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Negócios

Cleide Silva

O grupo MAN/Volkswagen, lí-
der do mercado brasileiro de ca-
minhões, com 30% de participa-
ção nas vendas, deve anunciar
até o fim do mês a construção de
uma nova fábrica, provavelmen-
te ao lado da atual, em Resende

(RJ). Embora negocie com ou-
tros Estados, a empresa acredita
que chegará a um entendimento
com o governo carioca para uma
expansão local.

Idealizadora do sistema modu-
lar de produção, em que os forne-
cedores atuam ao lado da linha
de montagem, a companhia pre-
tende utilizar a estrutura já mon-
tada no Rio desde 1996 para am-
pliar a capacidade produtiva em
cerca de 50% a partir de 2014.

A nova fábrica faz parte do pla-
no de investimento de R$ 1 bi-
lhão anunciado pelo grupo para
os próximos três anos, que pode
ser ampliado. “Para termos pre-
ços competitivos precisamos ter

o menor custo possível de capi-
tal e investimento”, afirma Ro-
berto Cortes, presidente da
MAN/Volkswagen.

“Se o governo do Rio conse-
guir equacionar nossa demanda,
a tendência é ficar por lá”, diz
Cortes. Ele confirma, porém, es-
tar negociando com vários ou-
tros Estados, incluindo São Pau-
lo e Pernambuco. Se decidir pela

ampliação em Resende, o grupo
precisará adquirir novo terreno
ao lado do atual.

A unidade de Resende tem ca-
pacidade para produzir anual-
mente 82 mil caminhões e ôni-
bus, volume que será ampliado
para 100 mil este ano. Com a no-
va fábrica, essa capacidade pode-
rá crescer “no mínimo mais
50%”, calcula Cortes.

Apesar da queda de vendas
projetada para este ano no mer-
cado de caminhões, de cerca de
10%, o executivo aposta em reto-
mada nos próximos anos, princi-
palmente para atender à deman-
da do transporte de produtos em
geral e daqueles ligados aos even-
tos da Copa e da Olimpíada.

Além disso, Cortes acredita
que as medidas incluídas no pa-
cote de incentivo à indústria lan-
çado recentemente pelo gover-
no – uma delas a da redução de
juros no Finame para compra de
caminhões – ajudarão as vendas.
“Sem as medidas, o mercado cai-
ria de 15% a 20%.” Em 2011, fo-
ram vendidos 172,9 mil cami-
nhões, 9,6% a mais que em 2010.

Ontem, a empresa apresentou
o novo caminhão extrapesado
TGX, o primeiro com selo MAN
feito no País e que custará R$
420 mil. O grupo incorporou a
marca Volkswagen há três anos.
A empresa fez 240 mudanças no
projeto europeu. “Mudamos al-
guns itens, como o reforço de ei-

xo e molas, e introduzimos ou-
tros, como o câmbio automático
com 16 marchas”, diz Cortes. O
europeu tem 12 marchas.

Com o TGX, a montadora es-
pera conquistar mais dois pon-
tos porcentuais de participação
no mercado de caminhões. A
marca, líder de mercado, atuava
nos segmentos de leves, médios
e pesados com modelos Volkswa-
gen. Agora, se prepara para en-
trar no segmento de semileves.

Nelson Jamel, diretor financeiro e de relações com investidores

MAN negocia
construção de nova
fábrica de caminhões

‘Ganhamos mais força de marca e a vantagem da proximidade com os Estados Unidos.’

Bancos. Bradesco anuncia
oferta por ações do Berj

● As avaliações de dois relató-
rios divulgados ontem sobre as
ações da Ambev divergem sobre
o comportamento das ações da
empresa. O Itaú BBA espera que
os papéis da Ambev se compor-
tem de acordo com a média do
mercado. Segundo o banco, ape-
sar de o negócio ser positivo do
ponto de vista estratégico e de
expansão de mercados, trata-se
de uma transação de valor relati-
vamente pequeno. Assim, a com-
pra da CND não teria um impacto
significativo na empresa como
um todo ou na valorização dos
papéis. Já a Raymond James
espera que as ações se compor-
tem acima da média do mercado.
A consultoria aponta que a aquisi-
ção amplia a presença do grupo
no Caribe. Além disso, a Ambev
terá a oportunidade de distribuir
as marcas da CND nos mercados
do Canadá e da América Latina,
onde já tem forte presença.

DIVULGAÇÃO

TIAGO QUEIROZ/AE-10/6/2010

economia.estadão.com.br

CORREÇÃO

Ambev paga US$ 1,24 bilhão pelo
controle da cervejaria dominicana CND

Líder no Caribe. Linha de produção da marca Presidente: negócio com a Ambev considera que a CND vale US$ 2,55 bilhões

Análises sobre o
comportamento
de ações divergem

Fernando Scheller

A gigante brasileira do setor
de bebidas Ambev vai desem-
bolsar US$ 1,24 bilhão para de-
ter 51% da Cervecería Nacio-
nal Dominicana (CND), da Re-
pública Dominicana, tornan-
do-se líder no setor de cerve-
jas no Caribe, com 42,7% do
mercado. O negócio inclui a
compra de participações da fa-
mília León e da concorrente
Heineken, que detinha fatia
de 9,3% na CND e optou por
sair do negócio, mesmo tendo
a preferência na aquisição.

A Ambev pagou 13 vezes o Ebit-
da (lucro antes de impostos, ju-
ros e amortizações) projetado
para a CND ao longo dos próxi-
mos 12 meses. No arranjo, a Am-
bev ficará com o controle do ne-
gócio, a Heineken deixará a socie-
dade e a família León se tornará
sócia minoritária, com 41,6% de
participação. Restarão cerca de
7,2% das ações pulverizadas nas
mãos de diversos acionistas.

As negociações com a CND co-
meçaram há nove meses, de acor-
do com Nelson Jamel, diretor fi-
nanceiro e de relações com inves-
tidores da Ambev. “A negocia-
ção durou quase um ano. Come-
çamos a conversar em julho”, diz
o executivo. Embora o múltiplo
de 13 vezes o Ebitda seja conside-
rada alto em outros mercados,
Jamel diz que o valor foi menor
do que o pago em outras negó-
cios do ramo cervejeiro. Confor-
me analistas, a japonesa Kirin pa-
gou 16 vezes o Ebitda pela brasi-
leira Schincariol.

Com o negócio, a Ambev pas-
sa a dominar mais de 90% do
mercado dominicano de cerveja
– mesmo assim, executivos da
empresa garantiram a analistas
que a aquisição não vai enfrentar

oposição de órgãos regulatórios
dominicanos. A CND tem qua-
tro fábricas (duas na República
Dominicana, uma em São Vicen-
te e outra em Dominica) e é de-
tentora da marca líder de cerveja
no Caribe, a Presidente. Cerca
de 15 milhões de litros do rótulo
foram exportados para os Esta-
dos Unidos em 2011, para abaste-
cer principalmente a colônia do-
minicana no país.

Oportunidade. A compra, no
entanto, não pode ser considera-

da uma barganha. O analista sê-
nior de alimentos, bebidas e taba-
co do JP Morgan, Alan Alanis, diz
que o Ebitda de US$ 190 milhões
projetado pela Ambev depende
da execução das sinergias previs-
tas pela empresa (em 2011, a mar-
gem foi de US$ 130 milhões). Ca-
so a economia seja menor do que
a projetada pela Ambev, o analis-
ta assinala que o múltiplo a ser
pago pela CND aumentará.

Para iniciar esse processo de
“ambevização” da CND, o grupo
escalou Alexandre Médicis co-

mo diretor-geral da operação, en-
quanto Franklin León continua-
rá na presidência do negócio.
Um dos focos de sinergia para a
Ambev, explica Alanis, está na
distribuição de refrigerante. Em
2004, a gigante brasileira com-
prou uma engarrafadora da Pep-
si no país – a marca domina qua-
se 50% das vendas do segmento
na República Dominicana.

Sem a mesma presença em ter-
ritório dominicano, as princi-
pais concorrentes mundiais da
Ambev – a britânica SAB Miller e

a holandesa Heineken – não te-
riam os mesmos ganhos com a
aquisição. “A Heineken, mesmo
tendo a preferência no negócio,
optou por sair e receber o mes-
mo múltiplo da família controla-
dora. Nesse processo, reforçou o
caixa em quase US$ 250 mi-
lhões”, diz Alanis.

O conhecimento que a Ambev
tem nas áreas de marketing e dis-
tribuição deve contribuir para o
ganho de sinergias, na opinião
de Chris Thornsberry, analista
de bebidas da Raymond James.

“A marca Presidente já é forte na
região, o que reduz a necessida-
de de investimento nessa área”,
lembra o analista. “E a Ambev
tem condições de trazer mais efi-
ciência à CND, que é uma empre-
sa de administração familiar.”

Aquisição. Gigante brasileira das bebidas desembolsa US$ 1 bilhão por fatia da família León e mais US$ 237 milhões pela
participação da rival holandesa Heineken no negócio – a concorrente tinha a preferência na compra, mas preferiu sair da empresa

Vendas. Roberto Cortes aposta em retomada do mercado

Grupo conversa com vários
Estados, mas aposta em
acordo com o governo do
Rio para adquirir área ao
lado da atual, em Resende
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Diferentemente do publica-
do à página B21 da edição de
sábado, o empresário Fer-
nando de Arruda Botelho,
da Camargo Corrêa, que fale-
ceu na última sexta-feira em
um acidente aéreo no inte-
rior de São Paulo, era bisne-
to do Conde de Pinhal, fun-
dador da cidade de São Car-
los.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




