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Especial | Multinacionais brasileiras

Carnes Brasileiros estão entre os
maiores do mercado internacional

Frigor íf icos
planejam
conquistar
mais clientes

CLAUDIO BELLI/VALOR

Wesley Batista, da JBS Friboi: “Exportações devem crescer 15% este ano”

Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

Animados com o desempenho
dos últimos anos e com a pers-
pectiva de aumento das exporta-
ções a partir de outubro de 2012,
os grandes frigoríficos brasilei-
ros traçam estratégias para am-
pliar o leque de clientes. De acor-
do com a Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras de
Carne (Abiec), as projeções para
exportação de carne bovina em
outubro deste ano são de cresci-
mento de 10% na comparação
com o mesmo mês de 2011, de-
vendo atingir 105 mil toneladas.

A carne bovina é a segunda
maior pauta de vendas externas
do país. Maior produtor de carne
bovina do mundo, o JBS Friboi
quer integrar todos os negócios,
ampliar as relações com sua car-
teira de clientes, oferecer produ-
tos customizados e reconquistar
mercados perdidos. A BRF - Brasil
Fo o d s S.A., uma das maiores ex-
portadoras de aves do mundo,
está construindo uma fábrica no
Oriente Médio e deverá iniciar as
obras de uma unidade de proces-
samento de carnes de aves e suí-
nos na China no fim de 2013,
além de investir pesado na distri-
buição local. O Grupo Marfrig
tem como meta aumentar sua
presença no mercado chinês e
explorar novas oportunidades.

Esse apetite pelo mercado chi-
nês se explica pela demanda
crescente daquele país. “O mer-
cado chinês importou entre ja-
neiro e setembro deste ano 5.103
toneladas de carne, o que signifi-
cou alta de 209% sobre o mesmo
intervalo do ano passado”, diz
Fernando Sampaio, diretor-exe-
cutivo da Abiec.

O alto consumo do produto es-
timulou o Grupo Marfrig a fechar

uma joint venture naquele mer-
cado. “Com a finalidade de au-
mentar a presença do Grupo Mar-
frig no mercado chinês e de ex-
plorar suas oportunidades cres-
centes, foi estabelecida, por meio
da Ke y s t o n e Foods, duas joint
ventures na China no ano passa-
d o”, informa a companhia. Ainda
de acordo com o Grupo Marfrig,
uma delas, a Keystone-Chinwhiz
— 60% Keystone e 40% Chinwhiz
—, que prevê a constituição de
uma cadeia verticalmente inte-
grada de aves, já iniciou o ano de
2012 com processamento de cer-
ca de 200 mil aves por dia.

Já a BRF Brasil Foods S.A. fará
desembolsos em parceria com a
chinesa Dah Chong Hong (DCH),
companhia controlada pela esta-
tal Citic Pacific, a mesma empre-
sa que a brasileira deu início a
uma joint venture no princípio
de 2012. De acordo com a BRF, a
companhia deverá entrar em
operação em 2014. Dona de um
faturamento líquido de R$ 25,7
bilhões — 60% mercado interno e
40% externo — , registrado em
2011, a BRF é uma das maiores
exportadoras mundiais de aves e
também está entre as maiores
empresas globais de alimentos
em valor de mercado.

“A BRF responde por mais de
9% das exportações mundiais de
proteína animal e é a única no
Brasil com rede de distribuição
de produtos em todo o território
nacional”, explica Wilson Mello,
vice-presidente de Assuntos Cor-
porativos. A companhia opera 60
fábricas no Brasil - distribuídas
em 11 Estados - e sete no exterior.
“Exportamos para 142 países”,
acrescenta. Segundo ele, hoje a
BRF tem operações na Argentina,
Europa e no Oriente Médico nos
mesmos moldes das fábricas ins-
taladas no Brasil.

“Temos produção, fábrica, dis-
tribuição e marca”, explica. O exe-
cutivo reforça que além de cons-
truir uma fábrica no Oriente Mé-
dio, “investimos pesado na distri-
buição porque uma maneira de
se tornar um player local é não só
ter a produção mas também a
d i s t r i b u i ç ã o”. Segundo o vice-
presidente, nos últimos doze me-
ses a empresa investiu mais de U$
500 milhões no processo de inter-
nacionalização. “A fábrica no
Oriente Médio será concluída em
março de 2013 e produzirá, em
uma primeira fase, 80 mil tonela-
das de alimentos processados por
ano. Os investimentos somaram
US$ 140 milhões”, diz.

Em linha com a recuperação das
exportações brasileiras de carnes
de frango e suína, os embarques da
BRF renderam US$ 446,2 milhões
em setembro, quase 33% mais que
no mesmo mês de 2011. Com isso,
as vendas da empresa ao exterior
chegaram a US$ 3,7 bilhões de ja-
neiro a setembro, valor 4% supe-
rior ao registrado em igual interva-
lo do ano passado.

O JBS Friboi faturou US$ 4,81
bilhões no primeiro semestre de
2012 frente aos US$ 4,38 bilhões
obtidos no mesmo período do
ano passado. Para o presidente da
empresa, Wesley Batista, diante

dos ganhos de competitividade
gerados pelo dólar mais valoriza-
do em relação ao real, o segundo
semestre deverá ser “mais forte”.
Na sua opinião, a companhia
conseguirá reconquistar merca-
dos que tinha perdido quando a
moeda americana oscilava entre
R$ 1,50 e R$ 1,60. “A tendência em
2012, com o real um pouco mais
desvalorizado, é de uma abun-
dância maior de matéria-prima, e
que as exportações voltem a cres-
cer cerca de 15% sobre o ano ante-
rior ”, diz Jeremiah O'Callaghan,
diretor para Relações com Inves-
tidores do Friboi.

Com acesso a 100% dos merca-
dos consumidores, a JBS possui
140 unidades de produção no
mundo. Para O'Callaghan, há
uma carência de carnes no mun-
do, particularmente em grande
parte da Ásia, Oriente Médio, Les-
te da Europa, Rússia e boa parte
do Norte da África. “Todos esses
fatores impulsionarão um cresci-
mento das vendas externas da or-
dem de 15%”, diz. Para este ano, a
previsão da companhia é de uma
receita líquida de R$ 75 bilhões,
acréscimo de 20% sobre o ano an-
terior. A Abiec também observa
tendência de crescimento nos vo-
lumes de venda da carne brasilei-
ra para Chile, Líbia e Venezuela.

Metais sofrem
mais com a crise

Total de franquias no exterior tem aumento de 41%
Jane Soares
Para o Valor, e São Paulo

A internacionalização das
franquias brasileiras é um cami-
nho sem volta. O número de mar-
cas nacionais no exterior aumen-
tou 41,5%, passando de 65 em
2010 para 92 em 2012, como
mostra pesquisa divulgada na se-
mana passada pela Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
(ESPM), em parceria com a Asso-
ciação Brasileira de Franchising
(ABF). “O franchising brasileiro,
presente em 58 países, participa
dos principais mercados interna-
cionais”, comenta o gerente de
relacionamento da ABF, Rogério
Feijó. O movimento começou ti-
midamente com empresários es-
trangeiros levando marcas brasi-
leiras para seus países — uma das
exceções foi o Boticário que se
instalou com uma operação pró-
pria em Portugal em 1986, de on-
de se expandiu para oito países.

“A tendência é de o processo de
internacionalização das fran-
quias se acentuar nos próximos
anos, como uma forma de redu-
zir a dependência do mercado
i n t e r n o”, explica o gerente de re-
lacionamento da ABF, Rogério
Feijó. Realmente grande parte
das redes tem planos de conquis-
tar novas fatias no exterior, até
para dar visibilidade às suas mar-
cas. “Valorizar a marca é o princi-
pal desafio e o maior benefício
obtido pelas franquias no exte-
rior ”, explica o coordenador do
Núcleo de Negócios Internacio-
nais da Fundação Dom Cabral

(FDC), Sherban Leonardo Cre-
toiu. A partir de uma pesquisa
com 16 redes brasileiras, presen-
tes em 41 países, a FDC elaborou
o ranking 2012 das franquias
mais internacionalizadas, enca-
beçado pela Via Uno, da área de
acessórios pessoais e calçados,
seguida pela Fábrica Di Chocola-
te e pela Showcolate. Essas 16
empresas têm 4.900 unidades
em atividade, das quais 380 estão
localizadas no exterior.

Nessa estratégia, os ganhos fi-
nanceiros são até mesmo relega-
dos a um segundo plano na fase

inicial. “Nossa meta é de 40% de
nosso faturamento vir das unida-
des externas até 2016”, explica o
diretor presidente da Fábrica di
Chocolate, Ivan Macena, que tem
54 unidades em operação, oito
delas na Venezuela, República
Dominicana, Japão, Kuwait, Ca-
nadá, Inglaterra e Espanha. No
momento, a operação interna-
cional, que deve ganhar duas no-
vas franquias até o final de 2013,
consegue cobrir os custos.

“Fizemos contratos de cinco
anos com os master franquea-
dos. Durante este tempo, não co-

bramos royalties nem taxas de
publicidade. Em contrapartida,
eles se comprometeram a divul-
gar a marca”. Agora, com os pri-
meiros contratos prestes a ven-
cer, a empresa se prepara para es-
tabelecer novas regras, financei-
ramente mais favoráveis. “Só na
Venezuela temos 300 investido-
res interessados na marca”, reve-
la Macena.

Tornar a marca conhecida
também é o grande objetivo da
empresa de software To t v s , que
tem 12 franquias internacionais
em dez países, e da Chilli Beans,

com 19 unidades em Portugal,
Estados Unidos, Colômbia e An-
gola, que representam apenas 4%
da receita da empresa. “Quere -
mos ser a Gucci dos óculos”, afir-
ma o diretor institucional de ex-
pansão da Chilli Beans, Mário
Ponci, que pretende ter cem pon-
tos de venda no exterior nos pró-
ximos cinco anos.

“Pretendemos transformar a
Totvs em uma referência global
no setor”, explica o vice-presi-
dente executivo de estratégia,
Alexandre Dinkelmman — a
marca é a 18ª mais valiosa do Bra-
sil, segundo pesquisa da BrandA -
nalytics Milward Brown. A meta
da empresa líder de mercado no
Brasil e na América Latina é fazer
a operação internacional repre-
sentar entre 3% e 5% do fatura-
mento nos próximos cinco anos
— está na casa de 1% — e obter os
mesmos resultados das franquias
nacionais.

É preciso adaptar os negócios a
uma nova realidade econômica,
cultural, financeira, regulatória.
Equipamentos da Fábrica Di
Chocolate, por exemplo, ficaram
quase seis meses parados na al-
fândega japonesa em função da
enorme burocracia para a libera-
ção, envolvendo cerca de 50 ór-
gãos diferentes.

Por uma questão cultural, o par-
ceiro da Wizard na China precisava
ser homem, mais velho e bem suce-
dido. “O material didático foi
adaptado para não fazer nenhuma
referência a religião, sexo ou políti-
c a”, conta a gerente de relações in-
ternacionais Luisa Siqueira.

A enorme expansão da Wizard
nos Estados Unidos, no início dos
anos 2000, precisou ser revista.
Das 30 escolas existentes, apenas
cinco continuam ativas depois
que os brasileiros residentes no
país se viram obrigados a voltar
em 2008, no auge da crise econô-
mica. “Essas unidades estão sen-
do adaptadas para trabalhar no
esquema de intercâmbio, mode-
lo a ser usado também na Ingla-
terra, onde vamos iniciar as ope-
rações”, diz Luisa.

A Wizard está em dez países
nos quais funcionam cerca de 20
franquias. E além de usar desen-
volvedores de áreas em algumas
praças, a empresa chegou à Costa
Rica e Angola com master fran-
queados. Em cada um desses lo-
cais, o plano é abrir 13 escolas no
prazo de cinco anos.

A crise econômica não parece
ter afetado os planos de interna-
cionalização das franquias, pelo
menos a médio prazo. “Nada in-
dica que as companhias brasilei-
ras com atuação em outros paí-
ses pretendam reduzir sua pre-
sença no exterior”, explica Cre-
toiu, da FDC.

Feijó, da ABF, salienta que al-
guns empresários brasileiros es-
tão, inclusive, entrando em al-
guns mercados, como dos Esta-
dos Unidos, para estarem pron-
tos na hora da retomada do cres-
cimento. “Não faltam oportuni-
dades. Bons pontos estão sendo
oferecidos por preços atraentes
pra compra e locação e o mo-
mento é propício para se aliar a
parceiros locais”, explica.

NILANI GOETTEMS/VALOR

Mário Ponci, diretor da Chilli Beans: planos é ter cem pontos de venda no exterior nos próximos cinco anos

Roger Marzochi
Para o Valor, de São Paulo

Maior desemprego, menor po-
der de compra de quem está tra-
balhando, dívidas. Não estamos
falando do Brasil, mas da Euro-
pa, que irradia para o mundo to-
dos os efeitos da pior crise desde
o fim da Segunda Guerra Mun-
dial. Com a crise, compra-se me-
nos veículos, produtos industria-
lizados da linha branca e todo e
qualquer objeto que utilize em
sua composição o aço e outros
minerais, afetando toda a cadeia
do setor de mineração e siderur-
gia, no qual atuam multinacio-
nais brasileiras com operações
no exterior, como a Va l e , a  CSN e
a Gerdau. A crise na Europa de-
prime ainda mais um mercado
que já enfrenta a desaceleração
do crescimento da China, o
maior consumidor de minério
de ferro do planeta, e crise fiscal
nos Estados Unidos.

Em seu último relatório sobre
a demanda de aço no mundo, a
World Steel Association, que
congrega 85% dos responsáveis
pela produção de aço do planeta,
reduziu suas estimativas para a
demanda mundial. Na primeira
quinzena de outubro, informou
que a produção do metal deve
subir 2,1% em 2012, contra uma
previsão de alta de 3,6% divulga-
da em abril. A associação reduziu
a previsão de alta da demanda
em 2013 de 4,5% para de 3,2%.
Em 2011, a demanda chegou a
1,38 bilhão de toneladas, numa
alta de 6,2% em relação a 2010.

Com a alta capacidade ociosa,
o setor de siderurgia e metalur-
gia tem retirado o foco da produ-
ção de aço para maiores investi-
mentos em minério de ferro, ex-
plica Mauricio Canedo, pesqui-
sador da Economia Aplicada do
Ibre-FGV. “A CSN, a Gerdau e a Va-
le colocaram em seus planos de
negócio a previsão de entrar
mais pesado no minério de ferro,
que é o que tem dado mais retor-
no que a produção de aço, o que
tem a ver com competição feroz
no setor”, explica. Segundo ele, a
entrada dos chineses na produ-
ção de aço foi crucial nessa crise.
“Só nos últimos anos, o incre-
mento de oferta de aço dos chi-
neses é maior que a capacidade
instalada no Brasil. O fluxo da
China é maior que o estoque no
B r a s i l .”

Marcelo Aguiar, analista de re-
cursos naturais da Goldman Sa-
chs para a América Latina, espera
uma postergação de investimen-
tos das multinacionais brasilei-
ras do setor de siderurgia e meta-
lurgia devido à crise mundial. No
caso da Vale, que deverá anun-
ciar sua previsão de investimen-
tos para 2013 em dezembro, a
expectativa de Aguiar é uma que-
da de US$ 18 bilhões previstos
anteriormente para US$ 14 bi-
lhões. Em 2012, a expectativa da
empresa é fechar o ano com in-
vestimentos de US$ 21 bilhões,
sendo US$ 2,4 bilhões em pes-
quisa e desenvolvimento.

De acordo com Aguiar, a atua-
ção da Vale em minério de ferro
continuaria no mesmo ritmo,
apesar de ter que enfrentar sola-
vancos da desaceleração da de-
manda pelo aço. José Carlos
Martins, diretor-executivo de
ferrosos e estratégia da Vale,
concorda. “O mercado de miné-
rio de ferro continua crescendo,
o que tem é a oferta que pressio-
nou os preços para baixo. Se ti-
vesse mais minério para vender,
venderíamos”, disse, em confe-
rência de imprensa para anun-
ciar os resultados da companhia
na quinta-feira, 25.

Os projetos que mais sofre-
riam com os cortes de investi-
mentos, na opinião de Aguiar, do
Goldman Sachs, seriam aqueles
ligados ao setor de metais bási-
cos, como níquel, cobre e fertili-
zantes. “Isso porque o setor de
metais básicos tem uma maior
exposição a mercados desenvol-
vidos, como Europa e Estados
Unidos. E há uma sobreoferta
global, com uma dinâmica de
oferta e demanda desfavorável.
Os projetos desse setor devem
sofrer adiamentos e cortes de in-
vestimentos”, prevê.

Para o analista do Goldman
Sachs, a Gerdau continuará seu
investimento no segmento de
aços longos, sem expectativa de
corte de investimentos em aços
especiais, uma vez que a capaci-
dade de produção da companhia
está no limite na Europa e a em-
presa ainda está entrando com
esse produto no mercado india-
no. Para a CSN, não há expectati-
va de novos investimentos. “O
business da CSN é quase insigni-
ficante lá fora. E não espero dela
nenhum grande investimento”,
afirma Aguiar.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Especial: multinacionias brasileiras, p. G4.




