
Jornal Valor --- Página 6 da edição "18/04/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 17/04/2013@19:53:47

B6 | Valor | Quinta-feira, 18 de abril de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 18/4/2013 (19:53) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | I n d ú st r i a

Insumos Área automotiva puxa venda de especialidade química e vedação

Negócios da Freudenberg
crescem de 5% a 10% no país

D I V U LG A Ç Ã O

Juan Carlos Borchardt, representante: “O que vimos até março é que 2013 começou bem melhor que o ano passado”

Ana Fernandes
De São Paulo

O primeiro trimestre foi de
aceleração para as operações no
Brasil do grupo industrial ale-
mão Freudenberg. Em entrevista
ao Va l o r , Juan Carlos Borchardt,
representante da companhia pa-
ra América do Sul e África do Sul,
revelou que as vendas avançaram
entre 5% e 10%, em relação ao
mesmo período do ano passado,
entre as diferentes divisões em
que a companhia atua no país.

“O que vimos até março é que
2013 começou bem melhor que
o ano passado”, disse Borchardt.
Ele acrescentou que abril e maio
já dão sinalizações de continui-
dade dessa tendência, com en-
trada firme de pedidos.

Pelo plano de negócios enca-
minhado no meio do ano passa-
do pela subsidiária à matriz, a
previsão da empresa é crescer
8,2% no Brasil em 2013. Contu-
do, afirma Borchardt, como o
plano é feito com muita antece-
dência e o cenário está mais po-
sitivo que o previsto, a alta pode
ser superior. Borchardt ressal-
vou que ainda é cedo para afir-
mar como será o desempenho
em 2013, até porque os negócios
são sensíveis à oscilação de pre-
ços de matérias-primas.

No ano passado, mesmo com
a desaceleração da economia
brasileira, a empresa conseguiu
crescer organicamente 8,5% no
país, com faturamento de R$
619 milhões. Assim como em
outros países emergentes, a ex-
pansão no Brasil superou o rit-
mo de crescimento global do

KSB eleva produção
de válvulas com
nova fábrica em SP
E q u i p a m e n to s
De São Paulo

Tradicional fabricante de bom-
bas hidráulicas, a KSB está inves-
tindo para avançar no mercado
de válvulas. A multinacional, de
origem alemã, está no Brasil des-
de 1954, com a fabricação de
bombas. A divisão de válvulas,
mais antiga para a empresa em
outros países, só passou a ter
atuação aqui em 2005, quando a
KSB comprou a brasileira Indús -
tria de Válvulas e Controles (IVC).

À época da aquisição, a KSB fi-
cou com uma unidade alugada
na capital paulista. Agora, essa
produção foi deslocada para Jun-
diaí (SP), em uma unidade maior
e com processos mais enxutos,
que será formalmente inaugura-
da hoje. “Fortalecer a atuação em
válvulas é parte da nossa estraté-
gia de diversificar os negócios”,
disse ao Va l o r o presidente da
companhia no país, Carmelo Fer-
nandez Moldes.

De acordo com Moldes, a capa-
cidade produtiva da divisão de
válvulas foi multiplicada por três.
No ano passado, a KSB faturou
R$ 350 milhões no país. Desse to-
tal, 11%, ou R$ 40 milhões, vieram
da divisão de válvulas. Em cinco
anos, a meta é que a divisão alcan-
ce faturamento de R$ 100 mi-
lhões e responda por pelo menos
um sexto do faturamento local.

Em grande parte, a clientela de
válvulas é semelhante à de bom-
bas. A maior demanda vem do se-
tor de petróleo e gás e há grande
expectativa com o avanço do pré-
sal e anúncio de novas refinarias,

como Premium I e Premium II da
Pe t r o b r a s , que serão erguidas no
Maranhão e no Ceará, respectiva-
mente. “Elas estão entre as princi-
pais razões para os nossos investi-
mentos”, afirmou o executivo.

O presidente afirma que outro
fator interessante é que a fabrica-
ção de válvulas no Brasil é pulve-
rizada. “Tem um espaço muito
grande para crescermos”. En-
quanto o mercado de bombas é
consolidado entre poucas em-
presas, as principais a própria
KSB, a Sulzer e a Flowserve.

O investimento, que totalizará
R$ 50 milhões, prevê ainda uma
nova unidade de bombas seriadas,
a ser construída na mesma área em
Jundiaí. Segundo Moldes, estava
planejado abrir as duas simulta-
neamente. Por causa de “procedi -
mentos internos”, decidiu-se adiar
essa parte do investimento.

O executivo afirmou que 80% do
valor já foi empenhado. Segundo
ele, o projeto é trazer a produção
de bombas seriadas da unidade de
Vinhedo (SP), que está com sobre-
carga, para a nova fábrica em 2014.
“Provavelmente devemos extrapo-
lar esse valor de R$ 50 milhões.”

Como a demanda por bombas
ficou reprimida nos últimos seis
meses, foi um fator que permitiu
o adiamento do investimento. De
acordo com Moldes, projetos de
petróleo que foram atrasados,
em especial as refinarias da Pe-
trobras Comperj e Abreu e Lima,
tiveram forte impacto na receita
da divisão de bombas. Um terço
das compras de bombas da KSB é
do setor. Na área de válvulas, o se-
tor de petróleo e gás pesa ainda
mais, responde por 80%. (AF)

grupo, que foi de 5,5% conside-
rando aquisições, para um fatu-
ramento de €6,3 bilhões (R$ 16,4
bilhões), e de 2,2% de alta na re-
ceita ajustada.

O grupo tem sete fábricas no
Brasil. É fornecedor de compo-
nentes de vedação e controle de
vibração, de tecidos não tecidos
(TNT) e de especialidades quími-
cas. Segundo Borchardt, as divi-
sões de especialidades químicas
e de vedação conseguiram cres-
cer com força, em grande parte
impulsionadas pelo setor auto-
motivo. Avançaram, respectiva-
mente, 10% e 6,2%.

A divisão de TNT teve um cres-
cimento importante, de 5,5%, mas
prejudicado pela desvalorização
do real. “A taxa de câmbio não
ajudou os fabricantes brasileiros
de não tecidos”, disse Borchardt.

Segundo ele, foram afetados prin-
cipalmente os segmentos calça-
dista, cujas vendas da empresa
cresceram apenas 2%, e de vestuá-
rio, com alta de 3% nas vendas.

No último ano, as fibras sinté-
ticas importadas ficaram caras e
tornou-se mais difícil produzir
TNT localmente, já que o TNT
importado continuou entrando
com preço baixo no país. A es-
tratégia passou então a ser ga-
nhar produtividade e desenvol-
ver fornecedores locais, disse o
executivo. “Fizemos muitos pro-
gressos no segundo semestre,
usando novas fórmulas e novas
tecnologias para produzir o
mesmo material aqui.”

Segundo Borchard, a matéria-
prima do TNT, que era toda im-
portada, já teve 10% de origem
local no ano passado. Ele acredi-

ta que esse percentual possa
chegar a 30% neste ano e, no
longo prazo, possa até suprir
praticamente toda a demanda
da empresa no país.

O executivo mencionou a es-
tratégia global do grupo de sus-
tentar o crescimento nos países
dos Brics (que reúne Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul),
em vista do cenário adverso na
Europa. Nesse sentido, a empresa
vem estudando a possibilidade
de realizar novas aquisições no
Brasil, que “está no foco para
compra de companhias”. “Prova -
velmente, em 2013, teremos boas
novidades no Brasil também”.

No ano passado, o grupo in-
vestiu R$ 35 milhões na operação
brasileira. Para 2013, o plano é
investir R$ 40 milhões, sem con-
siderar possíveis aquisições.
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2013, Mercado, p. B6.




