
El Toro
Calendário perpétuo. Movimento automático.

Caixa em ouro rosé com aro de cerâmica.

Resistente a 100 metros.

Edição limitada.

W W W. U LY S S E - N A R D I N . C O M

INTERNET MAIS SOCIAL SMARTPHONESDESDE 2008,
UMA SOCIEDADE
QUE SE
TRANSFORMA

TABLETS
Nos últimos cinco anos, o mundo
experimentou uma explosão nas
redes sociais. O maior símbolo
desse fenômeno é o Facebook, que
tinha apenas 100 milhões de
membros em agosto de 2008 e
pouca influência global. Hoje, a
rede tem 1,15 bilhão de usuários.
Cresceram também LinkedIn,
Twitter, Instagram, entre outros.

Em 2007, quando estourou a crise
das hipotecas, o “Financial Times”
informava: “Foi a primeira crise
combatida via BlackBerry da
praia”, numa referência às férias
de verão do então presidente do
BCE, Jean-Claude Trichet. Em
2008, foram vendidos 130
milhões de smartphones. Este ano,
as vendas devem superar 1 bilhão.

Os smartphones foram um dos
responsáveis pelo ocaso do
computador, mas contaram com
a ajuda dos tablets, que surgiriam
em 2010 com o iPad. Em 2012
foram vendidos 128,3 milhões de
tablets. A projeção é que, daqui a
cinco anos, sejam 352 milhões
de tablets vendidos anualmente,
quase o triplo de desktops.
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Novo mapa dos negócios
Após crise, receita das 50 maiores empresas do Brasil cresceu o dobro do avanço do PIB

-RIO E SÃO PAULO- A crise econômica iniciada
em2008mudouomapadosnegócios em
todo o mundo. Empresas entraram em
recuperação judicial, foram estatizadas e
se uniram para sobreviver aos efeitos da
turbulência que começou nomercado fi-
nanceiro. No Brasil, marcas desaparece-
ram e outras surgiram com a fusão de
grupos fortes na economia brasileira. Le-
vantamento feito pela auditoria e consul-
toria PwC Brasil (antiga Pricewaterhou-
seCoopers) combaseemdadosdo“Valor
1000Maiores Empresas”mostra que o fa-
turamento das 50maiores empresas bra-
sileiras cresceu 84% entre 2008 e 2012, de
R$ 753,5 bilhões paraR$ 1,388 trilhão, em
valores correntes. A expansão foi maior
que a de 45,2% do Produto Interno Bruto
(PIB, conjunto de bens e serviços produ-
zidos no país) no mesmo período (de R$
3,032 trilhões para R$ 4,040 trilhões). A
relação entre esse faturamento e o PIB
tambémavançou: de 24,8%em2008para
31,5% em 2012.
—Acrise fez as companhias se preocu-

paremmais em serem produtivas e gran-
des para ganharem mercado. Os núme-
ros refletem isso: em linhas gerais, as em-
presas estão bemmaiores em faturamen-
to e em lucratividade. E por isso estão
mais capazes de lidar com adversidades
—afirmaosóciodaáreade fusõeseaqui-
sições da PwC Andre Castello Branco.
O GLOBO encerra hoje uma série de

reportagens sobre os cinco anos da
quebra do banco Lehman Brothers,
considerado o estopim da crise finan-
ceira global iniciada em 2008.

AQUISIÇÕES NO EXTERIOR
As empresas brasileiras se tornaram
mais robustas não apenas nos números.
Segundo Castello Branco, da PwC, hou-
vemudanças na governança corporativa
e na gestão das empresas. Um dos prin-
cipais cuidados é evitar que os riscos fi-
nanceiros afetem as operações. Antes da
crise, não erampoucas as empresas que,
para driblar os juros altos, buscavam ga-
nhos no sempre rentávelmercado finan-
ceiro. Entre as exportadoras,muitas fazi-
am contratos de hedge ouAdiantamento
de Operação de Câmbio (ACC) para se
financiar lá fora a customais baixo e, até
mesmo, financiar terceiros. As maiores
perdas com operações de câmbio foram
Sadia (R$ 2,5 bilhões) e Aracruz (R$
4,646 bilhões).
Desde 2008, outro fenômeno que se viu

nomapa corporativo foi o crescimento e a
internacionalização de empresas brasilei-
ras, embaladas pelas oportunidades gera-
das pela crise. E esse movimento foi mui-
tas vezes fomentado pelo BNDES, com a

política que ficou conhecida como “a es-
colha de campeões nacionais”.
— A crise afetou muito os mercados

americano e europeu, que passaram a ser
alvodeempresasbrasileiras fortes.EoBN-
DES ajudou no fomento ao crescimento
das empresas, coma ideiade formaçãode
vencedores—diz Castello Branco.
A lista de novas companhias é extensa.

Os exemplos mais emblemáticos são Fi-
bria e BRF, duas operações que tiveram
origem nas perdas cambiais de Aracruz
e Sadia. A lista, no entanto, é muito mai-
or e inclui Braskem (que comprou a
Quattor em 2010) e Itaú Unibanco, cria-
do em novembro de 2008 com a união
do terceiro e do quinto maiores bancos
privados do país. Outras companhias ti-
veram crescimento expressivo no perío-
do, comooGrupo JBS—quepassou a li-
derar o mercado de carne bovina no
mundo, com aquisições como Bertin,
Pilgrim’sPride eSeara—eaMarfrig, que
comprou a americana Keystone Foods.

FUSÃO FOI ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA
Essa mudança nos negócios ocorreu
depois de um ano recorde nas fusões e
aquisições no país, em 2007.
— É difícil tomar decisões de longo

prazo em períodos de crise. Em 2009,
houve uma tática de sobrevivência, de
juntar forças para sair da crise, mas esse
movimento não foi capaz de se sobrepor
ao cancelamento de negócios — afirma
LuísAugustoMotta, sóciodaKPMGCor-
porate Finance, lembrando a queda de
30% no número de fusões e aquisições
no Brasil em 2009 em relação a 2008.
O consultor Tiago Monteiro, da A.T

Kearney, ressalta que, num primeiro
momento, muitas empresas de países
emergentes, como as da China e da ín-
dia, fizeram aquisições na Europa e nos
Estados Unidos também para diversifi-
car a moeda de origem de suas receitas
e acessar mercados demais tecnologia.
Em seguida, os investidores globais
passaram a ser atraídos por países com
grande mercado ou economias em
crescimento, como Turquia e México.
—Nosmercadosmaduros, as empre-

sas já estão enxutas. Nos emergentes, é
preciso que as companhias aumentem
a produtividade e a eficiência para se-
guir crescendo— explica.
O consultor Luiz Marcatti, da Mesa

Corporate Governance, lembra que até
mesmo o setor imobiliário, que foi o es-
topim da crise, virou uma oportunidade
de ganho após o colapso do Lehman.
— Quando veio a crise, muitas cons-

trutoras ficaramcomterrenoscaros, por-
que os preços tinham sido inflacionados
nos anos anteriores, sem dinheiro para
novos lançamentos e endividadas. l
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BRF:Após ter sofrido
fortes perdas com
derivativos cambiais, a
Sadia foi vendida para a
Perdigão em maio de
2009, criando a BRF

FIBRIA:A Aracruz, que
também fizera apostas

arriscadas no mercado
cambial, foi incorporada
pela Votorantim Papel e
Celulose (VCP) em
janeiro de 2010,
criando a Fibria

BRASKEM:Com a compra
da Quattor, em 2010, a
Braskem tornou-se o

maior conglomerado do
setor de química e
petroquímica das
Américas

ITAÚ UNIBANCO:A fusão
entre os dois bancos foi
em novembro de 2008,
poucos meses depois da
eclosão da crise

U
ASNOVASMARCAS

Empresas especulavam
com contratos vinculados

à variação do dólar

-SÃO PAULO- Transformadas a con-
tragosto nos símbolos das apos-
tas arriscadas feitas pelas em-
presas brasileiras no mercado
cambial antes da crise de 2008,
Sadia e Aracruz aceitaram pa-
gar indenizações a fundos de
pensão que foramà Justiça con-
tra a desvalorização brusca das
ações dessas empresas negoci-
adas nomercado americano, as
ADRs (American Depositary
Receipt). A Aracruz acertou, no
fim do ano passado, uma conta
de US$ 37,5 milhões. A Sadia
havia fechado em 2011 um
acordo de US$ 27milhões.
Em 2008, as duas empresas

fechavam contratos no merca-
do cambial que, embora fossem
negociados como hedge (prote-
ção normalmente feita por ex-
portadores contra oscilações no
dólar), tinham valores muito
acima do necessário para uma
operação deste tipo. Em situa-
ções normais demercado, esses
contratos proporcionavam ga-
nhos financeiros para a empre-
sa. Mas, quando o dólar dispa-
rou, o prejuízo foi enorme.
Em meados de 2008, os con-

tratos em aberto de câmbio no
Brasil alcançavam US$ 274 bi-
lhões. Ao término daquele ano,
asperdas comoschamados “de-
rivativos tóxicos” atingirammais
de uma centena de empresas.
Nos seis anos que antecede-

ram a crise, os ganhos financei-
ros da Sadia totalizaram cerca de
R$ 1,6 bilhão, ou 47% do resulta-
do no período. No Brasil, nove
conselheiros da Sadia receberam
multas que variam entre R$ 200
mil e R$ 400 mil pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
No caso da Aracruz, 17 pessoas
pagaram um total R$ 14,7 mi-
lhões emacordo comaCVMpa-
ra extinção do processo. l

Aracruz e
Sadia pagaram
indenizações de
US$ 64 milhões

NosEUA, empresas hoje valemUS$4,5 tri
mais que antes da crise, napágina 28

AS MUDANÇAS NAS CORPORAÇÕES
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VOTORANTIM
CELULOSE E PAPEL

2 bilhões
ARACRUZ

3,7 bilhões FIBRIA

6,2 bilhões

PERDIGÃO

11,4 bilhões
SADIA

10,7 bilhões
BRF

28,5 bilhões

BRASKEM

18 bilhões

QUATTOR

1,8 bilhão

BRASKEM

35,5 bilhões

VARIAÇÃO ENTRE 2008 E 2012

Faturamento das 50 maiores empresas

PIB do Brasil

Faturamento em 2008

(Em R$)

QUEM COMPROU QUEM NOVA EMPRESA

Faturamento em 2012
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 set. 2013, Economia, p. 27.




