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A General Motors, por mais de
sete décadas a maior montado-
ra do mundo, pediu concorda-
ta em junho do ano passado,
depois de ver sua situação eco-
nômica piorar após a crise fi-
nanceira internacional que
abateu mercados em quase
todo o mundo em meados de
2008. Na época, a companhia
norte-americana acumulava
prejuízos de US$ 88 bilhões.

O grupo recebeu ajuda finan-
ceira de cerca de US$ 50 bi-
lhões do governo americano
que, em troca, ficou com 61%
de suas ações, transformando-
se assim no maior acionista.

O grupo emergiu da concor-
data em julho passado, após
um plano de reestruturação
que consistiu em fechamento
de fábricas, corte drástico na
mão de obra, venda de marcas
como a Saab, redução de cus-
tos, acordo com trabalhadores

para diminuir benefícios e pla-
nos de aposentadorias.

Neste ano, a chamada nova
GM (empresa criada na pro-
cesso de recuperação judicial)
acumula ganhos de US$ 4,1
bilhões até setembro. Este de-
ve ser o primeiro ano comple-
to com resultados positivos
desde 2004.

Enquanto amargava prejuí-
zos na matriz e também na
filial europeia – a Opel, que foi
colocada à venda, mas o grupo
voltou atrás – a GM obteve
resultados positivos nas subsi-
diárias da China, do Brasil e de
outros mercados emergentes,
que sustentaram boa parte das
vendas de veículos da marca.

No Brasil, terceiro maior
mercado para a GM no mun-
do, foram vendidos neste ano,
até outubro, 527,3 mil veículos
da marca, 6,7% a mais que em
igual período do ano passado.
Por sua importância, a região
da América do Sul passou a ser
uma divisão independente pa-
ra o grupo e deve anunciar ho-
je seus resultados financeiros
do terceiro trimestre.

Fernando Scheller

O crescimento econômico brasi-
leiro, que deve superar 7% neste
ano, fez aumentar o interesse pe-
lo País entre os jovens estrangei-

ros em busca de uma experiên-
cia profissional internacional.
Especialmente na América do
Sul, um contrato temporário de
trabalho no Brasil – a maior eco-
nomia da região – é visto como
complemento que pode fazer to-
da a diferença no currículo.

O número de jovens estrangei-
ros que vieram para o Brasil por
intermédio da rede global de es-
tudantes universitários Aiesec
aumentou em 50% entre 2009 e
2010, passando de 299 para 447.

Entre as nações que mais envia-
ram jovens para o País figuram
Colômbia, Estados Unidos, Pe-
ru e México. “Decidi pelo Brasil
ainda na faculdade porque se tra-
ta da potência da América do
Sul”, diz o peruano Carlos
Adrian Nuñez, 24 anos, que hoje
mora em Lauro de Freitas (BA).

Nuñez trabalha na empresa
Master Glasses, fabricante de
óculos que, interessada em ex-
pandir seus negócios para a Amé-
rica do Sul, fez parceria com a
Aiesec e selecionou estudantes
colombianos, argentinos e pe-
ruanos. “Eles vêm com ideias
inovadoras”, afirma Carlos Sou-
za, presidente da empresa.

O caso de Nuñez, porém, é es-
pecial. Enquanto outros estran-
geiros apenas cumpriram o con-
trato temporário com a Master
Glasses – que fabrica 50 mil ócu-

los por mês e fatura R$ 36 mi-
lhões por ano –, o peruano foi
convidado a ficar. Souza pediu
um visto de trabalho que garanti-
rá mais dois anos de permanên-
cia ao intercambista. “Ele trouxe
uma mentalidade de qualidade à
empresa. Agora, com as exporta-
ções, preciso de alguém que fale
espanhol e garanta a qualidade
do produto em outros países.”

Contando o período de inter-
câmbio mais o novo contrato de
trabalho, Nuñez terá cerca de
quatro anos de experiência pro-
fissional no País. “Será um dife-
rencial muito forte no meu currí-
culo”, explica.

“Exportação”. O Brasil tam-
bém é um exportador de jovens
talentos, de acordo com a Aie-
sec. O número de brasileiros que
viajaram por meio da entidade

cresceu quase 30% em 2010, che-
gando a 489. A maior parte das
oportunidades de estágios em
empresas está concentrada na
Índia e na China – recentemen-
te, a Aiesec firmou uma parceria
para enviar jovens profissionais
da área de TI para temporadas
no conglomerado indiano Tata,
famoso pela fabricação do carro
mais barato do mundo.

Essa “facilitação” do estágio,
porém, não sai de graça. Atual-
mente com 32 escritórios no Bra-
sil, a Aiesec cobra pela interme-
diação. A instituição diz que um
programa no Leste Europeu, por
exemplo, exige investimento mé-
dio de R$ 3 mil do estudante ou
profissional recém-formado. O
valor inclui passagem aérea, taxa
de visto e seguro-saúde, mas não
contabiliza gastos pessoais no
destino.

Cátia Luz
Melina Costa

A Kinea, empresa de investimen-
tos do Itaú, fechou um acordo
para a aquisição de participação
minoritária no Grupo Multi, do-
no da rede de escolas de idiomas
Wizard e da marca de ensino pro-
fissionalizante Microlins. O va-
lor do negócio é de R$ 200 mi-
lhões.

As conversas levaram cerca de
seis meses e o anúncio oficial de-
ve ser feito hoje. “Estávamos sen-

do assediados por vários investi-
dores estrangeiros e nacionais.
Com esse aporte, viramos a pági-
na: deixamos de ser uma empre-
sa familiar para aumentar a pro-
fissionalização”, diz Carlos Wi-
zard Martins, fundador do Gru-
po Multi.

Segundo Martins, o aporte do
Kinea será utilizado em três fren-
tes. Uma delas é a ampliação da
área de ensino de português e
matemática, em que o grupo en-
trou recentemente. Outra é a
compra de concorrentes no se-
tor de ensino técnico e de idio-
mas. Segundo o Estado apurou,
o Multi negocia atualmente com
três empresas. Além do dinheiro
desembolsado pelo Kinea, o gru-
po poderá oferecer ações nas fu-
turas aquisições.

A terceira estratégia é estrear

no segmento de sistemas de ensi-
no, também por meio de aquisi-
ções. “Faz mais sentido comprar
um negócio consolidado nessa
área que investir na criação de

marca e na formação de cliente-
la. Levaríamos muito mais tem-
po”, diz Martins.

A compra de parte do grupo
Multi é o primeiro negócio de pri-

vate equity da Kinea desde a cria-
ção da gestora, em 2007. Com R$
2,4 bilhões sob a sua gestão, a em-
presa de investimentos surgiu
da associação entre o Banco Itaú
e executivos oriundos, sobretu-
do, da operação de fundos de in-
vestimentos do AIG no Brasil.

Lógica. A lógica do negócio fe-
chado entre Kinea e Multi é a
mesma adotada pelo AIG quan-
do comprou uma participação
minoritária na empresa aérea
Gol em 2003: a família continua
no controle e o dinheiro injetado
torna a empresa robusta o sufi-
ciente para uma abertura de capi-
tal no futuro.

O Grupo Multi é líder no mer-
cado brasileiro de ensino profis-
sionalizante e nos cursos de idio-
mas e de informática. A empresa

é uma multinacional, com três
mil escolas na América Latina,
na Ásia, nos Estados Unidos e na
Europa.

Desde o início do ano, a empre-
sa tem adotado uma agressiva es-
tratégia de aquisições. Foram
compradas as redes SOS, Bit
Company e Microlins, no setor
de ensino profissionalizante e in-
formática, e a rede Quatrum, no
segmento de idiomas.

O Grupo Multi foi fundado há
mais de 20 anos, em Campinas,
quando Carlos Martins decidiu
transformar em negócio as aulas
de inglês que dava em casa para
os colegas de trabalho de uma
empresa de papel e celulose.
Mórmon, Martins estudou in-
glês nos Estados Unidos duran-
te a adolescência e conheceu os
métodos de ensino de idiomas
do maior centro mórmon do
país, a Brigham Young Universi-
ty, em Salt Lake City, no estado
de Utah.

Brasil vira ‘terra das
oportunidades’ para
jovens estrangeiros

Kinea, do Itaú, compra participação no Grupo Multi

● Quem torce o nariz para a vinda de
profissionais estrangeiros ao País
precisa mudar de mentalidade, na
visão da especialista em RH e coa-
ching Jaqueline Weigel. “Isso é uma
amostra de que o País tem mais opor-
tunidades”, afirma. Segundo ela, a
competição do estrangeiro pode tam-
bém ser uma forma de tirar profissio-
nais da zona de conforto. Para brasi-
leiros que pensam em ter uma expe-
riência no exterior, Jaqueline diz que
é preciso saber escolher o destino
para que a experiência não se reduza
a uma realização pessoal.

PARA LEMBRAR

MARCIO FERNANDES/AE–11/6/2010

DON EMMERT/AFP

General Motors
volta à Bolsa com
números recordes
Com preço da ação a US$ 33, grupo faz maior abertura de capital
dos EUA e pode superar banco chinês como o maior IPO da história

Estrangeiro
não é ‘ameaça’,
diz especialista

Prejuízo do
grupo chegou a
US$ 88 bilhões

Carreiras

Recém-formados de
países vizinhos veem
trabalho temporário no
Brasil como oportunidade
de ‘turbinar’ o currículo

Associação. Martins ganha fôlego para novas aquisições

Recuperação. GM pediu concordata em junho do ano passado, em meio a uma grave crise

Gestora de fundos
investe R$ 200 milhões
na holding dona da
Wizard; dinheiro será
usado para aquisições

NOVA YORK

Apenas 16 meses após pedir
concordata – no ápice de uma
crise financeira que quase re-
duziu a pó o grupo que já foi o
maior fabricante de automó-
veis do mundo –, a GM volta
hoje em grande estilo à Bolsa
de Nova York. A empresa anun-
ciou ontem que suas ações fo-
ram cotadas a US$ 33, o topo
das estimativas.

Com isso, a empresa consegue
levantar um total de US$ 20,1 bi-
lhões em seu IPO (oferta inicial
de ações, na sigla em inglês),
com seu valor de mercado esta-
belecido em US$ 63 bilhões. Es-
sa é a maior abertura de capital
da história dos Estados Unidos,
superando a empresa de cartões
Visa, que levantou US$ 19 bi-
lhões em sua operação, no início
de 2008.

Os números da GM, no entan-
to, podem ser ainda mais superla-
tivos. Se forem vendidas todas
as ações, incluindo as de lotes
adicionais, a oferta pode chegar
a US$ 23,1 bilhões, tornando-se a
maior abertura de capital da his-
tória. O recorde, atualmente,
pertence ao Agricultural Bank of
China, que conseguiu levantar
US$ 22,1 bilhões em seu IPO em
julho deste ano.

A forte demanda pelos papéis
da GM já deixavam prever que a
montadora conseguiria núme-
ros recordes em sua volta à Bol-
sa. Ontem, a empresa anunciou
que a estimativa de preços das
ações havia subido da faixa ante-
rior, de US$ 26 a US$ 29, para
uma nova faixa entre US$ 31 e
US$ 33. Além disso, havia resolvi-
do ampliar o número de ações à
venda, dos 365 milhões de papéis
inicialmente anunciados para

478 milhões.

Retorno. A venda das ações da
GM na Bolsa significa que o go-
verno americano começa a recu-
perar o dinheiro que investiu na
empresa e que permitiu o seu sal-
vamento. Com aportes de mais
de US$ 50 bilhões, o governo
americano passou a ser dono de
61% da montadora. Agora, essa
fatia será reduzida para cerca de

33%. Ainda assim, o governo ame-
ricano permanece como maior
acionista da empresa.

O governo do Canadá, que de-
tinha 12% da companhia, e o sin-
dicato United Auto Workers, do-
no de uma fatia de 17,5%, tam-
bém vão reduzir suas participa-
ções na companhia.

O sucesso da operação de aber-
tura de capital da GM reflete em
grande parte o interesse de inves-

tidores estrangeiros, especial-
mente chineses, pela compa-
nhia, que mostra estar realmen-
te se recuperando. Na semana
passada, a GM anunciou que es-
tava no caminho de conseguir
tornar 2010 seu primeiro ano
com lucro desde 2004. Graças a
um acordo com a montadora chi-
nesa Saic, a GM agora vende
mais carros na China que nos Es-
tados Unidos. Antes do IPO, exe-

cutivos da companhia america-
na buscaram apoio de vários fun-
dos de investimento asiáticos.

O interesse dos asiáticos, po-
rém, voltou a levantar uma ques-
tão polêmica nos Estados Uni-
dos – o da transferência de ativos
americanos para fundos da Ásia
e do Oriente Médio.

Além disso, o governo ameri-
cano corre outro risco de sofrer
grandes críticas hoje. Se as ações

da GM subirem, ele pode ser acu-
sado de subavaliar sua participa-
ção na companhia, segundo ana-
listas. O governo do Canadá, por
exemplo, decidiu vender apenas
uma pequena parcela de suas
ações, acreditando na valoriza-
ção dos papéis. Apesar disso tu-
do, o sucesso da operação deve
confirmar que, definitivamente,
a GM está entrando em uma no-
va era./ AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
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