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Retomada. Número contrasta com o do ano passado, quando, por causa da crise, empresas pararam de investir e repatriaram
cerca de US$ 10 bilhões; previsão do Banco Central para este ano é que os investimentos lá fora cheguem a US$ 15 bilhões

Multinacionais brasileiras já investiram
mais de US$ 8 bi no exterior este ano
DIVULGAÇÃO

Edna Simão / BRASÍLIA

Com o real valorizado e sempre correndo atrás de custos
de produção e exportação
mais baixos, as multinacionais brasileiras investiram no
exterior, de 1.º de janeiro até a
última terça-feira, nada menos que US$ 8,311 bilhões. Só
nos primeiros 25 dias de maio,
foram aplicados US$ 2,748 bilhões lá fora pelas empresas –
um valor maior que o Investimento Estrangeiro Direto
(IED) no Brasil, que foi de US$
1,3 bilhão no mesmo período
de maio.
Oaumento dosinvestimentos
fortalece a competitividade desses grupos nacionais, mas também contribui para a deterioração das contas externas. No acumulado deste ano, o País recebeuUS$9,180bilhõeseminvestimento estrangeiro. A previsão
do Banco Central (BC) para
2010 é que os brasileiros apliquem US$ 15 bilhões lá fora.
Os dados do BC sobre o setor
externo mostram que os investimentos da múltis brasileiras
têm se concentrado nos setores
alimentício,demetalurgia,serviços financeiros e obras de infraestrutura. O dinheiro vai para
os Estados Unidos, França, Portugal, Chile e Argentina.
Atento a esse movimento, o
Conselho Monetário Nacional
(CMN)estabeleceuqueosbrasileiros com mais de US$ 100 milhões no exterior têm de fazer
uma declaração trimestral sobre
o capital que estiver em outros
países – antes, essa prestação de
contas acontecia com frequência de uma vez por ano.

RETOMANDO PROJETOS
l Multinacionais brasileiras aceleraram os investimentos lá fora. Só
em maio (até o dia 25) foram aplicados US$ 2,748 bilhões no exterior
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Exterior. WEG prevê investimentos de US$ 85 milhões em projetos na Índia e no México
Em 2009, o impacto da crise
econômica mundial obrigou as
empresas brasileiras a adiar investimentos previstos para o exterior e a trazer cerca de US$ 10
bilhões para o País. Neste ano,
pelos cálculos do Banco Central,
as múltis nacionais devem aplicar algo em torno de US$ 15 bilhões no exterior. A fabricante
demotoreselétricos WEGanunciouestasemanaaprimeiraaquisição feita no exterior depois da
crise, de empresas da África do
Sul e do México (ver abaixo).

Após crise, Weg faz duas
aquisições no exterior
Entreas multinacionais brasileiras que retomaram os investimentos no exterior após a crise
está a WEG, de Jaraguá do Sul
(SC). Esta semana. ela anunciou
a aquisição do controle acionário de duas companhias na África do Sul e no México. Os valores

VALORES APLICADOS

EM BILHÕES DE DÓLARES

dos negócios não foram divulgados. “Nossa estratégia de internacionalização não mudou com
a crise. O que mudou foi a velocidade com que os projetos foram
executados no ano passado. Não
ousamosentraremnovosmercados,masnãoparamosemmerca-
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do Banco Central, o aumento
dos Investimentos Brasileiros
Diretos (IBD) tem a ver com o
interesse de as multinacionais
brasileiras ganharem escala no
exterior. Desde 2006, essas empresas têm investido forte na internacionalização. Após o boom

incentivado pelo real valorizado, o que reduz a competitividadedosprodutosbrasileiros.Aplicando em plataformas de exportação em outros países, as multinacionaisconseguemreduziresses custos.
Além disso, em algumas economias, as companhias brasileiraspodemter umcusto definanciamento menor, até porque a
tendência é que a taxa básica de
juros (Selic), atualmente em
9,5% ao ano, deve continuar subindo nos próximos meses.

dos em que estávamos definidos”, disse o presidente do grupo, Harry Schmelzer Jr.
As aquisições anunciadas esta
semanaforam asprimeiras realizadas pela WEG no exterior desde que a economia começou a se
recuperar.Comonegócio, o grupo passou a controlar 51% do
ZEST Group, da África do Sul.
No México, a WEG estendeu para 60% a participação na fabricante de transformadores Voltran. “Com isso, vamos fortalecer nossa presença no mercado

americano, onde a situação está
melhorando.”SchmelzerJr.afirma que, somando as duas aquisições, a WEG fará este ano o
maiorinvestimento fora do País.
Hoje, a produção da empresa
está concentrada em 16 parques
fabris no mundo. O 17.º está sendo construído na Índia e o 18.º
será em Linhares (ES). Cerca de
35% do faturamento do grupo
vêm do exterior. A América do
Norte representa cerca de 30%
dos negócios da empresa fora do
Brasil,principalmentepelaparti-

cipação do México. Agora, o foco
da empresa é focar os investimentos na Ásia e nos Estados
Unidos. Os projetos na Índia e
em território mexicano somam,
segundo Schmelzer Jr., US$ 85
milhões este ano.
Sóna Europa, por conta da crise,aWegsegurou osinvestimentos. O grupo tinha a intenção de
construir uma unidade industrial na Rússia, mas os planos foram postergados e não há previsão de que sejam retomados. /
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de 2008, quando as multinacionais aplicaram mais de US$ 20
bilhões no exterior, o processo
foi interrompido em 2009 por
causa da crise econômica global.
Coma melhoradocenárioexterno, as múltis estão tirando os
projetosda gavetapara ampliara
presença em outras economias.
Esse movimento, segundo o
ex-diretor do Banco Central,
Carlos Thadeu de Freitas Gomes, que atualmente é economista-chefe da Confederação
Nacional do Comércio (CNC), é

Apesardapressãoadicionalsobre as contas externas, no curto
prazo, dependendo dos ganhos
lá fora, os recursos voltarão na
forma de lucro e dividendos.

França
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Menos incertezas. O estrategis-

ta-chefe do banco WestLB, Roberto Padovani, concorda que o
real forte estimula a saída de dólares do País. “As incertezas diminuírameas empresasretomaram as estratégias para ficarem
mais competitivas no exterior”,
explicou. Ele disse ainda que a
saída de recursos piora as contas
externasno curto prazo mas isso
não é preocupante porque, futuramente, haverá retorno via remessas de lucros e dividendos.
“Esse movimento acompanha o
ritmo de crescimento da economia”, frisou.
O pesquisador da Sociedade
Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), Pedro Augusto Godevez da Silva,
destacou que, por conta da crise,
os projetos de internacionalizaçãodasempresasbrasileirasficaram no segundo plano.
Agora, com a recuperação da
economia mundial, esse cenário
mudou.“Passadaacrise,ascompanhias brasileiras estão vendo
uma nova oportunidade para intensificarapresençaláfora”,afirmou o pesquisador.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 & Negócios maio 2010, Economia, p. B16.

Petrobrás prevê ultrapassar
meta de vendas da Gas Brasiliano
WILTON JUNIOR/AE-21/11/2008

Distribuidora comprada
da italiana Eni pode
alcançar, em 2014, a
venda de 1,2 milhão de
metros cúbicos de gás
Nicola Pamplona / RIO

A diretora de gás e energia da Petrobrás, Graça Foster, afirmou
ontem que a empresa tem grandes expectativas em ultrapassar
as metas de vendas da Gas Brasiliano, que se comprometeu com
a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo (Arsesp) a atingir a
venda de 1,2 milhão de m³ por dia
em 2014. A distribuidora, que está sendo comprada pela estatal
da italiana Eni, vende hoje 560
mil m³ por dia.
“A preocupação que temos em
encontrar mercado para nossas

Desafio. Graça Foster diz que estatal vai em busca de clientes
reservas(de gás)é umsinal claro
de que chegamos à Gas Brasiliano com vontade de desenvolver
aquele mercado”, comentou a
executiva, em entrevista concedida para falar sobre a operação
decompra anunciada ontem, orçada em US$ 250 milhões. Graça
não detalhou os planos da Petrobrás, mas adiantou que há grande potencial para geração de

energia elétrica na área de concessão da Gas Brasiliano.
“Éumaáreadeconcessãomuitodifícil,com grandeconcorrência com cana-de-açúcar e biomassa”, destacou, acrescentando que a extensão geográfica da
concessão, de cerca de 140 mil
quilômetros quadrados, exigirá
grandes investimentos.
Acompra da GasBrasiliano foi

justificada com números . Segundo ela, a Petrobrás injetou
no mercado uma média de
48,8 milhões de m³ por dia no
primeirotrimestre,sendoparte consumida pela própria estatal e 39,8 milhões passaram
pelas distribuidoras.
A Petrobrás, porém, só foi
responsável pela venda ao
consumidor final de 8,8 milhões de m³ por dia – parcela
equivalente à sua participação acionária em 20 distribuidoras de gás canalizado. “Isso
significa que, de todo o gás
que passa pelo Brasil, só vendemos 22,3%”, destacou.
ComaGasBrasiliano,onúmero sobe pouco, para 23,6%.
Detodomodo,Graça acrescentou que a Petrobrás chega
à distribuidora paulista com
maior flexibilidade para desenvolverclientes.Nessesentido, a empresa já vem realizando leilões de contratos de
curto prazo a preços com deságio,modeloquepode serintensificado na Gas Brasiliano.
Alémdeclientes de sua área
de concessão, disse Graça, a
distribuidora vai buscar também a atração de clientes de
outras distribuidoras. A executiva não quis comentar se
mantém o interesse na
Comgás, a maior distribuidora de gás do Brasil.

Shell paga US$ 4,7 bi
pela East Resources
Negócio envolve um
dos maiores grupos
de exploração de gás
natural numa importante
área do leste dos EUA
LONDRES

A Royal Dutch Shell comprou a
East Resources, um dos maiores
grupos de exploração de gás natural numa área conhecida como Marcellus Shale, nos EUA,
onde detém o controle sobre
1,05 milhões de acres. O negócio
de US$ 4,7 bilhões destaca o forte interesse da companhia na
produção americana de gás de
xisto, informou o Wall Street
Journal.
Nenhuma área é mais cobiçadaque Marcellus Shale, umcampo de gás natural que se estende
da West Virginia até Nova York.
O campo se beneficiou da grande produção e dos custos relativamente baixos, que fizeram
seus poços rentáveis e cada vez
mais valiosos.

A Shell também comprou neste ano cerca de 250 mil acres de
direitos de mineração no campo
de Eagle Ford, no sul do Texas.
“As aquisições de terras fazem parte de uma estratégia em
curso, que também inclui desinvestimentos, com o objetivo de
crescer e melhorar a qualidade
do pequeno portfólio de gás da
Shell na América do Norte”, afirmou o CEO da companhia, Peter Voser, em um comunicado.
Em 2010, a Shell comprou cerca de 1,3 milhão de hectares de
área de gás na América do Norte.
A companhia estima que essas
novas aquisições têm o potencial de rendimento de mais de 16
trilhões de pés cúbicos de gás
equivalente de recursos.
No Brasil, segundo a página da
Shell na internet, a companhia
tem aproximadamente 2,7 mil
postos deserviço, e atua nossegmentos de aviação, lubrificantes, comercial, marine, químicos e suprimentos, distribuição
eexploraçãoeproduçãoegás natural e geração de energia. / DOW
JONES NEWSWIRES

