
solidação mundial. A pacificação in-
terna também abrirá caminho para
tirar do papel o plano de construir
uma usina de placas de aço. A plan-
ta, orçada em US$ 3 bilhões e com
capacidade de produzir cinco mi-
lhões de toneladas por ano, será fo-
cada na exportação. "Não é segre-
do para ninguém que a Vale pre-
tende apostar em projetos que ga-
rantam demanda para seu minério
de ferro", opina Reginaldo Takara,
analista de risco da Standard &
Poors. "Temos a intenção de apoiar
o crescimento da Usiminas", con-
firma Gabriel Stoliar, diretor-exe-
cutivo da mineradora.

Hoje, a siderúrgica é uma empresa
focada no mercado doméstico que ab-

s

sorve 66% de sua produção. E líder
com 52% e figura como a principal
fornecedora dos segmentos automo-
tivo e de máquinas agrícolas. Ocorre
que em um mundo cada vez mais glo-
balizado é vital ter uma participação
maior no Exterior. E é exatamente
essa a função da nova planta. "O
Brasil é imbatível na fabricação
de placas, material que não so-
fre os efeitos de sobretaxas e
outras eventuais sanções co-
merciais", argumenta Patrick
Conrad, analista da corretora
Santander Banespa. Mas para fe-
char essa equação é necessário ter
um parceiro lá fora ou mesmo ad-
quirir uma usina no Exterior. Tra-
ta-se de um desafio sob medida
para o metódico Soares, que ingres-
sou na Usiminas em 1971. A postu-
ra discreta do executivo serviu de
álibi para evitar qualquer comentá-
rio sobre a reestruturação. Rinaldo
não quer passar a impressão de que
estaria cantando vitória. H

Investimentos no
Exterior podem chegar
a US$ 100 bilhões
MILTON GAMEZ

Ocenário é de ficção. O mitológico
rio Orinoco, berço das populações
indígenas da Venezuela, é o princi-

pal personagem da obra "Lê Superbe
Orénoque", do visionário escritor fran-
cês Jules Verne, autor do clássico "Vin-
te Mil Léguas Submarinas". No finalzi-
nho do século XIX, Verne já imaginava
o poderoso Orinoco sendo cruzado por
um trem. A partir da próxima segun-
da-feira 13, não apenas uma locomoti-
va, mas também automóveis e cami-
nhões poderão rodar sobre a nova pon-
te rodoferroviária, uma obra monu-
mental erguida pela construtora brasi-
leira Norberto Odebrecht. Com 3,2 qui-
lómetros de extensão e 180 quilóme-
tros de estradas de acesso, é a principal
obra de infra-estrutura da Venezuela.

Custou US$ 1,2 bilhão e deverá ser
inaugurada pelos presidentes Hugo
Chávez e Luiz Inácio Lula da Silva.

A incursão da Odebrecht na Vene-
zuela, onde também atua na construção
do metro de Caracas, faz parte de uma
estratégia de internacionalização que
começou há mais de 25 anos. Hoje, a
empresa atua em 12 países além do
Brasil Geia quadro abaixo) e obtém do
Exterior 75% de seu faturamento. Um
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detalhe: somente 800 brasileiros traba-
lham para a Odebrecht no Exterior,
onde tem cerca de dez mil funcionários.
"Lá fora, buscamos sempre atuar de
forma local. É uma estratégia de nacio-
nalização dentro da internacionaliza-
ção", diz o diretor da Área de Exporta-
ção, Fernando Santos Reis.

A tendência de crescimento em ou-
tros pontos do planeta alastrou-se en-
tre as companhias brasileiras nos últi-

mós anos. Segundo o Banco Central, os
investimentos diretos brasileiros no
Exterior somavam US$ 54,9 bilhões
em 2003 e, no ano passado, alcançaram
US$ 71,8 bilhões - uma alta de 31%.
Este ano, até setembro, foram investi-
dos mais US$ 7,8 bilhões. Com a recen-
te compra da canadense Inço pela
Companhia Vale do Rio Doce, um ne-
gócio que pode chegar a US$ 18 bi-
lhões, os investimentos brasileiros em
outros países devem romper em breve
a marca dos US$ 100 bilhões.

O Brasil é um dos quatro países
emergentes que mais investem fora de
casa. Perde apenas para a China (Hong
Kong), Cingapura e Taiwan. As mais
agressivas na internacionaliza-
ção são as companhias de seto-
res onde há concentração de mer-
cado e produtos básicos, como o
siderúrgico, o de mineração e o
de alimentos. Naturalmente há ex-
ceções, caso da Embraer e da Natura.
O que não falta são brasileiros procu-
rando bons negócios nos outros países.

A Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) está tentando comprar o grupo
anglo-holandês Corus. O Grupo Ger-
dau - o conglomerado brasileiro mais
internacionalizado, segundo ranking
da Fundação Dom Cabral - deve ad-
quirir a Aceros Bragado, segunda
maior siderúrgica de aços longos da
Argentina. A Coteminas negocia a
compra de uma fábrica na China. A
Braskem, do Grupo Odebrecht, terá
metade de uma joint-venture. E por
aí vai. "O Brasil ficou pequeno para
muitas empresas que sobreviveram à
abertura dos mercados nos anos 90 e
ganharam competitividade interna-
cional", diz Álvaro Cyrino, professor
da Fundação Dom Cabral.

Text Box
Anúncio

Text Box
e

Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, n.478, p. 72-73, 15 nov. 2006.




