16 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 22, 23 e 24 de junho, 2012

EMPRESAS
Editora: Eliane Sobral esobral@brasileconomico.com.br
Subeditoras: Rachel Cardoso rcardoso@brasileconomico.com.br
Patrícia Nakamura pnakamura@brasileconomico.com.br

cio

na

is.

“Impulso consumista” da
Weg está longe de acabar
ca
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mento dos negócios fora do
Brasil para driblar os problemas com o câmbio e a queda
nas exportações. Em 2011, a receita vinda de fora do país representou 38% do volume arrecadado. “Em 2020 essa fatia deve representar a metade do total”, contabiliza.
Atualmente há 12 fábricas fora
do país, localizadas na Argentina, México, Estados Unidos, Portugal, Índia, África do Sul, Áustria e China. Schmelzer tem planos de ampliar essa presença e o
Oriente Médio é uma localidade
que desperta interesse. “Não trato como uma prioridade, mas é
uma região onde já realizamos
vendas e seria interessante haver uma instalação para acelerar
o volume de negócios”, disse.
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A catarinense Weg vai às compras. A fabricante de máquinas e
equipamentos anunciou mais
uma aquisição nesta semana e
tem R$ 300 milhões para investir
na ampliação de unidades e comprar empresas neste ano. O presidente da companhia, Harry Schmelzer Júnior, disse ao BRASIL ECONÔMICO que o radar para novas operações está sempre ligado. “Cerca
de um terço do crescimento previsto para este ano será resultado
das aquisições recentes”, calcula.
Nesta semana a companhia
adquiriu a Stardur Tintas Espe-

ciais, empresa do interior paulista com faturamento anual de
R$ 78 milhões. A compra servirá para diversificar a base de
clientes e ampliar a capacidade
de distribuição dos produtos
da companhia catarinense.
Mas além de passear com o
carrinho por mercados brasileiro, a Weg também anda ultrapassando as fronteiras. “No ano
passado fizemos três aquisições, nos Estados Unidos, Áustria e Argentina e pretendemos
ampliar esse número neste
ano”, revela Schmelzer.
Além da estratégia de aumentar o portfólio com as aquisições, o executivo foca no au-
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Hary Schmelzer Jr., presidente da catarinense, diz que
pelo menos 1/3 do crescimento virá das aquisições e que
o Oriente Médio pode ser próximo destino para compras
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Stardur
Watt Drive
Eletric Machinery
Pulverlux
Zest Group
Voltran
Equisul
Instrutech

Brasil
Áustria
Estados Unidos
Argentina
África do Sul
México
Brasil
Brasil

Tintas
Motorredutores
Motores e geradores
Tintas
Motores
Transformadores
Sistemas de energia
Sensores
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Weg quer que faturamento internacional responda por metade
do total até 2020
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Fonte: empresas

Harry Schmelzer Júnior, da Weg: aporte de R$ 300 mi em 2012
Plano 20-20

Todos os movimentos da empresa nos próximos anos vão auxiliar para o cumprimento do plano intitulado por Schmelzer como Weg20-20. A meta da companhia é alcançar faturamento
de R$ 20 bilhões em 2020. No
ano, a receita foi de R$ 6,1 bilhões e a empresa vai precisar
de crescimento médio de 17%
ao ano para alcançar a meta.
Para este ano, a empresa prevê investimentos de R$ 300

milhões. No primeiro trimestre,
R$ 58,7 milhões já foram empregados e no mês passado a companhia divulgou aporte de R$ 29,4
milhões para a construção de
uma fábrica na Argentina.
Dentro de casa

Mesmo com o foco direcionado
para fora do país, Schmelzer garante que o Brasil não está esquecido. O plano mais recente

por aqui é a fábrica de Linhares,
no Espírito Santo, que vai demandar um investimento gradativo de R$ 230 milhões. Desde o
fim do ano passado a unidade
produz motores para linha branca e emprega 1,1 mil colaboradores. “A fábrica vai reforçar a participação no segmento, que é relevante para a economia nacional e que recebe muitos incentivos do governo.” ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.

Setor de máquinas deve
perder US$ 19 bilhões
Déficit da balança comercial
não para de crescer; Weg e
Caterpillar tentam driblar crise

As produtoras de máquinas e
equipamentos tem observado o
aumento das importações de
componentes e a queda nas exportações. O cenário, que piorou no último ano, tem como
principais explicações o câmbio e o custo Brasil. O setor espera um déficit de US$ 19 bilhões na balança comercial em
2012. Em 2011, o valor ficou negativo em US$ 17,9 bilhões.
Por isso, cada empresa adota uma receita para não perder

participação de mercado. A estratégia da Weg é instalar fábricas fora do país e produzir conteúdo local.
A Caterpillar, por sua vez,
aposta na fabricação de produtos exclusivos. “Câmbio na casa
dos R$ 2, enxugamento dos custos operacionais e exclusividade de patente”, receita Luiz Carlos Calil, presidente da empresa
no Brasil. O país é o único fabricante mundial de duas máquinas relevantes para a companhia, o trator de esteira T8R e
uma carregadeira de médio porte, para uso nas áreas de mineração e construção civil. ■ M.L.

PSA revê joint venture com a BMW
Montadora alemã quer
comprar parte da parceria BPC,
que produz carros híbridos

A PSA Peugeot Citroën informou ontem que está “analisando” o impacto de sua aliança
com a General Motors sobre a
parceria que montadora francesa mantém com a BMW para a
produção de carros híbridos.
O jornal La Tribune noticiou
que a BMW queria comprar parte ou toda a participação da
Peugeot na joint-venture, a
BPC Electrification, porque
não tinha gostado da recente
aliança da francesa com a GM e
estava preocupada com a esta-

bilidade financeira da Peugeot.
“Nós estamos examinando o
impacto de nossa aliança com a
GM sobre a joint-venture. Não
está claro se a aliança muda as
condições de nossa parceria”,
declarou à Reuters um portavoz da Peugeot.
A BMW afirmou que as condições da aliança mudaram desde
que a GM se tornou a segunda
maior acionista da Peugeot, há
três meses, com 7% de participação, mas ressaltou que ainda
manteria a joint-venture.
O La Tribune também publicou que a família Peugeot queria a substituição do presidenteexecutivo Philippe Varin por

causa da queda nas vendas e da
aliança com a GM.
GM na Europa

A Opel, unidade europeia da General Motors, continuará investindo em novos produtos para a
região, apesar da crise, segundo
o presidente da subsidiária, Karl
Friedrich Strack. “Notei com interesse que alguns de nossos principais concorrentes anunciaram
planos para cortar investimentos
em produtos”, afirmou. O executivo não quis informar o valor do
investimento. Na semana passada, a italiana Fiat anunciou o corte de ¤500 milhões nas instalações europeias. ■ Reuters

