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Marcas de luxo crescem na Europa, enquanto outras caem
Ve í c u l o s
Gilles Castonguay e Nico Schmidt

The Wall Street Journal

A discrepância entre as monta-
doras europeias de carros de luxo e
as que visam ao mercado de massa,
em dificuldade por depender da
debilitada economia da Europa,
parece fadada a crescer.

A italiana Fiat SpA alertou on-
tem que o mercado automotivo
europeu pode encolher mais que o
esperado este ano, à medida que o
desemprego crescente, aumentos
de impostos e as incertezas econô-
micas em grande parte da Europa
continuam a enfraquecer a de-
manda por carros novos.

Por outro lado, o crescimento
sustentado das vendas na Améri-
ca do Norte, China e outros mer-
cados como Brasil e Rússia conti-

nua gerando pedidos para as
montadoras europeias de carros
de luxo. As alemãs BMW AG e Au -
di AG tiveram vendas recorde no
mês passado devido à forte de-
manda, em especial de clientes
dos Estados Unidos e da China.

Os problemas na Europa ressal-
tam a necessidade de se enfrentar
o problema crônico do excesso de
capacidade do setor, embora as
propostas de fechamento de fábri-
cas da General Motors Co., PSA
Peugeot Citroën e Fo r d Motor Co.
até agora permaneçam isoladas
diante da oposição política e da lu-
ta dos sindicatos para manter pos-
tos de trabalho. A demanda por
carros novos na Europa Ocidental
caiu 10% em março ante o mesmo
período de 2012, em comparação
com uma queda de 8,2% para o ano
passado todo, segundo a consulto-
ria britânica LMC Automotive.

"A indústria automobilística es-
tá se tornando uma sociedade de
duas classes", disse Peter Fuss, só-
cio da GSA Ernst & Young. "En-
quanto algumas companhias es-
tão conseguindo lucro recorde,
outras estão se arrastando."

A BMW, maior montadora
mundial de carros de luxo, regis-
trou mais um recorde em março,
vendendo 191.269 veículos das
marcas BMW, Mini e Rolls-Royce,
uma alta de 3% em relação ao
mesmo período de 2012. Já as
vendas da Audi, uma divisão da
Volkswagen AG e principal con-
corrente da BMW, também subi-
ram 3% em março, para um recor-
de de 147.700 unidades.

A BMW e a Audi estão investin-
do pesado no aumento da capa-
cidade de produção e em novos
modelos. Exemplos disso são a
renovada série 3 da BMW e o no-

vo hatchback A3 da Audi, que es-
tão vendendo bem nos EUA e na
China, os maiores mercados
mundiais de automóveis.

Mas as perspectivas para o seg-
mento de massa este ano conti-
nuam ruins e podem piorar ainda
mais. O diretor-presidente da Fiat,
Sergio Marchionne, alertou os
acionistas na assembleia anual da
empresa que o mercado europeu
de carros pode piorar antes de me-
lhorar, o que levaria a Fiat a revisar
suas estimativas financeiras.

"Quanto à Europa, consideran-
do as tendências na demanda por
automóveis e veículos comerciais
leves no primeiro trimestre, 2013
pode fechar em queda outra vez,
embora moderada, marcando o
sexto ano consecutivo de contra-
ção", disse Marchionne. Um re-
cuo mais severo na demanda eu-
ropeia "seria um resultado pior

que as previsões que fizemos em
janeiro com base nas nossas me-
tas para 2013", disse ele.

A Fiat ainda espera divulgar este
ano lucro líquido de € 1,5 bilhão
(US$ 2 bilhões) e atingir o ponto de
equilíbrio na Europa entre 2015 e
2016, segundo o executivo.

O mercado automobilístico ita-
liano, o maior da Fiat na Europa, se
contraiu bem menos em março
após ter apresentado quedas
abruptas durante muitos meses. A
contração foi de 4,9% na compara-
ção anual, comparado com 17%
em fevereiro. Os novos registros de
automóveis, um indicador das
vendas, ainda estavam em queda
de 17% no primeiro trimestre.

O diretor de vendas da BMW, Ian
Robertson, disse que a empresa te-
ve forte desempenho “apesar dos
ventos contrários na Europa". As
vendas da BMW na Alemanha caí-

ram 3,8% no primeiro trimestre,
em relação ao mesmo período de
2012. Mas, considerando toda a
Europa e incluindo Rússia, onde a
demanda foi forte, as vendas au-
mentaram 3,1%. As vendas subi-
ram 4,3% nos EUA, 7,6% na China,
7,2% no Japão e 17% na Coreia.

A Audi informou que suas ven-
das na Europa Ocidental subiram
0,7% no primeiro trimestre, apesar
de terem caído 1,7% na Alemanha.
As vendas cresceram 14% na China,
que se tornou o mercado mais im-
portante para a marca Volkswagen
e para a Audi. A Fiat, a Peugeot e a
Renault SA ainda não divulgaram
seus resultados do primeiro tri-
mestre. (Colaboraram Monica
Houston Waesch, de Frankfurt, e
Matthew Curtin, de Paris.)
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Consumo de aço pode subir 2,5%
S i d e r u rg i a
Ivo Ribeiro

De São Paulo

O consumo global de produ-
tos siderúrgicos (aço acabado),
apesar do cenário complicado da
economia mundial, deverá apre-
sentar uma leve retomada neste
ano, com crescimento superior a
2,5% na comparação com o ano
passado, que teve aumento de
apenas 1,4% em relação a 2011.

Todavia, a constante alta no ex-
cesso de capacidade de produção
do parque siderúrgico no mundo
ainda preocupa fabricantes, prin-
cipalmente no Brasil. O mercado
brasileiro, após a crise financeira
de 2008/2009, foi alvo de uma
avalanche de importações. O vo-
lume beirou 6 milhões de tonela-
das em 2010, oriundas em gran-
de parte da Ásia e Leste europeu.

O excesso de capacidade de pro-
dução de aço bruto alcançou 545
milhões de toneladas em 2012 e
poderá superar 580 milhões de to-
neladas este ano. E já se prevê que
irá além de 620 milhões em 2013.

A perspectiva de consumo apa-

rente em 2013, bem como no
próximo ano, deverá ser divulga-
da hoje pelo Comitê Econômico
da World Steel Association
(WSA), entidade da indústria
mundial do aço baseada em Bru-
xelas, na Bélgica. Para 2014, com
expectativa de alguma melhora
da economia na Europa, a proje-
ção é de aumento acima de 3%,
chegando próximo de 1,5 bilhão
de toneladas, segundo apurou o
Va l o r com fontes do setor.

A WSA costuma divulgar as
projeções de demanda global de
produtos acabados em abril e no-
vembro. A reunião deste ano
ocorreu no mês passado, em Dus-
seldorf, na Alemanha.

No ano passado, o consumo
aparente de aço na União Europeia
teve retração de 9,2% em relação a
2011, enquanto se verificou cresci-
mento de 7,8% da América do Nor-
te, 2,6% da América Central e Sul e
1,9% da China. Globalmente, o
consumo de 2012 atingiu 1,41 mi-
lhão de toneladas e o deste ano fi-
cará em torno de 1,45 bilhão.

Desde o início da década pas-
sada, os países emergentes e em
desenvolvimento, com China à

frente, vêm ampliando sua força
no consumo mundial de aço.
Passou de 41,5% em 2000 para
73% no ano passado. China, Ín-
dia, Brasil, Rússia, Turquia, países
da África e Oriente Médio e cinco
outros da Ásia, responderam pe-
la demanda de mais de 1 bilhão
de toneladas de produto final. Is-
so significou alta de 2,6%, quase o
dobro da média mundial.

Procurado, o Instituto Aço Brasil
(IABr) informou que as preocupa-
ções do setor no país se mantém
diante do cenário de incertezas
globais e perda de competitivida-
de da indústria local, com baixo
desempenho da indústria de
transformação. “A solução passa
por aqui mesmo, com crescimento
do mercado interno e correção de
assimetrias, como o câmbio e a
questão tributária, bem acima dos
nossos competidores”, informou.

O setor, no país, opera com
ociosidade média de 70% da ca-
pacidade de suas usinas. A perda
de competitividade e a posição
do país no atual cenário mundial
serão temas de debate no Con-
gresso Brasileiro do Aço, marca-
do para início de maio no Rio.

Chiara Quintão

De São Paulo

A JFG Construções e Participa-
ções — do empresário José Batista
Júnior —, comprou o controle da
loteadora BRDU - Brasil Desenvol-
vimento Urbano. Juntos, JFG e os
sócios que já estavam no negócio
farão aporte de R$ 150 milhões em
infraestrutura, obtenção de licen-
ças e marketing. O valor a ser pago
pela JFG por 50% mais uma cota da
BRDU, durante quatro anos, não
foi divulgado. O investimento é do
empresário e não da JBS, da qual
Junior é um dos donos.

Depois de lançar o total de
R$ 150 milhões no biênio 2011 e
2012, a BRDU projeta, para este
ano, Valor Geral de Vendas (VGV)
de R$ 250 milhões. Em novos ne-
gócios a serem gerados em 2013
para execução nos próximos
anos, a estimativa é de R$ 400 mi-
lhões, incluindo a negociação de
permutas de áreas no interior de
São Paulo, Minas Gerais e do Rio
de Janeiro. A BRDU ainda não es-
tá presente nesses Estados.

O foco da BRDU são loteamen-
tos residenciais destinados às clas-
ses C e D em cidades de médio por-
te. A loteadora tem empreendi-
mentos na Bahia, no Espírito San-
to, em Goiás, no Maranhão, em
Mato Grosso, no Pará e em Tocan-
tins. O banco de terrenos atual so-
ma R$ 1,1 bilhão. As vendas em
2011 e 2012 somaram R$ 94 mi-
lhões, e a estimativa de comerciali-
zação de lançamentos e estoques,

em 2013, é de R$ 180 milhões.
A BRDU foi criada em 2010, a

partir da união da CBL Desenvol -
vimento Urbano, do Espírito
Santo, da Ginco Empreendimen -
tos Imobiliários, de Mato Grosso,
e da  Te r r a n o Empreendimentos
Imobiliários, de Goiânia. Cada
um dos três sócios tinha dois as-
sentos no conselho de adminis-
tração da BRDU. Após a venda do
controle, a JFG passou a ter meta-
de dos seis assentos.

Conforme o acordo fechado na
operação, os sócios originais indi-
cam o presidente da BRDU, e a JFG,
o presidente do conselho e o dire-
tor financeiro. João Victor Araujo,
presidente da BRDU, continuará
no cargo. À frente do conselho e
como diretor financeiro, está Ga-
briel Fortes, genro de Junior. A Vin -
ci Partners foi a assessora financei-
ra da BRDU na operação.

Antes da compra do controle
da BRDU, a JFG já era parceira da
loteadora em alguns projetos. Ao
optar pela aquisição, a JFG levou
em conta, segundo Fortes, a ex-
periência de mais de 20 anos dos
sócios da BRDU, além de fatores
como a empresa ser auditada pe-
la Ernst & Young. Desde fevereiro
do ano passado, a gestora de fun-
dos de private equity VBI Real Es-
tate é parceira da BDRU em pro-
jetos, o que também foi conside-
rado na decisão da JFG.

A JFG leva à BRDU, além do
aporte financeiro e dos seus pro-
jetos próprios de loteamentos
em desenvolvimento, o relacio-

namento de Junior com o mer-
cado financeiro e a experiência
de Fortes, cuja família foi funda-
dora da João Fortes Engenharia.
A BRDU financia suas atividades
por meio de capital próprio, de
recursos resultantes das vendas
e de parcerias com fundos em
projetos, segundo Araujo.

“Acreditamos no desenvolvi-
mento do setor de loteamentos. As
margens são elevadas, e há falta de
lotes para o crescimento das cida-
des”, diz o presidente do conselho
da BRDU. A BRDU tem margem
bruta de 30% a 35%. Para efeito de
comparação, a margem bruta da
líder do segmento, A l p h av i l l e Ur -
banismo foi de 52% em 2012.

Além de Alphaville e de outras
empresas tradicionais como Sco -
pel Desenvolvimento Urbano e
Damha Urbanizadora, o seg-
mento tem atraído as atenções
de incorporadoras, como Rodo -
bens Negócios Imobiliários, MRV
Engenharia e Rossi Residencial,
que anunciaram a criação de lo-
teadoras no ano passado.

A JFG só atuará no mercado
de loteamentos por meio da BR-
DU, mas vai desenvolver outros
projetos imobiliários, como ho-
téis, shopping centers e empre-
endimentos comerciais, além da
incorporação residencial, em
que já está presente.

Segundo Fortes, o crescimento
orgânico continuará como foco
da BRDU, mas fusões e aquisições
podem ocorrer conforme as
oportunidades que houver.

C o n st r u ç ã o Empresa de José Batista Junior aposta no
setor de loteamentos, cujas margens são elevadas

JFG adquire controle
da loteadora BRDU

CLAUDIO BELLI/VALOR

Da esquerda para a direita: Gabriel Fortes, presidente do conselho da BRDU, e João Victor Araujo, presidente da empresa

Ilustração: Shout. Artista italiano com obras publicadas nas principais revistas de economia internacionais.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2013, Empresas, p. B7.




