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Opportunit y
investe em
rev italização
C o n st r u ç ã o
Rafael Rosas
Do Rio

O Opportunity aproveita a onda
de revitalizações no Rio de Janeiro
para adquirir imóveis para aluguel
e mira oportunidades de bons ne-
gócios na área do Porto Maravilha.
O Opportunity Fundo de Investi-
mento Imobiliário pagou R$ 54
milhões para adquirir 42 imóveis
no Rio, sendo 20 na tradicional rua
da Carioca, no centro. Outras 21
unidades ficam no mesmo bairro,
enquanto um está localizado em
Ipanema, na zona Sul. Os imóveis
pertenciam à Venerável Ordem
Terceira da Penitência de São Fran-
cisco e vão engordar a carteira do
fundo, que soma R$ 1,8 bilhão sob
administração de imóveis que to-
talizam 130 mil m2 construídos e
100 mil m2 em construção, a maior
parte no Rio, mas com ativos tam-
bém em Brasília, Belo Horizonte e
Bom Despacho (MG).

“Acreditamos na revitalização
do centro do Rio e no crescimen-
to econômico da cidade”, afir-
mou o gestor do fundo, Jomar
Monnerat, acrescentando que o
fundo foi criado em 1996 com
objetivo de adquirir unidades
para obter renda de aluguéis.
“Passamos a investir mais forte-
mente no mercado imobiliário a
partir de 2006”, acrescentou.

Monnerat afirmou que estuda
“possibilidades” no Porto Maravi-
lha, região na área da Praça Mauá,
que passa por reformas profundas
dentro do processo de preparação
para a Olimpíada de 2016. “Estu -
damos possibilidades, mas ainda
não fechamos nada”, disse Monne-
rat. Segundo ele, o fundo possui
dois edifícios nas proximidades da
Praça Mauá, além de outros três
que estão em processo de reforma.

Ve í c u l o s Brasileiros emprestam
conhecimento a europeus em crise

Ecosport na
Europa eleva
status da
Ford Brasil
Marli Olmos
De São Paulo

Quando assumiu o comando
mundial da Fo r d , em 2006, o en-
genheiro Alan Mulally, recém-
saído da Boeing, decidiu reduzir
o número de plataformas de veí-
culos e criar um único portfólio
global como forma de estancar os
prejuízos na empresa. Chegou a
vez, agora, de o Brasil participar
da estratégia. A filial brasileira
emprestará à Europa o seu conhe-
cimento em carros compactos.

Com a decisão de produzir o
Ecosport, utilitário esportivo con-
cebido no Brasil, em alguma fábri-
ca europeia, a primeira participa-
ção sul-americana num projeto
mundial da companhia ganha
mais status. Até aqui, o conheci-
mento da engenharia brasileira da
Ford só havia alcançado outros
mercados emergentes — China,
Tailândia e Índia, países onde o
Ecosport será também produzido
no próximo ano. Na Europa, o mo-
delo chega daqui a 18 meses.

Não é à toa que a Ford olha pa-
ra o Brasil e Europa ao mesmo
tempo. O continente europeu foi,
em grande parte, responsável, pe-
la recente queda na lucratividade
da companhia. O lucro de US$ 1
bilhão no segundo trimestre foi

57% menor que um ano antes. A
retração, segundo explicou a pró-
pria empresa, deveu-se principal-
mente a perdas fora da América
do Norte, em especial na Europa.

Até aqui, os planos de Mulally
para recuperar lucratividade de-
ram certo. O projeto de diminuir
o número de plataformas e tor-
ná-las todas globais, apelidado
de “One Ford”, deu frutos pouco
tempo depois de Bill Ford, bisne-
to do fundador da companhia,
Henry Ford, tirar Mulally da
Boeing. Ao contrário das suas ri-
vais americanas, a Ford não pre-
cisou pedir empréstimos ao go-
verno na crise de 2008.

Agora, a Ford planeja dobrar
as vendas globais, de 4 milhões
para 8 milhões de veículos por
ano até 2015, para manter-se en-
tre as maiores do setor. Por isso, o
cenário de prejuízos, oriundos
da crise na Europa, exige novo
passo na estratégia de Mulally de
concentrar-se nos carros globais,
que ajudam a reduzir custos.

A companhia decidiu direcio-
nar para o mercado europeu no-
vas versões de produtos compac-
tos. O Ecosport, cuja primeira
versão foi lançada em 2003, no
Brasil, será o primeiro utilitário
esportivo pequeno da marca em
continente europeu.

No comando da nova fase para
a Ford no Brasil está o inglês Ste-
ven Armstrong, que assumiu a
presidência da operação em ju-
nho em substituição ao brasileiro
Marcos de Oliveira, que deixou a
empresa pouco antes de o balan-
ço mundial apontar que na Amé-
rica do Sul o lucro antes de impos-
tos caiu, em 12 meses, de US$ 267
milhões para US$ 5 milhões.

Ainda tímido com jornalistas
do Brasil, Armstrong foi apresen-
tado na semana passada num mo-
mento em que pouco podia falar.
Na quinta-feira, a Ford anunciou
também na Holanda a chegada do
Ecosport na Europa. Mas nenhum
executivo pôde responder à maior
curiosidade da imprensa: saber

qual fábrica europeia será eleita
para receber a linha de montagem
do Ecosport. A escolha ainda de-
pende de negociações, principal-
mente na área trabalhista.

O projeto significa reatar com a
Europa laços que o setor automoti-
vo perdeu depois que outra mon-
tadora, a Vo l k s w a g e n , deixou de
exportar para o continente. Para a
Ford do Brasil, a conexão com a Eu-
ropa também ajuda na melhora de
imagem. No quarto lugar no mer-
cado interno, a marca tem manti-
do a participação inferior a 10%,
constantemente ameaçada por
concorrentes mais novatos.

A área de engenharia também
ganha, segundo o vice-presidente
da Ford, Rogelio Golfarb. “Fa z e r

parte de um processo de globaliza-
ção desenvolve a tecnologia aqui e
ajuda no aumento de nacionaliza-
ção local”, afirma. “Até 2015, a Ford
terá 85% do seu volume mundial
de veículos produzidos com plata-
formas globais”, diz Armstrong.

Aos 52 anos de idade e 25 de car-
reira na Ford, Armstrong iniciou
no grupo na área de compras da Ja-
guar quando a marca inglesa era
da Ford (hoje pertence ao grupo
indiano Ta t a ). Antes de mudar-se
para o Brasil, ele comandou a área
de transmissões da Ford, com sede
na Alemanha. Conectar-se ao con-
tinente onde nasceu por meio de
um projeto brasileiro não deixa de
ser um boa forma de esse europeu
começar a nova fase da carreira.
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O inglês Armstrong a bordo de sua nova conexão com a Europa: “Até 2015, 85% dos carros terão plataformas globais”

Orguel planeja expansão após
venda de 25% para fundo Carlyle

EUGENIO SAVIO/VALOR

Fernando Pinto, da Carlyle (esq.), e Lages, principal executivo da Orguel, avaliam os mercados do Chile e Argentina

Máquinas
Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

Depois de dois anos discutin-
do as vantagens e desvantagens
de se associar a um investidor, a
família Guerra Lages, de Minas
Gerais, proprietária do grupo
Orguel, anunciou na semana
passada um acordo de R$ 200
milhões com o Carlyle G r o u p,
dos EUA. Pela transação, os ame-
ricanos ficaram com 25% do gru-
po mineiro, que é especializado
em locação e venda de equipa-
mentos para a construção e cujo
faturamento deste ano deve ul-
trapassar os R$ 400 milhões.

Na primeira entrevista após o fe-
chamento do acordo e com di-
nheiro em caixa, o principal execu-
tivo da Orguel, Sérgio Guerra La-
ges, deu detalhes dos planos do
grupo para os próximos dois anos.
A Carlyle gere ativos pelo mundo
da ordem de US$ 156 bilhões.

“Os recursos [obtidos com a
venda parcial] propiciarão um in-
vestimento da ordem de R$ 300
milhões na aquisição de equipa-
mentos ao longo de dois anos”,
disse Lages. A maior parte desses
investimentos será destinada à
ampliação da frota para a locação.
Cerca de 80% dos equipamentos
que o grupo aluga é de fabricação
nacional, diz o executivo.

As empresas do grupo Orguel
atendem aos setores de constru-
ção habitacional, industrial, in-
fraestrutura e petróleo e gás. To-

dos, segundo o empresário, nu-
ma fase de demanda muito aque-
cida. “Com a geração própria de
caixa, a empresa não cresceria
proporcionalmente às deman-
das de mercado. A gente não teria
condições de aproveitar todas as
oportunidades do mercado”, dis-
se Lages. A Carlyle passa a ter dois
assentos no conselho de admi-
nistração do grupo mineiro.

O grupo Orguel faturou R$ 380
milhões no ano passado e a pers-
pectiva , segundo Lages, é de cres-
cimento entre 10% a 12% este ano.
Em 2013 e 2014, porém, já sob o
efeito da expansão programada,
a perspectiva é que o faturamen-
to aumente entre 35% a 40% —
percentuais semelhantes aos re-
gistrados em 2008 e 2010.

Com a entrada da Carlyle, o ob-
jetivo do grupo familiar num pri-
meiro momento é, segundo o
executivo, ampliar a participação
no mercado nacional. A empresa
já tem cerca de 80 filiais pelo país.
Mas nos próximos dois anos, o
plano é expandir sua atuação pe-
la América Latina — começando
talvez por Argentina e Chile.

Do horizonte traçado pelos
Guerra Lages consta a abertura
de capital entre 2014 e 2015, diz
o principal executivo do grupo.

O negócio entre a Orguel e a
Carlyle foi, em certo sentido,
uma novidade para ambas. O
grupo mineiro começou com
uma empresa criada em 1963
pelos irmãos Fábio Guerra Lages
(pai do atual executivo no co-
mando) e Francisco de Assis

Guerra Lages, transformada nu-
ma holding sob a qual estão
atualmente dez empresas. O
grupo vinha até agora finan-
ciando sua expansão com caixa
próprio ou empréstimos.

A Carlyle, criada em 1987, em
Washington, tem escritórios em
todos os continentes. Entre os
ativos dos quais participa há
duas empresas do setor de loca-
ção de equipamentos para cons-
trução: uma é a Hertz, nos EUA
(mais conhecida pelo negócio
da aluguel de carros); e outra é a
Coates-Hire, da Austrália.

No Brasil, todas as empresas à
qual se associou até agora são li-
gadas ao consumo: CVC (turis -
mo), Qualicorp (saúde comple-
mentar), Scalina (meias femini-
nas e lingerie) e Ri-Rappy (rede
de lojas de brinquedos). “A Or-
guel é nosso primeiro investi-
mento na economia vinculada à
formação bruta de capital fixo”,
diz Fernando Pinto, diretor da
Carlyle Brasil. “É um negócio
muito importante porque está
no contexto do aumento da im-
portância do investimento co-
mo motor do crescimento da
economia brasileira”, diz Pinto.

O cenário, avalia o diretor do
fundo, pode ficar ainda mais fa-
vorável para a Orguel e para a
Carlyle se o governo federal con-
seguir realmente levar a diante
seu plano de concessão das ro-
dovias, se um modelo semelhan-
te for aplicado nas ferrovias e se
a Pe t r o b r a s concretizar os inves-
timentos planejados.

Curta

Mais ágil
Com investimento de R$ 40

milhões, a AES Eletropaulo está
montando uma nova Central de
Operações em Barueri, na Gran-
de São Paulo. Estão sendo adota-
dos novos sistemas operacionais
de controle, como Operational

Management Systems (OMS),
Distribution Management Sys-
tems (DMS) e Mobile Workforce
Management (MWM). Com os
novos sistemas, a empresa pre-
tende modernizar a gestão de
operação do COD (Centro de
Operação de Distribuição). Ain-

da segundo a empresa, como se-
rá possível agilizar os atendi-
mentos emergenciais e aprimo-
rar o monitoramento em tempo
real, a tendência é melhorar os
indicadores de performance
(DEC – duração - e FEC - fre-
quência) medidos pela Aneel.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Empresas, p. B10.




