
Jornal Valor --- Página 8 da edição "10/04/2012 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 09/04/2012@21:13:19

B8 | Valor | Terça-feira, 10 de abril de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 10/4/2012 (21:13) - Página 8- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | I n f ra e st r u t u ra

Chinesas buscam nacionalização
A u to p e ç a s
Ana Fernandes
De São Paulo

Anunciadas as mudanças no
regime automotivo brasileiro, as
montadoras se movimentam pa-
ra se adequar às novas regras e
atingir o patamar de nacionali-
zação suficiente para zerar o au-
mento de 30 pontos percentuais
no IPI, principalmente as que es-
tão ingressando no mercado.

A chinesa Cher y, que está com
a primeira fábrica em obras em
Jacareí (SP), com investimentos
de US$ 400 milhões, iniciou con-
versas com o Sindicato Nacional
da Indústria de Autopeças (Sin-
dipeças), para programar uma
feira de fornecedores nacionais
de peças para a montadora.

Segundo o CEO da Chery no Bra-
sil, Luis Curi, o chamado “Cher y
Day ” deve acontecer ainda no pri-
meiro semestre. Além disso, para
cumprir com outro requisito, a
empresa planeja inaugurar um
centro de pesquisa e desenvolvi-
mento até o início do ano que vem
— uma das exigências do governo

para participar do programa é que
a montadora invista 0,15% do fatu-
ramento em P&D e 0,5% em enge-
nharia, tecnologia industrial e de-
senvolvimento de fornecedores.

A JAC Motors, que pretende ini-
ciar as obras da fábrica em Cama-
çari (BA) ainda no fim deste ano,
em um aporte de R$ 900 milhões,
projeta um centro de engenharia e
uma pista de provas dentro do pró-
prio complexo fabril. No dia 14 de
maio, a montadora, também chi-
nesa, participará de um encontro
que reunirá cerca de 30 fornecedo-
res, informou o presidente da com-
panhia no Brasil, Sérgio Habib.

As mudanças no regime auto-
motivo aceleraram os projetos das
empresas, que precisam produzir
o mais rapidamente dentro das no-
vas regras para evitar o impacto do
IPI sobre as importações. “Aqui tu-
do é mais caro, se você quer vender
carro no Brasil, você tem que pro-
duzir carro no Brasil”, disse Habib.

Além de iniciar contatos com fa-
bricantes nacionais de autopeças,
as duas montadoras trabalham pa-
ra trazer empresas chinesas que te-
nham interesse em investir no Bra-
sil. Tanto a Chery como a JAC Mo-

tors explicam não ser uma questão
de falta de oferta, mas de estratégia
comercial. A visão é compartilha-
da pelo presidente do Sindipeças,
Paulo Butori, que garante que o
parque industrial brasileiro do se-
tor tem condições de atender inte-
gralmente ao aumento da deman-
da, tanto das montadoras já insta-
ladas como daquelas que estão
chegando ao país.

Em um evento automotivo rea-
lizado em São Paulo ontem, Butori
disse que a indústria de autopeças
tem de 35% a 40% de sua capacida-
de ociosa, devido à entrada de pro-
dutos importados no mercado.
Entre os segmentos com maior
ociosidade, Butori citou a metalur-
gia, os não ferrosos e usinagem.

Butori lamentou, no entanto,
que os resultados positivos do
programa anunciado pelo gover-
no só possam ser sentidos pela a
partir de 2013. “Aqueles que so-
breviverem até o ano que vem te-
rão um 2013 um pouco melhor”,
disse. Butori acredita que, neste
ano, o déficit comercial do setor
ainda vai crescer e chegar à mar-
ca de US$ 5,6 bilhões, frente aos
US$ 4,5 bilhões de 2011.

Oxiteno adquire fábrica nos EUA
C o n g l o m e ra d o
Mônica Scaramuzzo
De São Paulo

A O x i t e n o, braço químico da
Ultrapar Participações, adquiriu
uma fábrica de especialidades
químicas da Pasadena Property,
instalada no Texas, nos Estados
Unidos. O valor do negócio foi de
US$ 15 milhões, sem assunção de
dívidas. A companhia vai investir
outros US$ 15 milhões para colo-
car essa unidade em operação a
partir do início de 2013, afirmou
André Covre, diretor financeiro e
de relações com investidores do
grupo Ultra.

A fábrica da Pasadena Proper-
ty estava desativada, segundo
Covre. Com os investimentos que
serão feitos este ano essa unida-
de terá uma capacidade de pro-
dução de 32 mil toneladas/ano.
Com localização privilegiada, na
região de Houston, essa planta
beneficia-se de condições atrati-
vas de insumos, incluindo maté-
rias-primas competitivas deriva-
das de gás natural, além de in-
fraestrutura logística eficiente.

Líder nacional em tensoativos
(produtos utilizados em várias
aplicações, como detergentes,
alimentos, têxteis, agrícola e até
em formulação de cosmético) e
especialidades químicas, a Oxite-
no está expandindo seus negó-
cios na América do Norte.

Em 2003, a divisão química do
grupo Ultra começou seu proces-
so de internacionalização, com a
compra de uma unidade no Mé-
xico, a Canamex. “Éramos a ter-
ceira maior companhia daquele
país. Agora, com três fábricas no
México, somos os líderes”, afir-
mou João Parolin, diretor-supe-
rintendente da Oxiteno.

Segundo Parolin, as plantas do
México têm um papel importan-
te para o abastecimento do mer-
cado americano. “Metade do fa-
turamento das unidades do Mé-
xico responde por negócios nos
E U A”, afirmou. As fábricas da
Oxiteno no México faturam cerca
de US$ 150 milhões.

A capacidade de produção das
unidades mexicanas gira em tor-
no de 70 mil toneladas por ano.
No Brasil, a produção da Oxiteno
é dez vezes maior.

A expectativa é de que a unida-
de do grupo Ultra nos EUA come-
ce a operar de forma incipiente
ainda no quarto trimestre deste
ano. A aquisição dessa planta faz
parte de uma estratégia de inves-
timentos maior do grupo na
América do Norte — a Oxiteno
abriu seu primeiro escritório co-
mercial nos EUA em 2007.

Assim como expandiu seus ne-
gócios no México, o grupo Ultra
pretende elevar sua participação
no mercado americano, afirmou
Covre. Essa estratégia poderá ser
por meio de futuras aquisições
ou por projetos “greenfields”
(construção). A Oxiteno planeja
utilizar a infraestrutura adquiri-
da como plataforma para futuro
crescimento no segmento de es-
pecialidades químicas.

O conglomerado, que reúne ati-
vos na área de distribuição de
combustíveis (Ipiranga), seu prin-
cipal negócio, gás GLP (Ultragaz),
químicos (Oxiteno) e de logística
(Ultracargo), sob o guarda-chuva
da holding Ultrapar Participações,
encerrou 2011 com faturamento
líquido de R$ 48,661 bilhões, um
crescimento de 15% sobre 2010.

Receita americana
Projetos de infraestrutura da Odebrecht em execução na Flórida

Projeto Contratante Valor do contrato 
Em US$ milhões

Reforma do cais do porto de Miami

Construção de linha de metrô até o aeroporto de Miami

Construção de terminal no aeroporto de Miami

Reforma dos diques em Moore Havens

Construção de sistema de transporte no aeroporto de Miami

Miami-Dade Seaport Department

Miami-Dade Transit

Miami-Dade County Aviation Department

US Army Corps of Engineers - Jacksonville District

Miami Dade Aviation Department

57,120 

360,405 

1.113,501 

46,947 

259,441

US$ 1,83 bilhões
é o valor total dos contratos 

em execução na F¬órida

C o n st r u ç ã o Estado cria legislação que proíbe relações de grupos com Cuba

Lei vai afetar negócios do
grupo Odebrecht na Flórida
Fábio Pupo e Alex Ribeiro
De São Paulo e Washington

Uma lei elaborada neste ano
pelo Estado da Flórida, nos Esta-
dos Unidos, pretende restringir
investimentos locais de grupos
que mantêm negócios com Cu-
ba. Caso seja sancionada pelo go-
vernador, a lei pode afetar inte-
resses de companhias de diver-
sos segmentos — entre elas, a
brasileira Odebrecht. Paralela-
mente aos projetos em execução
no país caribenho, como o Porto
de Mariel — um dos principais na
ilha atualmente —, o grupo tem
obras na Flórida que somam
quase US$ 2 bilhões em investi-
mentos: mais de 80% do valor dos
contratos de construção em todo
o território americano.

Mesmo com a prospecção de
negócios em outros Estados
americanos, como o Texas, a
Odebrecht USA tem na Flórida
sua principal fonte geradora de
receitas. A empresa atua em
obras de infraestrutura — como
estradas, pontes, aeroportos e
saneamento. Os investimentos
da companhia podem se tornar
inviáveis graças à nova lei esta-
dual, que gera interpretações di-
vergentes entre advogados (veja
texto abaixo).

Elaborada por parlamentares
do Estado, a lei determina que o

governo, as prefeituras e as
agências locais deixem de firmar
contratos acima de US$ 1 mi-
lhão com companhias ou subsi-
diárias de empresas domicilia-
das em território americano que
tenham negócios no país caribe-
nho. Dependendo da interpreta-
ção feita a partir da lei, grupos
com investimentos na Flórida e
em Cuba, como é o caso da Ode-
brecht, também poderiam ser
afetados. A norma proíbe ainda
a compra de ações ou debêntu-
res dessas empresas. A lei já foi
aprovada pela Câmara e pelo Se-
nado locais e depende de avalia-
ção do governador do Estado,
Richard Scott (membro do Parti-
do Republicano). Caso seja san-
cionada, tem previsão de entrar
em vigor em 1o de julho.

Para a Odebrecht, a lei é con-
troversa e foi votada sem discus-
são apropriada por parte dos de-
putados. Advogados consulta-
dos pelo grupo a consideram in-
constitucional — por acreditar
que apenas o governo federal
possa legislar sobre o assunto.
“Hoje, temos a posição do advo-
gado do condado dizendo que a
lei não é válida. Somente
Washington pode legislar sobre
política externa”, diz Gilberto
Neves, presidente da Odebrecht
nos EUA. Ele não adianta quais
seriam os procedimentos a se-

rem tomados pela empresa, mas
diz que os advogados do grupo já
estão analisando o caso.

Segundo Neves, a lei prejudica
os negócios da Odebrecht em ter-
ritório americano. “Hoje, a parti-
cipação da Flórida é muito mar-
cante para nós. Nossa sede é aqui
e a maioria dos contratos estão
aqui. Isso seria muito danoso não
só para nós, como para o Estado”.

Além dos projetos em execu-
ção, a Odebrecht disputa negó-
cios de mais de US$ 1,5 bilhão na
Flórida. Paralelamente, em Cuba,
o grupo participa do projeto de
expansão do Porto de Mariel, obra
estimada em quase US$ 1 bilhão.
Considerado importante para o
futuro da economia cubana, o
empreendimento foi visitado pela
presidente Dilma Rousseff em ja-
neiro. Além disso, a Odebrecht
executa o projeto de produzir
açúcar na ilha, ao fazer o primeiro
investimento estrangeiro nesse
setor no país por meio da Compa-
nhia de Obras em Infraestrutura
(COI), subsidiária cubana.

Questionado sobre de qual re-
gião — Cuba ou Flórida — a em-
presa sairia caso a lei seja sancio-
nada, Neves evita fazer qualquer
tipo de comentário. Ele também
nega que a empresa tenha acio-
nado autoridades brasileiras pa-
ra intervir no assunto.

De acordo com o ex-embaixa-

dor do Brasil nos Estados Unidos
e na Inglaterra, Rubens Antonio
Barbosa, a presidente Dilma de-
verá aproveitar sua visita para pe-
dir esclarecimentos. “Há chances
de a discussão chegar até à Orga-
nização Mundial do Comércio”,
afirma. “Vou buscar informações
para saber qual o impacto para as
empresas brasileiras”, diz. “Essa é
uma preocupação crescente, pois
cada vez mais os Estados estão le-
gislando em temas de relações
exteriores”, afirma Diego Bono-
mo, da seção americana do Con-
selho Empresarial Brasil-Estados
Unidos, uma associação que reu-
ne empresários dos dois países.

Segundo o Va l o r apurou, o go-
verno brasileiro tenta reverter a
lei. O embaixador em Washing-
ton, Mauro Vieira, conversou re-
centemente com o senador Mar-
co Rúbio, da Flórida. Rúbio tenta
obter uma audiência para discu-
tir o tema com a presidente Dil-
ma durante reunião de cúpula
das Américas no fim da semana
em Cartagena, na Colômbia.

Entidades que defendem inte-
resses de empresas brasileiras, co-
mo a Coalisão Brasileira da Indús-
tria (BIC) também estão fazendo
lobby na Flórida e em Washington
para tentar impedir que a lei entre
em vigor. “Estamos tentando mos-
trar que a lei cria um ambiente
desfavorável para os negócios”,

Para advogados, norma do Estado é inconstitucional
Bárbara Pombo
De São Paulo

A tentativa do Estado da Flórida
de ampliar os embargos a Cuba
viola a Constituição dos Estados
Unidos, segundo advogados espe-
cialistas em legislação americana.
Mas, a opinião dos profissionais
não é unânime sobre a possibilida-
de de empresas brasileiras, espe-
cialmente a Odebrecht, serem afe-
tadas pela nova lei, com previsão
de entrar em vigor em 1o de julho.

Grande parte dos advogados
consultados pelo Va l o r entendem
que a lei — que alterou o Estatuto
da Flórida — proíbe o governo, as
prefeituras e agências locais de fir-
mem contratos superiores a US$ 1

milhão com matrizes ou subsidiá-
rias domiciliadas nos Estados Uni-
dos que tenham negócios com Cu-
ba. Para outros, no entanto, o texto
veda investimentos no mercado fi-
nanceiro, o que teria pouco impac-
to para a subsidiária americana da
Odebrecht. “A lei não fala de con-
tratos, refere-se apenas a investi-
mentos em ações e debêntures”,
afirma Robert Ellison, sócio do es-
critório americano Shearman &
Sterling. Assim, diz o advogado
britânico, a interpretação da nor-
ma teria que ser bastante extensiva
para impactar o grupo brasileiro.
“Por causa de pressões políticas, o
governo da Flórida poderia não
conceder contratos à ou não dar
subsídios locais à empresa. Mas a

D I V U LG A Ç Ã O

Neves, da Odebrecht USA: grupo prospecta negócios de R$ 1,5 bilhão na Flórida

disse a diretora-executiva do BIC
em Washington, Celia Feldpausch.

No entanto, o governador da
Flórida, Rick Scott, deverá sancio-
nar a lei — embora não concorde
com ela, afirmaram fontes brasi-
leiras que conversaram nos últi-
mos dias com funcionários do
governo local. Politicamente,
Scott não teria como enfrentar a
pressão do “lobby ” anticastrista
da Flórida — um dos autores do
projeto é o deputado estadual
Michael Bileca, casado com uma
cubana. Mas, ao mesmo tempo, o
governador estaria torcendo pa-
ra a lei seja derrubada na Supre-
ma Corte, para que não espante
investimentos produtivos no Es-
tado. Scott é empresário do setor
hospitalar que foi eleito graças ao
investimento na campanha de

US$ 78 milhões de sua fortuna
pessoal e ao apoio do movimento
radical de direita Tea Party. No go-
verno, Scott adotou um estilo de
executivo do setor privado. Ele faz
ligações diárias a empresários pa-
ra tentar convencê-los a investir
na Flórida. No ano passado, lide-
rou uma comitiva de executivos
ao Brasil para fomentar o comér-
cio e atrair capital.

O Brasil é o principal parceiro
comercial da Flórida, um dos Esta-
dos americanos que mais sofreram
com a crise que afetou o país a par-
tir de 2008. Empresas como a Em -
braer fazem investimentos no Es-
tado e turistas brasileiros lotam os
shopping centers e compram imó-
veis, ajudando a levantar o merca-
do imobiliário local. (Colaborou
Bárbara Pombo, de São Pulo)

interpretação [da lei] teria que ser
muito larga”, diz.

Além disso, o fato de os negó-
cios em Cuba serem realizados pe-
la Odebrecht no Brasil seria mais
um argumento para a sua subsi-
diária americana não ser afetada
pela norma. “Formalmente, quem
tem investimentos em Cuba é a
empresa brasileira, controladora
da Odebrecht USA”, diz Eduardo
Fleury, especialista por Harvard e
mestre em tributação internacio-
nal pela Universidade da Flórida.
Mas, em caso de discussão judicial,
a relação societária poderia ser le-
vantada. “A lei tende a ser aplicada
se um litigante comprovar essas
conexões societárias”, afirma Mau-
ricio Gomm Santos, sócio do Smith

International Legal Consultants.
Segundo os advogados que de-

fendem a inconstitucionalidade da
lei, a Constituição americana de-
termina que apenas o Congresso
Nacional é competente para regu-
lar normas de comércio exterior. “A
lei interfere na política nacional
dos EUA. O Congresso é o único ór-
gão que pode aplicar sanções con-
tra outro país”, diz Gomm Santos.

A Suprema Corte americana já
tem precedentes nesse sentido.
Em 2000, a mais alta Corte do
país decretou inconstitucional
uma lei de 1996 do Estado de
Massachussets que proibia ór-
gãos estaduais de comprarem
bens ou contratarem serviços de
empresas que tinham negócios

em Mianmar. “Prevaleceu o en-
tendimento que a competência
estaria com o Congresso Nacio-
nal para a elaboração da lei e
com o presidente da República
para traçar as estratégias multi-
laterais”, diz Saul Tourinho Leal,
professor de direito constitucio-
nal e pesquisador visitante da
Universidade Georgetown, nos
Estados Unidos.

Segundo Leal, a Suprema Cor-
te já derrubou também uma lei
do Estado de Missouri que, em
nome da segurança dos cida-
dãos, interferia em relações co-
merciais. “Os casos são diferen-
tes, mas o raciocínio [utilizado
na decisão] pode se encaixar
nesta discussão”, afirma. Os tri-

bunais da Flórida suspenderam
ainda a Lei "Declarações de Cu-
ba" (Cuba Affidavits), aprovada
em 1996 pelo condado de Mia-
mi, que proibia o uso de verbas
municipais para programas cul-
turais de Cuba.

Para alguns advogados, entre-
tanto, a redação indica que a proi-
bição seria apenas uma extensão
às sanções já adotadas pelo gover-
no americano a partir das regras
do Escritório de Controle de Ativos
Estrangeiros do Departamento do
Tesouro dos EUA (OFAC, na sigla
em inglês) e do “Cuban Democracy
Act of 1992” (Lei da Cuba Demo-
crática). “A lei estadual não estaria
inovando, apenas regulamentan-
do uma norma federal”, diz Fleury.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Empresas, p. B8.




