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Adesenvolvedora imobiliária
TishmanSpeyer registrou em
2005seumelhor ano em terri-
tório brasileiro. Segundoopre-
sidente da companhia, Daniel
Citron, no segmento residen-
cial, o valor geral de vendas da
companhiapassoudeR$70
milhões, em2004, paraR$
200milhões noanopassado.
Para este ano, a expectativa é
que esse valor alcanceR$280
milhões.Os investimentos rea-
lizadospela Tishmannomer-
cadonacional totalizammais
deR$ 1,5 bilhão.

OGrupoAbril anunciou ontem
suanova estrutura administra-
tiva. Comasaída deMaurizio
Mauro, quedeixa a empresa
no fimdomês, RobertoCivita,
presidente doConselhodeAd-
ministração, volta a assumir a
presidência executiva.O grupo
passaa contar comumavice-
presidência executiva, que se-
rá ocupadaporGiancarloCivi-
ta. Os vice-presidentes comer-
cial e de serviços compartilha-
dos eos diretores gerais pas-
sama responder aGiancarlo.

ARhodia anunciouontem in-
vestimentodeUS$ 11milhões
para zerar as emissõesde óxi-
dode nitrogênioda unidadede
ácidoadípico, localizadaem
Paulínia, interior deSP.Opro-
jeto coloca amultinacional no
mercadomundial de créditos
decarbono, apartir domomen-
toque conseguir evitar a emis-
sãode20mil toneladasdeÓxi-
dodeNitrogênio (N²O), equiva-
lente a6milhões de toneladas
degás carbônico, amesma
emissãode 1,2milhão de car-
ros a gasolina.

A siderúrgica Acesita regis-
trou no ano passado um lucro
líquido de R$588,9milhões, o
que representa uma redução
de 13,4% em relação ao resul-
tado deR$680,2milhões apu-
rado em2004. A receita líqui-
da da companhia caiu 1,7%,
para R$ 3,109 bilhões. O lucro
bruto recuou 19,2%, para R$
967,3milhões. A empresa re-
gistrou ainda uma geração de
caixa (Ebitda) de R$ 790,0
milhões, com redução de
24,2%sobre 2004.

A fabricante japonesaPanaso-
nic apresentou emTóquio sua
nova câmeradigital Lumix
DMC-TZ1.A câmera, comreso-
luçãode 5megapixels, é equi-
padacomzoomópticode 10
vezes.Deacordo comaPana-
sonic,marca daMatsushita
Electric Industrial Co., o produ-
to é omenor domundoemsua
categoria. A câmera começa a
ser vendida nomercado japo-
nês emmarço.
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PROTEÇÃO–TestedevidroautomotivoblindadonaProtechtor,queexportaparapaísescomooIraque

Fabricantes de vidros blindados ganhammercado no Oriente Médio, América Latina e EUA

Márcia De Chiara

Mais da metade das empresas
adquiridas no Brasil nos últi-
moscincoanossãofamiliares, e
as principais razões que leva-
riam os donos de companhias
que ainda não foram alvo de fu-
sõeseaquisiçõesavendê-lasno
futuro são questões relaciona-
dasàsucessãofamiliareàestru-
turasocietária.Issoéoquemos-
tra uma pesquisa qualitativa
inédita realizada pela Deloitte
paratraçarumperfildasfusões
e aquisições noPaís.
No ano passado, o número

de fusões e aquisições cresceu
40%ante2004.Em2005, foram
317 negócios e, no ano anterior,
217. A tendência é que esse rit-
mocontinuecrescente,porcon-
tadaofertaabundantederecur-
sos nomercado internacional e
darelativaestabilidadedocená-
rio macroeconômico no País,
prevê o sócio da área deCorpo-
rate Finance da Deloitte, Antô-
nio Caggiano Filho.
Para traçar o perfil das fu-

sõeseaquisições, foramconsul-
tadas no último trimestre do
anopassado204empresascom
receita anual superior a R$ 50
milhões.Destetotal,47%jápar-
ticiparam de processos de fu-
sões e aquisições nos últimos
cinco anos e 53%, não.
A pesquisa mostra que 56%

dasempresasadquiridasnosúl-
timoscincoanoseramcontrola-

das por famílias. Caggiano Fi-
lho observa que este resultado
refleteascaracterísticasdouni-
verso empresarial brasileiro,
marcado pela maior participa-
ção de empresas familiares.
Com relação aos objetivos

daaquisição,osprincipaisapon-
tadospelascompanhiasconsul-
tadas são ampliar a participa-
ção de mercado e agregar pro-

dutos e serviços. “Isso indica a
importância de consolidação
de posição”, afirma o gerente
defusõesdaconsultoria,Reinal-
doGrasson.Diferentementede
décadas passadas, quando as
companhias buscavam a diver-
sificação para reduzir riscos,
hoje o caminho é da consolida-
ção para ampliar os volumes
produzidos e erguer barreiras
à entrada dos concorrentes.
“Essaéatendênciadomercado
internacional.”
Quanto às fontes de recur-

sos para bancar as compras, a
maioria (78%) que fechou al-

gum negócio nos últimos cinco
anos usou recursos próprios.
Grassondestacaque,nestepon-
to, o mercado brasileiro difere
dointernacional,ondepredomi-
na a emissão de papéis para fi-
nanciar as compras. O fato de
asempresasaquiusaremrecur-
sos próprios para concretizar
fusõeseaquisiçõesmostratam-
bém que as companhias conse-
guem obter uma rentabilidade
que lhes garanta aplicar os re-
cursos no próprio negócio.
Segundo as companhias, as

principais dificuldades enfren-
tadas nas aquisições são os as-

pectos legais (39%), a quali-
dadedasinformaçõesgeren-
ciaisdaempresaaseradqui-
rida (37%) e a negociação
conduzida de forma pouco
profissional (36%). Apesar
destes problemas, 59% têm
disposição de recorrer a
uma nova fusão e aquisição
nofuturopararevidaroacir-
ramento da concorrência.
Jáentreasempresascon-

sultadas que não passaram
por processos de fusões e
aquisições, ou 53% da amos-
tra,aestratégiapreferidapa-
ra combater a concorrência
é o crescimento orgânico
(44%). Segundo a pesquisa,
esse grupo de empresas ale-
gaqueocrescimentoorgâni-
co também é a melhor saída
paracrescereoprincipalmo-
tivo para não comprar ou-
tras companhias.Tambéma
principal fonte de financia-
mento do crescimento orgâ-
nico são recursos próprios.
Quanto às razõespara se-

rem vendidas, as compa-
nhias que não passaram por
processosde fusões e aquisi-
ções apontamquestões rela-
cionadas à sucessão familiar
e à estrutura societária
(33%)eanecessidadederea-
lizar altos investimentos pa-
ra para financiar o cresci-
mento (22%). Caggiano diz
que muitas companhias re-
solvem dois problemas, so-
cietário e falta de recursos,
coma solução da venda. ●
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Maiorprodutormundialdecar-
ros blindados, o Brasil está se
tornandoreferêncianafabrica-
çãodevidrosespeciaisetemco-
mo clientes o Oriente Médio,
América Latina e Estados Uni-
dos. Em dois anos, o mercado
externo passou a responder
por cerca de 10% da produção
nacional de vidro blindado.
O vidro é o itemmais impor-

tante da blindagem e responde
por 30% do custo da proteção.
A maior exportadora do setor,
a Protechtor, ampliou as ven-
das em 70% no ano passado
com o envio de 650 kits (cerca
de4,5milvidros)principalmen-
te para o Iraque – que, sozinho,
respondeu por 15% do incre-
mentodosnegócios –, Irã eJor-
dânia. A importação é feita por
empresas locais de blindagem
que fornecemveículos para go-

vernos e particulares.
Este ano, a empresa projeta

aumento de 30% nas exporta-
ções, para 850 kits. “A tecnolo-
gia brasileira é uma dasmelho-
res do mundo e foi adaptada a
regiões quentes”, informa o ge-
rente-geral da Protechtor, Ol-
dackJaoude.Aalta temperatu-
ra danifica os vidros como sur-
gimento de bolhas que elimi-
nama eficiência do produto.
Atualmente, 11% da produ-

ção da Protechtor é exportada.
AfábricaemCampoLimpoPau-
lista (SP) emprega 230 funcio-
nários.Paraomercadointerno,
aempresavendeunoanopassa-
do 1,65 mil kits de vidros, volu-
me que deve crescer 10% este
ano. “Executivos que têm car-
ros protegidos estão mandan-
do blindar os carros de filhos e
esposas”, justifica Jaoude.
Aespecialidade doBrasil é a

blindagemdenível IIIA,contra

violência urbana (seqüestros e
assaltos). O veículo resiste a ti-
ros de uma Magnum 44, capaz
deperfurarumaparedede tijo-
los a 15 metros de distância. A
blindagem mais pesada, capaz
de resistir à artilharia de fuzil e
usada em regiões de guerra,
não é autorizada no País.
A Inbra Glass, divisão da In-

braFiltros, destinaaomercado
externo 6% a 10% da produção
mensal,de80a100kits.Osprin-
cipais clientes são América do
Sul eMéxico, quemontacarros
para os EUA. “Antes, 70% dos
carros blindados no País eram
modelos importados e 30% na-
cionais.Hoje, aproporçãose in-
verteu”, diz RicardoVenturini,
diretor da Inbra, com duas fá-
bricasemMauá (SP) e400 fun-
cionários em diversas áreas de
itensdeproteção.Aempresaes-
tá construindo novo pavilhão
paraabrigaraproduçãodecar-
ros blindados daVolkswagen.
AFanavid entrou nomerca-

do de vidros blindados em
2003. No ano passado, vendeu
100 kits para oCanadá, e agora
negocia contratos com vários
países. Segundo o gerente-co-
mercial Roberto Aguiar, com o
recente aumento da capacida-
de da fábrica, de 120 para 160
kitsmensais,serápossívelabas-
tecer omercado externo.
Aguiar projeta aumento de

20%nosnegóciosanteos 1,2mil
kits vendidos em 2005. A divi-
são de vidro blindado responde
por 10% a 15% dos negócios da
Fanavid, que fatura R$ 80 mi-
lhões e emprega 500 pessoas
emGuarulhos (SP).
Além de exportar vidros, o

Brasil presta serviços para
clientesdeoutrospaíses.Ocus-
to da blindagem de um BMW
750, por exemplo, é deUS$ 100
mil a US$ 130mil na Alemanha
eEUA.Aqui saiporUS$70mil.
Pelomenostrêsempresasrece-
bemcarros que entramnoPaís
emregimede admissão tempo-
rária. Uma delas está cotando
hojeablindagemde 100carros.
A frotabrasileiraéestimada

entre 28 mil e 30 mil veículos.
No ano passado, foram blinda-

das 4 mil unidades, mil a mais
que em 2004. Com essa produ-
ção, o País lidera o mercado
mundial,àfrentedoMéxico,Itá-
liaeFrança.Omodelomaisblin-
dado no Brasil é o Toyota Co-
rolla,cujaversãomaiscaracus-
ta R$ 78 mil e a blindagem, R$

45mil.Saveiro,MontanaeStra-
datambémpassaramaserpro-
tegidas,eoserviçosaiporR$25
mil a R$ 30mil.
O presidente da Câmara de

Blindagem Transparente da
Associação Brasileira de Blin-
dagem (Abrablin), Christian

Conde,projetaparaeste ano
aumentode10%a15%napro-
dução do segmento. Segun-
do ele, umdosmercadosque
mais deverá crescer é o ar-
quitetônico, com procura de
vidros blindados para edifí-
cios e residências. ●

Em 2005, número de fusões cresceu 40% no Brasil
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Niveacresce16%com
apostana forçadamarca
Unidadebrasileiraquerseruma
dasdezmaioresdogrupono
mundotodo.qPÁG.B15
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Em dois anos, setor
já exporta 10% de
sua produção para
diversas regiões

HÉLVIO ROMERO/AE

59% usariam
fusões e aquisições
para enfrentar
concorrência

ComputadordeR$800
para inclusãodigital
Empresasseunemelançam
máquinamaissimplespara
acessar internet.qPÁG.B16
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Text Box
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