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Para europeus,
China discrimina
investidores

Investimento e estratégia para o
fortalecimento das marcas brasi-
leiras foi um dos temas discuti-
dos ontem no 5.º Congresso Bra-
sileiro da Indústria da Comuni-
cação, em São Paulo. “Marcas
têm custos agregados que preci-
sam ser assumidos. É preciso in-
vestir nelas, senão viram apenas

nomes, como foi o caso da US-
Top”, disse Marcio Utsch, presi-
dente da São Paulo Alpargatas,
referindo-se à grife de jeans que
a empresa teve nos anos 80.

Utsch participou de um dos
painéis do evento, chamado “As
empresas de comunicação brasi-
leiras, o mercado global e a Mar-
ca Brasil”, do qual também fize-
ram parte os publicitários Wa-
shington Olivetto, chairman da
WMcCann, e Nizan Guanaes,
chairman do grupo ABC.

O Brasil, segundo Utsch, tem
várias marcas fortes estagnadas.
“Muitas empresas acham que

elas são como peixes, que é um
alimento que existe de graça, no
mar. Mas, para ter o peixe no pra-
to – ou seja, para fazer a marca
render, é preciso investir em bar-
co, em motor, tudo que o pesca-
dor precisa para ir lá tirar o peixe
da água”, afirmou o executivo.

Ele falou sobre a evolução da
marca Havaianas. “Não há como
internacionalizar uma marca se
ela não for forte dentro de seu
próprio mercado. Isso já aconte-
ceu, por exemplo, com a cacha-
ça. Tentaram várias vezes empla-
car a caipirinha lá fora. Mas, até
agora, nenhuma empresa nacio-

nal se dedicou a trabalhar a bebi-
da aqui.” Nesse mesmo sentido,
Olivetto disse que a “forma mais
absoluta” de ser internacional é
exatamente sendo local.

Para Guanaes, o profissional
brasileiro também precisa ter
sua própria estratégia de marca.
“Cuidar da imagem, pensar no
sucesso, traçar estratégia – tudo
isso, quando é relacionado ao
produto, é chamado de ‘bran-
ding’. Mas se é relacionado à pes-
soa, chamam de vaidade. Isso é
injusto. Ter uma estratégia de
marketing e de promoção pes-
soal é agregar valor ao profissio-

nal. Se não, você vira commo-
dity”, afirmou ele.

Outro painel do evento, cha-
mado de “As novas tecnologias e
as novas fronteiras da mídia”, te-

ve a participação do apresenta-
dor Luciano Huck, que falou so-
bre a interação da TV com as no-
vas mídias.

“Por muito tempo, rede social
foi um assunto velado dentro da
Rede Globo. Não se falava nisso
porque era uma coisa vista como
ameaça”, disse Huck. “Mas hoje
já sabemos que o uso das redes
na verdade fortalece a TV aberta.
É comum, por exemplo, que as
pessoas estejam assistindo um
programa e ao mesmo tempo es-
tejam interagindo sobre o que es-
tão vendo na TV com seus ami-
gos.”

O congresso, iniciado na se-
gunda-feira, reúne profissionais
de publicidade e de outras áreas
da comunicação e termina hoje.

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

A empresa estatal de energia chi-
nesa State Grid anunciou ontem
a ampliação de seus investimen-
tos no Brasil, com a compra de
sete linhas de transmissão por
R$ 1,86 bilhão, valor que inclui a
transferência de dívida de R$ 814
milhões. Os ativos pertenciam à
espanhola Actividades de Cons-
trucción y Servicios (ACS).

Maior companhia de eletrici-
dade do mundo, a State Grid en-
trou no Brasil em 2010, quando
adquiriu do grupo espanhol Ple-
na Transmissoras sete transmis-
soras de energia por R$ 3,1 bi-
lhões, em um dos maiores inves-
timentos já realizado por empre-

sas chinesas no País. Até o anún-
cio de ontem, a estatal chinesa
havia destinado R$ 5 bilhões pa-
ra suas operações no Brasil.

Com o novo negócio, a State
Grid vai adquirir 2.792 quilôme-
tros de linhas de transmissão es-
palhadas por oito Estados brasi-
leiros. A maioria está em opera-
ção, mas uma parcela só estará
concluída no fim do ano. Em
2010, a empresa já havia assumi-
do o controle de 3.173 quilôme-
tros de linhas de transmissão de
energia, localizadas principal-
mente no Sudeste.

A compra representa o quarto
maior investimento da State
Grid no exterior. Em janeiro, a
companhia comprou 25% da por-
tuguesa Redes Energéticas Na-
cionais, por€ 1,4 bilhão.

A entrada da State Grid no Bra-
sil representou uma novidade
no perfil do investidor chinês no
País. A maioria era representada
por companhias do setor de com-
modities, como minério de ferro
ou petróleo. A estatal de energia

foi a primeira concessionária de
serviços públicos a adquirir ati-
vos no Brasil. As aquisições in-
cluem contratos de serviços de
até 30 anos, como nos casos das
sete distribuidoras de energia ar-
rematadas em 2010.

A State Grid é uma companhia
gigantesca, que ficou em 7.º lu-
gar no ranking das maiores em-
presas globais elaborado pela re-
vista Fortune em 2011. Naquele
ano, a estatal tinha 1,56 milhão
de empregados e registrou fatu-
ramento de US$ 226,3 bilhões.

Indústria. Outra tendência re-
cente nas operações chinesas no
Brasil é o aumento dos investi-
mentos no setor industrial, en-
tre os quais os realizados por

montadoras e por empresas
de telecomunicações, como
Huawei e ZTE.

Anteontem, a fabricante de
computadores chinesa Leno-
vo revelou que está estudan-
do aquisições ou investimen-
tos em fábrica no Brasil. O pre-
sidente da empresa para Ásia-
Pacífico e América Latina, Mil-
ko Van Duijl, disse ao jornal
Wall Street Journal que é ne-
cessário ter uma base de pro-
dução no Brasil para ser com-
petitivo no País.

A Lenovo é a segunda maior
fabricante de computadores
do mundo e há algum tempo
chegou a negociar a compra
da Positivo, em um negócio
que não prosperou.

Marcas brasileiras precisam de investimento para crescer

Grupo chinês paga
R$ 1,86 bi por linhas de
transmissão no Brasil
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GP vende rede
Fogo de Chão por
US$ 400 milhões
Rede de churrascarias, que tem hoje a maior parte de sua operação
nos EUA, foi comprada pelo fundo americano Thomas H. Lee

PEQUIM

A deterioração do ambiente re-
gulatório e o aumento dos cus-
tos trabalhistas levaram 22% das
empresas europeias com negó-
cios na China a afirmarem que
contemplam a possibilidade de
transferir investimentos a ou-
tras regiões, segundo pesquisa
da Câmara de Comércio da
União Europeia no país asiático.

Das 557 companhias que parti-
ciparam do levantamento, 42%
disseram que as políticas oficiais
nos últimos dois anos foram dis-
criminatórias em algum grau
contra investidores estrangei-
ros, e 43% acreditam que o am-
biente continuará “injusto” no
futuro próximo.

Apesar das queixas, o peso da
China nos negócios globais das
empresas europeias aumentou
de maneira significativa: 74% res-
ponderam que o país é cada vez
mais importante e 26% declara-
ram que pelo menos 25% de sua
receita mundial teve origem no
país. Nada menos que 63% afir-
maram que pretendem aumen-
tar seus investimentos na China,

alta de 4 pontos porcentuais em
relação a 2011 e de 15 pontos na
comparação com 2010.

Com o impacto devastador da
crise europeia nas atividades das
empresas em seus países de ori-
gem, o peso da China cresceu ain-
da mais em 2011. Para 45% dos
participantes na pesquisa, os lu-
cros gerados no país no ano pas-
sado aumentaram de maneira
substancial – o que o questioná-
rio definiu como pelo menos
20%. Em 2011, apenas 20% dos
entrevistados haviam dado res-
posta semelhante.

A visão da China como uma
grande fábrica que supre produ-
tos baratos para o resto do mun-
do está cada vez mais ultrapassa-
da. Segundo 72% das empresas, a
principal motivação para inves-
tir no país é suprir o mercado do-
méstico, cujo peso aumenta a ca-
da ano. Em 2009, o porcentual
era de 60%.

Mas o aumento de custos tra-
balhistas aparece em segundo lu-
gar entre os riscos para os negó-
cios europeus na China, com
63% das respostas. O primeiro é
ocupado pela desaceleração da
economia, que recebeu 65% das
menções. Os salários na China
vêm subindo a taxas anuais de
dois dígitos desde 2010. No ano
passado, eles aumentaram 18,3%
em termos nominais no setor pri-
vado nacional.

Marina Gazzoni

A gestora de recursos GP In-
vestimentos anunciou ontem
a venda de 100% da churrasca-
ria Fogo de Chão, por US$ 400
milhões, para o fundo de priva-
te equity americano Thomas
H. Lee (THL). O investimento
na rede proporcionou à GP
uma rentabilidade, em dólar,
de 25% ao ano. O fundo da GP é
acionista da Fogo de Chão des-
de 2006.

A venda ainda depende de con-
dições previstas em contrato,
mas deve ser concluída no tercei-
ro trimestre de 2012, informou a
GP Investimentos em comunica-
do. “A GP Investimentos teve
um papel fundamental no pro-
cesso de institucionalização da
companhia, permitindo à Fogo
de Chão implementar uma estra-
tégia agressiva de expansão”,
afirmou.

A Fogo de Chão é dona de 25
restaurantes – 18 nos Estados
Unidos e 7 no Brasil. A rede foi
fundada em 1979 pelos irmãos
Coser, que abriram a primeira
unidade em Porto Alegre (RS).
Nos anos seguintes, os empresá-
rios decidiram levar o churrasco
gaúcho ao eixo Rio-São Paulo e,
depois, aos Estados Unidos.

A GP entrou no negócio em
2006, com a aquisição de 35% da
rede por US$ 64 milhões. Em
agosto do ano passado, a gestora
comprou o restante da Fogo de
Chão por estimados R$ 180 mi-
lhões – o valor, à época, não foi
revelado.

A entrada da GP no capital da
churrascaria impulsionou o pla-
no de expansão da empresa. De
2006 para cá, a rede saltou de
nove para 25 unidades.

A características de fundos de
private equity, como a GP, é
comprar fatias em empresas, or-
ganizar e expandir o negócio, pa-
ra em seguida vender com lucro.
Por isso, a venda da empresa,
seis anos depois de sua aquisi-
ção, já era esperada pelo merca-
do. “A Fogo de Chão irá se tor-
nar o quarto desinvestimento
do (fundo) GPCPIII dentro de
seis investimentos realizados
pelo fundo”, afirmou a GP em
comunicado.

Sócio investidor. A venda para
outro fundo de private equity
mostra que a rede ainda tem po-
tencial de valorização, disse
uma fonte próxima às negocia-
ções. As margens da churrasca-
ria são superiores a 20%, o do-
bro da média do segmento nos
Estados Unidos.

O fundo THL deve dar conti-

nuidade ao plano de expansão
da Fogo de Chão, com abertura
de mais unidades nos Estados
Unidos e até o lançamento da
rede em outros países. No ano
passado, executivos da Fogo de
Chão afirmaram que a empresa
tinha planos de lançar unidades
no Canadá e em países asiáti-
cos.

“Nós temos um respeito enor-
me pela inovação da Fogo de
Chão na experiência de servir e
seu comprometimento com a
qualidade e atendimento ao con-
sumidor. Vamos continuar a tra-
balhar pelo crescimento do ne-
gócio”, afirmou o diretor-geral
da THL, Jeff Swenson, em comu-
nicado.

Atendimento. O elevado valor
de mercado da churrascaria se
deve, principalmente, ao seu
modelo de qualidade no atendi-
mento, disse o sócio-diretor da
consultoria Mesa Corporate Go-
vernance, Luiz Marcatti. “Não é
só a carne, o serviço é o segre-
do”, afirmou o consultor.

A Fogo de Chão se diferen-
ciou das outras churrascarias
por investir na qualidade do
atendimento. A rede foi uma
das primeiras a ter ar condicio-
nado no salão e bufê de saladas,
por exemplo, quesitos raros em
churrascarias nos anos 80 e que
hoje são comuns em restauran-
tes do gênero.

Mudança na lei. A venda da Fo-
go de Chão foi um dos cerca de
15 negócios anunciados às véspe-

ras da mudança na metodologia
de avaliação de fusões e aquisi-
ções pelo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Ca-
de). Pela nova lei, as empresas
deverão submeter os transa-
ções ao órgão antitruste antes

de fecharem os negócios e não
depois, como no modelo antigo.

Uma fonte próxima à opera-
ção da venda do Fogo de Chão
disse, no entanto, que houve
uma “coincidência das datas” e
que o negócio não foi acelerado

para ser enquadrado nas regras
antigas do Cade. O motivo seria
o fato de que dois terços dos ne-
gócios da rede de churrascarias
estão nos Estados Unidos e não
no Brasil. A GP Investimentos
não comentou a questão.

Alcance. A Fogo de Chão é dona de 25 restaurantes – 18 nos Estados Unidos e 7 no Brasil

Brasil. Maior do mundo, State Grid está no País desde 2010

Estatal de energia
chinesa State Grid
fechou acordo para
compra de sete linhas
da espanhola ACS

● Mercado externoPara publicitários e
empresários presentes no
Congresso da Indústria da
Comunicação, há muitas
marcas estagnadas

● Valores

MARCIO UTSCH
PRESIDENTE DA
SÃO PAULO ALPARGATAS
“Não há como internacionalizar
uma marca se ela não
for forte dentro de seu
próprio mercado.”

US$ 64 mi
foi quanto o GP pagou por
uma fatia de 35% da Fogo
de Chão em 2006

25%
ao ano foi a rentabilidade que
GP teve no investimento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Economia & Negócios, p. B19.




