
Apresidente DilmaRousseff de-
cidiu esperar até meados de
2013 para tomar uma decisão so-
bre a compra de novos caças pa-
ra a Força Aérea Brasileira
(FAB), num contrato de bilhões
de dólares, no qual a Boeing pas-
sou a ter mais chances por cau-
sa das suas recentes parcerias
com a Embraer, disseram duas
fontes oficiais à Reuters.
O Brasil pretende gastar pelo

menos US$ 4 bilhões na aquisi-
çãode36caças,numadas transa-
ções de defesa mais observadas
nosúltimosanosnospaíses emer-
gentes. Os finalistas são a norte-
americanaBoeing,a francesaDas-
sault Aviation e a sueca Saab.
Dilma pretende avisar o presi-

dente dos Estados Unidos, Bara-
ckObama, sobreoadiamentodu-
rante um possível encontro dos
dois nesta semana em Nova
York, emmeio à reunião anual da
Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU), disse-
ram fontes, pedindo anonimato.

A própria Dilma tomará a de-
cisão sobre a empresa fornece-
dora dos jatos, numa compra
que será crucial durante déca-
das para moldar as alianças es-
tratégicas e militares do Brasil,

que busca se firmar como uma
grande potência global.
A concorrência está suspensa

em parte por razões orçamentá-
rias, segundo um dos funcioná-
rios. Dilma acaba de travar uma
duradisputacomfuncionáriospú-
blicosporaumentossalariais, e se-
ria politicamente difícil aprovar
umgastodebilhõesdedólarespa-
ra equipamentos militares tão
poucotempodepoisdealegar res-
trições financeiras para salários.
“As conversas (internas) se

tornarammais específicas e mais
focadas, e acho que estamos che-

gando perto de uma decisão”,
disse uma das fontes. “Mas isso
não será anunciado em 2012.”
A disputa já dura mais de uma

década, passandopor três gover-
nos, e apontar o ganhador se tor-
nou algo como apostar novence-
dor em um jogo de futebol que
nunca acontece. Mesmo assim,
as notícias sobre as deliberações
deDilmasãoacompanhadasaten-
tamente, e às vezes influem nas
cotações das ações dos finalistas,
em parte devido à falta de outros
grandescontratosmilitaresnaEu-
ropa e EUA. ■ Reuters

Omercado brasileiro demáqui-
nas agrícolas continua fértil pa-
ra a AGCO, na opinião de André
Carioba, vice-presidente sênior
para a América Latina. O grupo,
que no Brasil comercializa as
marcas de tratores e colheitadei-
ras Massey Ferguson e Valtra,
prevê crescimento nas vendas
entre 5%e 10%para 2012 e tam-
bém para o próximo ano. “As
commodities estão com preços
altos, a safra foi recorde e a ex-
pansão das fronteiras agrícolas
também demanda mais máqui-
nas”, diz o executivo.
No segundo trimestre, o lu-

cro global do grupo cresceu
53% e ficou em US$ 204,9 mi-
lhões. A receita obtida com as
vendas aumentou 14% e fechou
o período em US$ 2,69 bilhões.
No primeiro semestre, a receita
na América do Sul teve alta de
19,1%, saltando de R$ 1,45 bi-
lhão nomesmo período de 2011,
para R$ 1,75 bilhão.
Apesar do mercado domésti-

co estar em um bom momento,
as exportações demáquinas pro-
duzidas por aqui estão em des-
vantagem. Os altos custos de lo-
gística e a carga tributária estão
atrapalhando o desempenho da
companhia nos demais países
emergentes. “O custo Brasil nos
faz perder competitividade”,
afirma Carioba.
Por isso, a companhia vem

buscando outros mercados para
instalar novas unidades fabris.

Já são duas fábricas na China e
umaparceria comumgrande fa-
bricante de tratores na Índia.
Além de baixo custo produtivo
emaior competitividade na ho-
ra de exportar, esses mercados
têm grande demanda. Carioba
revela que a fabricante indiana
já produz alguns tratores da
Massey Ferguson para o merca-
do indiano e que a intenção é es-
treitar ainda mais essa parceria
e no futuro, exportar a produ-
ção de alguns modelos feitos
por lá, para o Brasil.
“Este ano a nossa parceira

deverá produzir 54 mil tratores

na Índia, é quase o que omerca-
do brasileiro consome por
ano”, calcula.
Acompanhia tambémestá ini-

ciando a construção de uma fá-
bricanaArgentina. Recentemen-

te o grupo anunciou a aquisição
de 50% de uma empresa na Ar-
gélia.Os valores não sãodivulga-
dos pela companhia, mas mos-
tram a busca por alternativas à
fabricação no Brasil.

Os investimentos anunciados
anteriormente pela companhia
no Brasil estão perto de ser con-
cluídos. Até o final do ano, a no-
va fábrica de Santa Rosa (RS),
que recebeu investimentos de
R$ 65milhões, deve ser inaugu-
rada. “Teremos um moderno
centro de pinturas para colheita-
deiras, com qualidade equiva-
lente ao da indústria automobi-
lística”, diz Carioba.

Expansão em novos setores
Como parte do plano de expan-
são domercado brasileiro, no fi-
nal de 2011 o grupo anunciou a
aquisição de 60%da Santal, em-
presa de Ribeirão Preto (SP), por
US$ 31 milhões. “Por enquanto
estamos com 60% da compa-
nhia”, afirma Carioba, deixando
no ar se é de interesse do grupo
deter 100% do capital.
No início deste ano, foi a vez

de a companhia concluir a com-
pra da GSI Holding. A multina-
cional, com sede em Illinois
(EUA) é especializada na fabri-
cação de equipamentos para ar-
mazenagem e produção de
grãos e proteínas. Comprada
por US$ 940 milhões, o negó-
cio marcou as entrada da AGCO
em um novo segmento.
Por ora, a companhia se dedi-

ca à integração das duas novas
empresas ao grupo e não tem
previsão de fazer novas aquisi-
ções no Brasil. “Estamos sem-
pre de olho, abertos a novas
oportunidades, mas não temos
nada concreto por enquanto”,
diz Carioba. ■
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Presidente adia compra de novos
caças à FAB, negócio de US$ 4
bilhões, para meados de 2013
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Empresas adquiridas
pela AGCO marcam entrada
do grupo em novos segmentos

US$ 31 milhões 
VALOR DA AQUISIÇÃO

SANTAL

Origem: Ribeirão Preto, SP

O que faz: equipamentos para plantio 
e transporte de cana-de-açúcar

US$ 940 milhões 
VALOR DA AQUISIÇÃO

GSI

Origem: Ilinois, EUA

O que faz: sistemas para produção e 
armazenagem de grãos e proteína animal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




