumbia Pictures pela

Coca-Cola ou da fabricante de aviões Gulfstream pela Chrysler. Punidas por ana-

listas e investidores que passaram a lhes cobrar foco, essas empresas tornaram-

se exemplos da necessidade de ater-se ao core business, "Não existe certo ou er-

rado nesse negócio. O que existe é boa gestão. E pensamento estratégico. Se você

quer comprar, compre algo que se conecte com sua empresa, ainda que essa co-

nexão não seja tão óbvia", dizTony Alvarez, sócio da consultoria Alvarez & Marsal.

Agora, grupos brasileiros e indianos parecem seguir o pensamento do consultor.

"Podemos entrar em qualquer setor onde haja demanda por nossos serviços e

líderes nossos em condições de atendê-la. Nosso foco é gente, não produtos",

diz Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht. O tempo mostrará se dogmas

corporativos dos países desenvolvidos aplicam-se ou não ao mundo emergente..

cadas, o controle do aparelho de Estado,
nomeando juizes, controlando vários
setores da economia", afirmou Fraga
ao jornal O Estado de S. Paulo. "Nessa

situação, quando o governo não con-
trola diretamente, ele cria ou facilita o
surgimento de monopólios, que ficam
próximos do governo." Para Fraga, há
uma tendência de excessiva concen-
tração em vários setores, com a criação
de monopólios e oligopólios. "Acho
que o país voltou a sonhar com um mo-
delo da década de 50 ou 70", afirmou.

Marcelo Odebrecht discorda.
"Não existe empresa forte.em país fraco,
mas não vejo o governo com uma agen-
da de consolidação", afirma. "A preocu-
pação é com as fragilidades de alguns
setores e de algumas empresas de seto-
res importantes. E a solução muitas ve-
zes é apoiar a consolidação." Esse apoio,
segundo Odebrecht, faz com que em-
presas fortes absorvam as fracas, para
robustecer o setor onde elas atuam. "O
governo está preocupado também em
que haja, em setores estratégicos, em-
presas de controle nacional", diz. "Nin-
guém aqui está com fobia de capital
estrangeiro, mas é importante ter a pre-
sença de pelo menos um grupo nacional
com cabeça para pensar o país." O gru-
po Odebrecht e o governo seriam, então,
parceiros naturais? "Como o governo
pensa o país, qualquer grande grupo
que se preocupa com o Brasil vai estar
sempre alinhado. É óbvio que estamos
alinhados com interesses do Estado
brasileiro. Isso é mais do que estar ali-
nhado com este ou com aquele governo."

É de se imaginar se esse ali-
nhamento seria possível com um go-
verno que pense diferente e resista à
ideia de apoiar a criação de gigantes
nacionais nos tais "setores estratégi-
cos". Mas Odebrecht afirma que não
consegue ver um governo pensando
de outro modo, a não ser em termos
de maior ou menor ênfase. "Você já
ouviu algum governo no Brasil dizer
que não gosta do capital nacional?",
pergunta. Nos casos de Braskem e



MOVIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO INTERNA E
EXPANSÃO EXTERNA COM APOIO ESTATAL É
TENDÊNCIA EM OUTROS PAÍSES EMERGENTES

ETH, ele diz que não houve interferência direta do governo
nas recentes aquisições. "Entramos na Quattor para resol-
ver um problema que estava gerando debilidade no setor. Foi
uma decisão eminentemente dos acionistas da Braskem",
afirma. Mas quem são os acionistas da Braskem? Odebre-
cht e Petrobras, que também era acionista da Quattor, o que,
naturalmente, facilitou o negócio. E que, convém lembrar,
é uma estatal. "Mas poderia não ser", diz Odebrecht. "A Pe-
trobras passou a ser nossa sócia no governo Fernando Hen-
rique. E tem uma gestão reconhecidamente independente."

CENTRO DE DECISÃO
Diante da polémica, você pode se perguntar: que diferença
faz ser uma multinacional ou uma empresa brasileira, des-
de que os empregos fiquem aqui? Algumas. Em especial,
a prerrogativa de ser o centro de tomada de decisão. Tra-
ce um paralelo entre as economias argentina e brasileira.
De quantas multinacionais argentinas você consegue se
lembrar: Techint? Arcor? São poucas, porque a economia
argentina, a partir do processo de abertura e privatização,
foi dominada por multinacionais, numa proporção mui-
to maior do que no Brasil. Quando veio a crise de 2001, o
país deixou de ser prioritário e tornou-se periférico para a
tomada de decisões. Este é um paralelo complicado, por-
que o Brasil é muito maior que a Argentina. Mas ser um
centro de tomada de decisão permite maior acesso, por
exemplo, à tecnologia. Quando as empresas coreanas co-
meçaram a se globalizar, uma de suas estratégias foi ins-
talar centros de tecnologia nos Estados Unidos, para ter
acesso a um know-how em áreas que não dominavam.

Em 2002, a consultoria Booz & Co. conduziu um es-
tudo para entender por que havia tão poucas multinacionais
brasileiras. O levantamento apontou algumas das barrei-
ras principais à internacionalização. Em especial, o custo de
capital e os altos e baixos da economia brasileira. O trabalho
permitiu também a elaboração de uma lista de condições
necessárias para uma internacionalização bem-sucedida,
encabeçada por uma base sólida no mercado doméstico. Este
é um aspecto fundamental para se avaliar prós e contras do
atual movimento de consolidação de vários setores. A criação
de empresas fortes no mercado doméstico é necessária para
o processo de internacionalização. "Por outro lado, é preci-
so manter o mercado bem aberto para que essas empresas
não sejam as únicas em seus setores", afirma Letícia Costa,

vice-presidente da Booz. O caso da indústria petroquímica
é um perfeito exemplo. Sem mercados abertos, a cadeia pro-
dutiva toda ficará na mão de uma empresa só, a Braskem.

Com a incorporação da Quattor, a companhia passa
a responder por 80% das vendas de resinas plásticas no país.
Nos principais insumos, a concentração é ainda maior: 100%
da oferta nacional de polipropileno, 99% da de polietileno.
Gradin diz ter clareza da responsabilidade que assume na
condição de virtual monopolista. "O compromisso é não só as-
segurar competitividade à cadeia produtiva do setor mas tam-
bém acompanhar o ritmo de crescimento que o Brasil prome-
te manter nos próximos anos", afirma. Segundo ele, a posição
da Braskem não é atípica. "Na indústria química, há mais de
40 exemplos de produtores que são os únicos no Brasil", diz.

A química é a segunda maior indústria de base do
país. Só perde para a de alimentos. Ela interfere na produ-
tividade e na competitividade de quase todos os setores, em
especial os de construção, embalagens, automóveis, bens
duráveis e farmacêutico. É assim no mundo todo, mas o se-
tor químico no Brasil é deficitário. Isso acontece, ao menos
em parte, porque o parque petroquímico instalado hoje no
país é fruto de uma geração perdida neste setor. Ao longo
das décadas, as empresas familiares deixaram de se inte-
ressar por essa indústria. De 1992 para cá, pouquíssimos
grupos mantiveram os fluxos de investimento no setor. A
Odebrecht é a principal exceção, o que explica a consolida-
ção da petroquímica nacional em torno da Braskem - que,
da sua criação, em 2002, até hoje, já investiu R$ 7,5 bilhões,
pouco mais de R$ 1 bilhão por ano. Se considerados os apor-
tes de capital feitos pelos acionistas, incluindo os necessários
para a aquisição da Quattor, somam-se outros R$ 5 bilhões.

Nos próximos anos, para sustentar o crescimento
económico do país, o setor vai ter de investir pesadamen-
te, de modo a ampliar sua capacidade instalada e não au-
mentar o rombo nas contas internacionais. Detalhe: nes-
te ramo, os números de investimento são da ordem dos
bilhões de reais. "Tem de haver um movimento orquestra-
do do setor privado com o governo, uma política de longo
prazo de desenvolvimento da indústria", diz Gradin. "Se
os investimentos começarem a ser postergados, vamos
perder o bonde da história de novo. Há um baita cavalo
passando selado, mas é um cavalo difícil de montar."

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 38, p. 114-125, abr. 2010.




