
Shell pagaUS$4,7 bi
pelaEastResources
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AdiretoradegáseenergiadaPe-
trobrás, Graça Foster, afirmou
ontem que a empresa tem gran-
des expectativas em ultrapassar
asmetasdevendasdaGasBrasi-
liano, que se comprometeu com
a Agência Reguladora de Sanea-
mento e Energia do Estado de
São Paulo (Arsesp) a atingir a
vendade1,2milhãodem³pordia
em2014.Adistribuidora,quees-
tá sendo comprada pela estatal
da italiana Eni, vende hoje 560
milm³ por dia.
“Apreocupaçãoquetemosem

encontrar mercado para nossas

reservas(degás)éumsinalclaro
de que chegamos à Gas Brasilia-
no com vontade de desenvolver
aquele mercado”, comentou a
executiva, em entrevista conce-
dida para falar sobre a operação
decompraanunciadaontem,or-
çadaemUS$250milhões.Graça
nãodetalhouosplanosdaPetro-
brás, mas adiantou que há gran-
de potencial para geração de

energia elétrica na área de con-
cessão da Gas Brasiliano.
“Éumaáreadeconcessãomui-

todifícil,comgrandeconcorrên-
cia com cana-de-açúcar e bio-
massa”, destacou, acrescentan-
do que a extensão geográfica da
concessão, de cerca de 140 mil
quilômetros quadrados, exigirá
grandes investimentos.
AcompradaGasBrasilianofoi

justificada comnúmeros . Se-
gundoela,aPetrobrás injetou
no mercado uma média de
48,8milhões dem³ por dia no
primeirotrimestre,sendopar-
te consumidapela própria es-
tatal e 39,8milhões passaram
pelas distribuidoras.
A Petrobrás, porém, só foi

responsável pela venda ao
consumidor final de 8,8 mi-
lhões de m³ por dia – parcela
equivalente à sua participa-
çãoacionária em20distribui-
dorasdegáscanalizado. “Isso
significa que, de todo o gás
que passa pelo Brasil, só ven-
demos 22,3%”, destacou.
ComaGasBrasiliano,onúme-
ro sobe pouco, para 23,6%.
Detodomodo,Graçaacres-

centou que a Petrobrás chega
à distribuidora paulista com
maior flexibilidade para de-
senvolverclientes.Nessesen-
tido, a empresa já vem reali-
zando leilões de contratos de
curto prazo a preços com de-
ságio,modeloquepodeserin-
tensificadonaGasBrasiliano.
Alémdeclientesdesuaárea

de concessão, disse Graça, a
distribuidora vai buscar tam-
bém a atração de clientes de
outras distribuidoras. A exe-
cutiva não quis comentar se
mantém o interesse na
Comgás, amaior distribuido-
ra de gás do Brasil.

Após crise,Weg faz duas
aquisições no exterior

Negócios

Petrobrás prevê ultrapassar
meta de vendas daGasBrasiliano

Automóveis. Ford deve
extinguir amarcaMercury
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A Royal Dutch Shell comprou a
EastResources, umdosmaiores
grupos de exploração de gás na-
tural numa área conhecida co-
mo Marcellus Shale, nos EUA,
onde detém o controle sobre
1,05milhõesde acres.Onegócio
deUS$4,7 bilhões destacao for-
te interesse da companhia na
produção americana de gás de
xisto, informou o Wall Street
Journal.
Nenhuma área é mais cobiça-

daqueMarcellusShale,umcam-
pode gás natural que se estende
daWest Virginia atéNova York.
O campo se beneficiou da gran-
de produção e dos custos relati-
vamente baixos, que fizeram
seus poços rentáveis e cada vez
mais valiosos.

AShell tambémcomprounes-
te ano cerca de 250 mil acres de
direitosdemineraçãonocampo
de Eagle Ford, no sul do Texas.
“As aquisições de terras fa-

zem parte de uma estratégia em
curso, que também inclui desin-
vestimentos, com o objetivo de
crescer e melhorar a qualidade
do pequeno portfólio de gás da
ShellnaAméricadoNorte”,afir-
mou o CEO da companhia, Pe-
ter Voser, em um comunicado.
Em2010,aShellcomproucer-

ca de 1,3 milhão de hectares de
áreadegásnaAméricadoNorte.
A companhia estima que essas
novas aquisições têm o poten-
cialde rendimentodemaisde 16
trilhões de pés cúbicos de gás
equivalente de recursos.
NoBrasil, segundoapáginada

Shell na internet, a companhia
tem aproximadamente 2,7 mil
postosdeserviço,eatuanosseg-
mentos de aviação, lubrifican-
tes, comercial, marine, quími-
cos e suprimentos, distribuição
eexploraçãoeproduçãoegásna-
tural e geração de energia. / DOW
JONES NEWSWIRES
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Com o real valorizado e sem-
pre correndo atrás de custos
de produção e exportação
mais baixos, as multinacio-
nais brasileiras investiram no
exterior, de 1.º de janeiro até a
última terça-feira, nada me-
nos que US$ 8,311 bilhões. Só
nosprimeiros 25 dias demaio,
foram aplicados US$ 2,748 bi-
lhões lá fora pelas empresas –
um valor maior que o Investi-
mento Estrangeiro Direto
(IED)noBrasil,que foideUS$
1,3 bilhão no mesmo período
demaio.
Oaumentodosinvestimentos

fortalece a competitividadedes-
ses grupos nacionais, mas tam-
bém contribui para a deteriora-
çãodascontasexternas.Noacu-
mulado deste ano, o País rece-
beuUS$9,180bilhõeseminvesti-
mento estrangeiro. A previsão
do Banco Central (BC) para
2010 é que os brasileiros apli-
quemUS$ 15 bilhões lá fora.
Os dados do BC sobre o setor

externomostramqueos investi-
mentos da múltis brasileiras
têm se concentrado nos setores
alimentício,demetalurgia,servi-
ços financeiros e obras de in-
fraestrutura.Odinheirovaipara
os EstadosUnidos, França, Por-
tugal, Chile e Argentina.
Atento a esse movimento, o

Conselho Monetário Nacional
(CMN)estabeleceuqueosbrasi-
leiros commais de US$ 100 mi-
lhões no exterior têm de fazer
umadeclaração trimestral sobre
o capital que estiver em outros
países – antes, essa prestação de
contas acontecia com frequên-
cia de uma vez por ano.

Em 2009, o impacto da crise
econômica mundial obrigou as
empresas brasileiras a adiar in-
vestimentosprevistosparaoex-
terior e a trazer cerca de US$ 10
bilhões para o País. Neste ano,
peloscálculosdoBancoCentral,
as múltis nacionais devem apli-
car algo em torno de US$ 15 bi-
lhões no exterior. A fabricante
demotoreselétricosWEGanun-
ciouestasemanaaprimeiraaqui-
sição feita no exterior depois da
crise, de empresas da África do
Sul e doMéxico (ver abaixo).

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

Ganho de escala. Na avaliação
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 em-
presas têm investido fortena in-
ternacionalização. Após o boom

de 2008, quando as multinacio-
nais aplicaram mais de US$ 20
bilhões no exterior, o processo
foi interrompido em 2009 por
causadacrise econômicaglobal.
Comamelhoradocenárioexter-
no, as múltis estão tirando os
projetosdagavetaparaampliara
presença emoutras economias.
Esse movimento, segundo o

ex-diretor do Banco Central,
Carlos Thadeu de Freitas Go-
mes, que atualmente é econo-
mista-chefe da Confederação
NacionaldoComércio (CNC), é

incentivado pelo real valoriza-
do, o que reduz a competitivida-
dedosprodutosbrasileiros.Apli-
candoemplataformasdeexpor-
taçãoemoutrospaíses,asmulti-
nacionaisconseguemreduzires-
ses custos.
Além disso, em algumas eco-

nomias, as companhias brasilei-
raspodemterumcustodefinan-
ciamento menor, até porque a
tendência é que a taxa básica de
juros (Selic), atualmente em
9,5% ao ano, deve continuar su-
bindo nos próximosmeses.

Menos incertezas.O estrategis-
ta-chefe do banco WestLB, Ro-
berto Padovani, concorda que o
real forte estimula a saída dedó-
lares do País. “As incertezas di-
minuírameasempresasretoma-
ram as estratégias para ficarem
mais competitivas no exterior”,
explicou. Ele disse ainda que a
saídaderecursospioraascontas
externasnocurtoprazomasisso
nãoépreocupanteporque, futu-
ramente, haverá retorno via re-
messas de lucros e dividendos.
“Esse movimento acompanha o
ritmo de crescimento da econo-
mia”, frisou.
O pesquisador da Sociedade

Brasileira de Estudos deEmpre-
sasTransnacionais e daGlobali-
zação Econômica (Sobeet), Pe-
dro Augusto Godevez da Silva,
destacouque,porcontadacrise,
os projetos de internacionaliza-
çãodasempresasbrasileirasfica-
ramno segundo plano.
Agora, com a recuperação da

economiamundial, esse cenário
mudou.“Passadaacrise,ascom-
panhias brasileiras estão vendo
umanovaoportunidade para in-
tensificarapresençaláfora”,afir-
mou o pesquisador.

Negócio envolve um
dos maiores grupos
de exploração de gás
natural numa importante
área do leste dos EUA

Exterior.WEG prevê investimentos de US$ 85milhões em projetos na Índia e noMéxico

Desafio.Graça Foster diz que estatal vai em busca de clientes

Multinacionais brasileiras já investiram
maisdeUS$8bi no exterior este ano

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

estadão.com.br

Entreasmultinacionaisbrasilei-
ras que retomaram os investi-
mentos no exterior após a crise
está a WEG, de Jaraguá do Sul
(SC).Esta semana. ela anunciou
a aquisição do controle acioná-
rio de duas companhias na Áfri-
cadoSulenoMéxico.Osvalores

dosnegóciosnão foramdivulga-
dos. “Nossa estratégia de inter-
nacionalização não mudou com
acrise.Oquemudoufoiaveloci-
dade comque os projetos foram
executadosnoanopassado.Não
ousamosentraremnovosmerca-
dos,masnãoparamosemmerca-

dos em que estávamos defini-
dos”, disse o presidente do gru-
po, Harry Schmelzer Jr.
As aquisições anunciadas esta

semanaforamasprimeirasreali-
zadaspelaWEGnoexteriordes-
deque a economia começoua se
recuperar.Comonegócio,ogru-
po passou a controlar 51% do
ZEST Group, da África do Sul.
NoMéxico, aWEGestendeupa-
ra 60% a participação na fabri-
cante de transformadores Vol-
tran. “Com isso, vamos fortale-
cer nossa presença no mercado

americano, onde a situação está
melhorando.”SchmelzerJr.afir-
maque, somandoasduasaquisi-
ções, a WEG fará este ano o
maiorinvestimentoforadoPaís.
Hoje, a produção da empresa

está concentrada em 16 parques
fabrisnomundo.O17.ºestá sen-
do construído na Índia e o 18.º
será emLinhares (ES). Cerca de
35% do faturamento do grupo
vêm do exterior. A América do
Norte representa cerca de 30%
dosnegóciosdaempresa forado
Brasil,principalmentepelaparti-

cipaçãodoMéxico.Agora,o foco
da empresa é focar os investi-
mentos na Ásia e nos Estados
Unidos. Os projetos na Índia e
em território mexicano somam,
segundo Schmelzer Jr., US$ 85
milhões este ano.
SónaEuropa,porcontadacri-

se,aWegsegurouosinvestimen-
tos. O grupo tinha a intenção de
construir uma unidade indus-
trial naRússia,masosplanos fo-
ram postergados e não há previ-
são de que sejam retomados. /
NAIANA OSCAR
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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
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 & Negócios maio 2010, Economia, p. B16.




