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C o n g l o m e ra d o Investimentos já
somam US$ 900 milhões no país

Hyundai faz
chegada
meteór ica
ao Brasil

REGIS FILHO/VALOR

Lee responde pela área automotiva do grupo no Brasil desde janeiro: com o HB20 entre os quatro carros mais vendidos no país, marca atinge participação de 5, 8%

Eduardo Laguna e Ana Fernandes
De São Paulo

Nos últimos três anos, poucas
empresas apostaram tanto
quanto a Hyundai na escalada
do consumo de automóveis e na
demanda gerada por projetos
de infraestrutura e construção
civil no Brasil. De uma presença
apenas discreta no país — mar -
cada por produtos, em sua
maioria, importados ou fabrica-
dos por representantes locais —,
os coreanos passaram a, rapida-
mente, replicar no mercado bra-
sileiro o modelo de conglomera-
do construído por mais de seis
décadas na Ásia.

Em apenas três anos e com in-
vestimentos na casa de US$ 900
milhões, a Hyundai se estabele-
ceu no Brasil como fabricante de
carros e de máquinas de cons-
trução, além de fincar sua ban-
deira no setor de construção na-
val em uma sociedade no esta-
leiro da OSX, do empresário Eike
Batista, no norte do Rio de Janei-
ro. Agora, o grupo se lança à fa-
bricação de elevadores no Rio
Grande do Sul e apresenta-se co-
mo um dos interessados no for-
necimento de equipamentos ao
projeto do trem-bala brasileiro
— o TAV, que vai ligar Campinas,
São Paulo e Rio de Janeiro.

Fundada no fim da década de
40 como uma empresa de cons-
trução familiar, a Hyundai ex-
pandiu seus negócios para uma
série de atividades industriais
nos anos seguintes, mas, com a
crise asiática de 1997, passou
por cisões que deram origem a
diversos grupos com atuação in-
dependente entre si — apesar de
carregarem a mesma marca.
Maior deles, com faturamento
anual superior a US$ 76 bilhões,
o Hyundai Motor Group ficou
com as operações automotivas
— incluindo as montadoras
Hyundai e Kia Motors —, além
de negócios nas áreas de equipa-
mentos ferroviários e siderurgia.

A Hyundai Heavy Industries —
com faturamento de quase
US$ 23 bilhões — reuniu as ativi-
dades de construção naval, enge-
nharia industrial e máquinas de

construção. Já os negócios rema-
nescentes, que não foram separa-
dos, continuaram sob o Hyundai
Group, empresa que deu origem
ao grupo e que tem hoje uma
atuação diversificada que vai de
hotéis e serviços financeiros à
montagem de elevadores.

No Brasil, a investida da Hyun-
dai obedece essa separação nas
organizações. Ou seja, embora
cheguem praticamente ao mes-
mo tempo, elas não têm relações
diretas entre elas. Contudo, as es-
tratégias de entrada no país têm
como ponto em comum as alian-
ças com grupos locais que conhe-
cem bem o mercado.

Antes de desembolsar US$
700 milhões para construir uma
fábrica de carros em Piracicaba
(SP), a Hyundai entregou ao em-
presário Carlos Alberto de Oli-
veira Andrade, dono do grupo
Caoa, a tarefa de introduzir a
marca no país. Da mesma forma,
a Hyundai Heavy Industries —
braço de indústria pesada — se
uniu à BMC, tradicional distri-
buidora de máquinas, no inves-
timento de US$ 180 milhões em
uma fábrica de escavadeiras em
Itatiaia (RJ), inaugurada oficial-
mente no mês passado.

Mesmo com o início da pro-
dução local, a Caoa segue res-
ponsável pela importação de
carros da Hyundai, assim como
pela produção de utilitários da
marca em Goiás. A BMC, por sua
vez, faz a distribuição das má-
quinas produzidas no sul flumi-
nense, após ajudar os coreanos a
implementar o empreendimen-
to, incluindo as negociações de
financiamento de metade do in-
vestimento com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES).

No setor automotivo, o retor-
no tem acontecido mais rápido
do que se imaginava. Em apenas
sete meses, a Hyundai conseguiu
colocar o HB20 entre os quatro
carros mais vendidos no país. In-
cluindo na conta os veículos co-
mercializados pela Caoa, a mar-
ca já tem 5,8% das vendas de car-
ros no Brasil — na metade do ca-
minho para alcançar a meta de
10% e superar a Fo r d na quarta

GM reduz prejuízo na Europa
e lucro na América do Sul
Robert Wright
Financial Times, de Nova York

A General Motors, maior mon-
tadora dos Estados Unidos em re-
ceita, comemorou seu “progres -
s o” na redução do prejuízo no pri-
meiro trimestre na Europa, mas
ressaltou que as dificuldades no
mercado automotivo da região
ainda não chegaram a seu pior
ponto. O prejuízo ajustado do pri-
meiro trimestre antes de juros e
impostos na Europa (excluindo
itens extraordinários) encolheu
de US$ 300 milhões, no primeiro
trimestre de 2012, para US$ 200
milhões, com a receita recuando
9,4%, para US$ 4,8 bilhões.

Na América do Sul, a General
Motors teve equilíbrio entre re-
ceitas e despesas — em compara-
ção ao lucro de US$ 200 milhões
antes de juros e impostos no pri-
meiro trimestre de 2012 —, afeta-
da por problemas na Venezuela,
que anularam a melhora de de-
sempenho no Brasil. A empresa
contabilizou encargos extraordi-
nários de US$ 200 milhões com a
desvalorização de 32% do bolívar
venezuelano em fevereiro.

O declínio acentuado nas ven-
das de carros na Europa, que dei-
xou muitas das fábricas de veícu-
los do continente com capacida-
de ociosa, vem sendo motivo de
grande preocupação para as
montadoras internacionais, que
em sua maioria vem perdendo
muito dinheiro na região.

O diretor de finanças da General
Motors, Dan Ammann, disse que há
aspectos das condições do mercado
europeu que a empresa pode con-
trolar e que a montadora se sente
“bastante bem”. Entre as iniciativas
da empresa na Europa — onde ope-
ra em grande parte sob as marcas
Opel e Vauxhall — estiveram os lan-

çamentos de dois novos carros pe-
quenos: o Opel Adam e o Mokka.

“Há aspectos que não contro-
lamos, como o cenário macroe-
conômico europeu. Precisamos
ver o que acontece quanto a is-
s o”, ressaltou Ammann.

É “muito cedo” para dizer que
o mercado de carros europeu
atingiu “o ponto mais baixo”, se-
gundo o diretor de finanças.
“Quando você tem desemprego
superior a 20% em vários países
importantes, acho que é cedo
demais para dizer que se chegou
ao ponto mais baixo lá.”

O lucro líquido total da mon-
tadora caiu 10%, para US$ 900
milhões, com queda de 2,4% na
receita para US$ 36,9 bilhões,
sendo que o lucro ajustado an-
tes de juros e impostos no mer-
cado da América do Norte re-
cuou 12,5%, para US$ 1,4 bilhão.

O lucro líquido total por ação,
excluindo itens extraordinários,
foi de US$ 0,67, em alta em com-
paração à previsão do mercado,
de US$ 0,54. Em consequência, as
ações da GM chegaram a ser ne-
gociadas em alta 4,21% em Nova
York, mas fecharam o dia com va-
lorização de 3,25%, a US$ 31,16.

O analista Joe Spak, especializa-
do em setor automotivo na RBC
Capital Markets, disse que os resul-
tados superaram as expectativas,
graças a números melhores que os
esperados na América do Norte.

Além dos novos produtos na
Europa, a General Motors investe
pesadamente em novos veículos
para o mercado americano, co-
mo por exemplo o Chevrolet Sil-
verado, no importante segmento
de picapes. A montadora procu-
ra aproveitar a recuperação da
demanda nos Estados Unidos,
onde as vendas de carros
cresceram 13% em 2012.

Negócios no Brasil
Coreanos atacam cinco áreas de negócio distintas no país
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Grupo começou, em setembro, a produção em Piracicaba (SP) do 
HB20, que já é o quarto carro mais vendido no país. Após 
investimentos de US$ 700 milhões, fábrica no interior paulista ficou 
pronta em menos de dois anos

Fábrica de equipamentos usados em trabalhos de terraplenagem, 
como escavadeiras e retroescavadeiras, foi inaugurada oficialmente 
no mês passado em Itatiaia (RJ). Investimentos na linha somaram 
US$ 180 milhões

Hyundai, por meio de seu braço de indústria pesada, é sócia de Eike 
Batista no estaleiro da OSX – a empresa de construção naval do 
empresário - em São João da Barra, norte do Rio de Janeiro. 
Participação dos coreanos no empreendimento é de 10%

Hyundai tem interesse em fornecer equipamentos para o trem de 
alta velocidade (TAV) que vai ligar Campinas, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Empresa faz parte do consórcio de grupos coreanos 
interessado em participar da licitação desse empreendimento

Empresa já deu início aos trabalhos de terraplenagem do terreno 
que vai abrigar sua fábrica de elevadores em São Leopoldo, no Rio 
Grande do Sul. Investimentos são estimados em US$ 30 milhões

posição do mercado brasileiro.
A estratégia de entrada do

grupo também incluiu sucessi-
vas trocas de executivos na che-
fia da subsidiária para cada fase
de desenvolvimento da empresa
no país. Em dois anos no Brasil,
a Hyundai teve três presidentes.
William Lee é quem está no co-
mando desde janeiro deste ano
para consolidar a investida da
empresa como uma marca po-
pular de automóveis.

Agora, a aposta é que o suces-
so meteórico no segmento auto-
motivo se repita com a produ-
ção de elevadores da marca, im-
portados por aqui há um ano.
Em um terreno de 150 mil me-
tros quadrados em São Leopol-

do (RS), a Hyundai vai instalar
sua primeira fábrica fora da
Ásia, assim como já havia ocorri-
do no negócio de máquinas de
construção. Segundo a prefeitu-
ra da cidade, a terraplenagem
no terreno já teve início e a uni-
dade tem previsão de ser inau-
gurada no primeiro trimestre de
2014, com investimentos esti-
mados em US$ 30 milhões.

No primeiro ano de importa-
ção, a Hyundai vendeu cerca de
500 elevadores no país. Com a fá-
brica, terá capacidade de produ-
zir 3 mil unidades em plena capa-
cidade. A meta é abocanhar 20%
do mercado e brigar com as mar-
cas que dominam o setor — Atlas
S c h i n d l e r, Otis e T h y s s e n K r u p p.

Venda de veículos novos sobe 29,4% no mês de abril
De São Paulo

Balanço das vendas de veícu-
los divulgado ontem pela Fena-
brave, a entidade que abriga as
concessionárias de carros, con-
firma o melhor abril da história
e o melhor mês, até agora, deste
ano para o setor. No mês passa-
do, os emplacamentos somaram
333,7 mil veículos, entre auto-
móveis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus. O volume repre-
senta um crescimento de 29,4%
em relação ao mesmo período

do ano passado. Na comparação
com março, a alta foi de 17,6%.

Nos quatro primeiros meses
do ano, os brasileiros compra-
ram 1,16 milhão de veículos,
uma alta de 8,2%. Só no segmen-
to de carros de passeio e utilitá-
rios leves, beneficiado por des-
contos no Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI), foram
vendidos 316,7 mil unidades em
abril, 29,4% acima do volume de
um ano atrás. Ante março, houve
crescimento de 18%. O desempe-
nho confirma o melhor resulta-

do para o mês na história, supe-
rando com folga os 273 mil car-
ros licenciados em abril de 2011.

A Fiat continuou na liderança
do mercado no mês passado, res-
pondendo por 22% das vendas
totais. Na sequência, aparecem
Vo l k s w a g e n (18,6%), General
Motors (17,4%) e Fo r d (8,7%).
Com 6,7%, a Renault, dessa vez,
superou a Hyundai e reconquis-
tou a quinta posição no mês pas-
sado. No acumulado do ano, con-
tudo, a marca coreana, com 5,8%
das vendas, segue um pouco na

frente da montadora francesa.
O levantamento da Fenabrave

mostra ainda que as vendas de
caminhões seguem em recupe-
ração, com 14 mil unidades em-
placadas em abril, alta de 29,6%
na comparação anual e de 13,8%
ante março.

Diferentemente dos dois me-
ses anteriores, marcados por fe-
riados de Carnaval e de Páscoa, as
montadoras voltaram a ter um
mês “c h e i o” em abril, com 22 dias
úteis de venda, o que influenciou
nos resultados. (EL)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 maio 2013, Empresas, p. B8.
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