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O conselho da Endesa,
energética espanhola,

aprovou a oferta de de US$
53,1 bilhões feita pela rival
alemã E.On, praticamente
encerrando a mais longa
batalha de aquisição de
uma empresa européia.
Acionistas votarão a pro-
posta no dia 20 de março.

* * *

n A Toyota disse que seu
lucro subiu 7% no terceiro
trimestre fiscal, findo em
dezembro, em relação a
um ano antes, para US$
3,5 bilhões — um recorde
trimestral da montadora
japonesa que a mantém a
caminho de superar a GM
como maior montadora do
mundo este ano.

* * *

n A 3M, dos EUA, disse
que vai construir sua séti-
ma fábrica na China, a
primeira de produtos far-
macêuticos, com a qual
espera aumentar suas ven-
das no país em mais de
20% nos próximos anos.

* * *

n A Avon disse que seu
faturamento subiu 9% no
quarto trimestre, ante
igual período de 2005, para
US$ 2,6 bilhões, graças a
fortes vendas na América
Latina e China.

n Steve Jobs, diretor-presi-
dente da Apple, que fabrica
o iPod, disse que as grava-
doras deveriam parar de
exigir software antipirata-
ria para vender músicas
pela internet. Segundo ele,
a tecnologia não impede as
cópias ilegais, e prejudica
as vendas de cópias legais. 

* * *
n Peer Steinbrück, minis-
tro da Fazenda alemão,
disse que vai propor ao
Grupo dos Sete países mais
industrializados que discu-
ta em seu encontro este
fim de semana o valor do
iene. Europeus suspeitam
que o Japão esteja manten-
do o iene fraco para refor-
çar as exportações.

* * *
n Ben Bernanke, presiden-
te do Fed, o BC americano,
alertou para uma crescen-
te desigualdade econômica
entre os americanos, mas
recomendou que os políti-
cos evitem limitar a flexi-
bilidade do mercado traba-
lhista ou erguer barreiras
comerciais. 

* * *
n A BP, petrolífera britâ-
nica, viu seu lucro cair
22% no quarto trimestre
em relação a igual período
de 2005, para US$ 2,8
bilhões.

I NTERNAC IONAL

ASonda, empresa chile-
na de serviços de

informática, disse que
está prestes a comprar
uma empresa brasileira,
cujo nome não informou,
por até US$ 110 milhões.

* * *

n A Cemex, fabricante
mexicana de cimentos,
disse que vai construir um
forno de US$ 200 milhões
em sua fábrica no Panamá.
O forno vai elevar em 50%,
para 1,6 milhão de tonela-
das, a capacidade de pro-
dução de clínquer, usado na
fabricação de cimento.

* * *

n A CCU, cervejaria chile-
na, disse que seu lucro
subiu 14% em 2006, para
US$ 102 milhões. No quar-
to trimestre, o lucro subiu
15%. Segundo a empresa, o
desempenho foi bom em
quase todos os segmentos.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A EDF, energética esta-
tal francesa, disse que pla-
neja vender as cinco terme-
létricas que tem no México,
e que espera conseguir US$
3,9 bilhões com a venda. A
empresa quer concentrar
operações na Europa. 

* * *
n A Venezuela registrou
um aumento de 40% nas
vendas de automóveis em
janeiro em relação a um
ano antes, para 28.619 veí-
culos, disse a associação de
montadoras Cavenez, que
citou o crescimento econô-
mico como principal fator.

* * *
n El Salvador venderá, por
um valor não revelado,
325.000 créditos de redução
de emissão de gases do efei-
to estufa para Luxemburgo. 

R E G I O N A L

POR JAMES T. AREDDY
THE WALL STREET JOURNAL

XANGAI — Com suas torres reluzentes e
crescimento explosivo, esta cidade ajudou a
inspirar sonhos de que este seria o Século
da China. Governada por quatro anos pelo
arquiteto Chen Liangyu, Xangai exalava
uma atitude confiante, dava boas-vindas ao
investimento estrangeiro e ilustrava a
emergência da China no cenário mundial.

Mas por trás da expansão e do brilho,
dizem líderes do Partido Comunista Chinês
em Pequim, jazia um segredo: corrupção
em grande escala.

No fim do ano passado, o partido demi-
tiu Chen, alegando má administração, des-
vio de verbas de um fundo de previdência
municipal, tráfico de influência e outros cri-
mes. O partido mandou prendê-lo num local
não revelado. Lá, ele não fez nenhum
comentário público.

A queda de Chen, que não apenas
comandava a cidade mas integrava o
Politburo, órgão execu-
tivo chinês, foi a maior
reviravolta política do
país em uma geração.
No entanto, muito mais
que a saída de um ofi-
cial, ela representa a
condenação do modelo
de negócios conhecido
como Xangai S.A.

Essenciais para o
modelo, de acordo com
relatos do governo e de
empresas, foram: pro-
jetos de construção
civil gigantes financiados por cofres públi-
cos; ativos privilegiados que deixam as
mãos do Estado em complexas transações;
e contratos concedidos de mão beijada para
que tem bons contatos.

A investigação é uma lembrança de que
o sistema chinês deixa muito poder nas
mãos de líderes locais do Partido
Comunista, cujas decisões, sem fiscaliza-
ção, podem afetar a economia. Agora que o
partido entrou em cena para expurgar seu
líder em Xangai, a aprovação para os visto-
sos projetos imobiliários pelos quais a cida-
de é famosa se arrasta.

O partido, que diz que sua maior ameaça
é a corrupção dentro de suas fileiras, man-
dou investigadores para apurar subornos em

outras cidades da China. Os chineses têm um
ditado: Mate uma galinha para assustar os
macacos. A saída de Chen é um alerta para
os líderes locais, assim como os investidores
estrangeiros, de que o crescimento voraz ao
estilo de Xangai não é mais a prioridade de
Pequim. Se as autoridades do resto da China
tomarem o destino de Chen como um alerta,
o resultado pode ser uma freada no cresci-
mento acelerado da economia. Isso atenderia
à meta de moderação que Pequim tem bus-
cado, até agora sem muito sucesso, com dis-
curso e com cortes no crédito dos bancos.

O cargo de Chen como secretário do par-
tido em Xangai deu-lhe vasto poder: ele
controlava 45% de todas as empresas da
cidade, desde indústrias até bancos e incor-
poradoras de imóveis. Esse portfólio reflete
a posição central do Partido Comunista no
mundo empresarial chinês. Um secretário
indicado pelo partido está na chefia de
vários grupos empresariais, inclusive em
algumas joint ventures com estrangeiros. 

Em Xangai, todos os membros do parti-
do respondiam a Chien. Quando ele saiu em
setembro, dezenas caíram junto com ele.
As detenções deixaram o poder decisório
nas mãos de autoridades que são extrema-
mente cuidadosas em fornecer licenças e
dar as aprovações necessárias para se fazer
negócios em Xangai, dizem investidores.

Uma expansão do metrô que estava em
execução foi posta em questão, assim como
a privatização da empresa de saneamento
básico. Projetos de construção de museus,
como a filial de Xangai do Centro Georges
Pompidou de Paris, estão paralisadas, assim
como a aprovação para uma loja da varejis-
ta americana de luxo Saks Inc. A cidade
colocou na geladeira uma campanha para
atrair um parque temático da Walt Disney
Co. e um plano para a maior roda gigante do
mundo, dizem autoridades. A Saks diz que
postergou de 2008 para 2009 seu plano de
abrir uma loja, enquanto a Disney diz que
sua estratégia na China é mais ampla do que
um parque temático em Xangai.

Ainda há bastante efervescência em
Xangai. Em 2006, a cidade divulgou o 15o

ano consecutivo de crescimento econômico
na casa dos dois dígitos: 12%. Mas a expan-
são dos investimentos de ativos com menor
liquidez, como incorporação imobiliária,
está bem menor que dois anos atrás, embo-
ra ainda num patamar robusto de 11%.

Chen era um aliado do secretário do par-

tido em Xangai, Jiang Zemin, um dos pio-
neiros na abertura da cidade para o inves-
timento estrangeiro. Quando Jiang se tor-
nou presidente da China, um grupo de líde-
res de Xangai o acompanhou para o poder
nacional, permitindo a Chen galgar os esca-
lões do governo em Xangai.

Enquanto o investimento estrangeiro
chovia a cântaros, o motor econômico da
cidade parecia estar operando em força
total. As empresas instalaram seus logoti-
pos em néon na orla do Rio Yang-tse-kiang.
As capas de revistas exaltavam a silhueta
da cidade como o símbolo da nova China.

Nos bastidores, a expansão parecia
menos espontânea. O governo de Chen esta-
va alimentando grandes projetos com seu
próprio cofre e forçando os fundos de pen-
são da cidade a fechar acordos, de acordo
com informações oficiais e pessoas próxi-
mas da situação.

Os registros mostram que para construir
um hotel Marriot de 60 andares, com um
telhado triangular e um concessionária
Ferrari no térreo, a cidade usou dinheiro
dos fundos de pensão mesmo estando proi-
bida de fazê-lo. E para liberar partes da
orla para ainda mais prédios de aparta-
mentos, o governo municipal gastou US$ 1,7
bilhão para realocar as docas e terminais
de contêineres para uma ilha distante.

A tensão com o governo central estava
crescendo. Os primeiros sinais de atrito já
haviam surgido em 2002, logo depois que
uma nova geração de oficiais com poucas
ligações a Xangai chegou ao poder em
Pequim, liderados pelo presidente Hu
Jintao e o primeiro-ministro Wen Jiabao.

Enquanto Xangai continuava a despejar
dinheiro em megaprojetos que ajudaram a
elevar os preços de imóveis e commodities
em todo o país, o distanciamento da lide-
rança em Pequim ampliou-se.

Chen parecia intocável. Seu mentor, o
ex-presidente Jiang, ainda tinha influência,
mesmo em sua aposentadoria, num condo-
mínio de Xangai tão elitizado que suas ruas
nem aparecem nos mapas. Mas em agosto,
justamente quando o ex-presidente colhia
os últimos louros com a publicação de suas
memórias, investigadores do governo cen-
tral do país e militares começaram a pren-
der autoridades de Xangai. 

Em 25 de setembro, o partido chocou
Xangai ao anunciar que Chen fora demitido.

POR CASSELL BRYAN-LOW
THE WALL STREET JOURNAL

As telefônicas de países
ricos têm competido contra
rivais do mundo emergente em
lugares como o Sudeste
Asiático e a África. Agora elas
estão enfrentando a concorrên-
cia em seu próprio território.

Empresas da Índia, Rússia e
do Oriente Médio estão buscan-
do ativos europeus. Elas seguem
os passos do bilionário egípcio
Naguib Sawiris, que ajudou a
abrir a porteira quando comprou
o controle da Wind Telecommu-
nicazioni SpA em 2005, num
acordo que avaliou a operadora
italiana em US$ 12 bilhões.

Até a tarde de ontem,
Sawiris estava perto de fechar
um acordo para comprar a TIM
Hellas, a terceira maior opera-
dora de celular da Grécia, por
cerca de Œ 500 milhões (US$ 646
milhões), excluindo dívidas das
firmas de participações que a
controlam, de acordo com pes-

soas a par da situação.
Um porta-voz da Orascom

Telecom, a principal empresa
de Sawiri e na qual ele ocupa a
presidência do conselho, não
quis comentar o assunto.

Tanto a Hinduja Group, da
Índia, quanto a russa Sistema já
expressaram interesse pela
Telecom Italia, a maior telefôni-
ca da Itália, sócia da Brasil
Telecom e dona da TIM. A Pirelli
& C., o grupo que inlui a fabri-
cante de pneus, disse que quer
vender parte de seus 18% da
Telecom Italia, a qual controla
por meio de uma holding. A
Pirelli disse recentemente que
vários interessados estavam em
contato, mas que nada havia
sido fechado.

Representantes da Hinduja
e da Sistema confirmaram o
interesse, mas não quiseram
comentar qualquer possível
negociação com a Pirelli.

Os banqueiros e executivos
das telefônicas dizem esperar

mais atividade na medida em
que as empresas do mundo em
desenvolvimento tentam equili-
brar o risco em seus portfólios
com o fluxo de caixa constante
que é gerado pelas telefônicas
européias. Eles acreditam que
empresas de mercados emergen-
tes podem usar sua experiência
em administrar operações enxu-
tas para gerir os negócios euro-
peus de maneira mais eficiente.

Por ora, o interesse das
emergentes nas telefônicas do
mundo industrializado concen-
tra-se na Europa — onde, curio-
samente, as empresas locais
queixam-se de saturação do
mercado e estão de olho em
clientes do mundo em desenvol-
vimento.

Alguns banqueiros descar-
tam muito do burburinho gerado
na Europa pelas empresas de
mercados emergentes. A maio-
ria dos ativos de telecomunica-
ção da Europa custa caro e
entrar na região pode diluir o

perfil de crescimento de uma
empresa cujos ativos estão em
mercados mais dinâmicos.
Dentre os outros desafios para
as empresas emergentes estão
questões culturais e de idioma,
assim como preocupações políti-
cas, especialmente o fato de que
os governos europeus vêem as
telefônicas como parte da infra-
estrutura de seus países.

Neill Galloway, diretor para
telecomunicação, mídia e tec-
nologia na Europa do banco
ABN Amro, acredita que, além
da Orascom, compradores em
potencial podem ser a Emirates
Telecommunications, dos Emi-
rados Árabes Unidos, as india-
nas Tata Group e Relliance
Communications e a Mobile
Telecommunication, do Kuwait.
Ele também inclui nessa lista
Carlos Slim, o bilionário mexi-
cano que controla a Teléfonos
de México SA, dona da
Embratel, e a América Móvil
SA, dona da Claro.

Telefônicas de países emergentes avançam sobre a Europa

Prisão de autoridade local é alerta de que crescimento voraz não é mais prioridade da China

Chen Liangyu

O governo de Xangai contruiu um es-
tádio de tênis de US$ 300 milhões. O
esporte é o favorito do então secretário
do partido na cidade, Cheng Liangyu.

Em 2003, Xangai gastou um va-
lor não revelado para mover
este teatro de ópera cerca de
70 metros, para afastá-lo do ba-
rulho de uma via expressa.

O Banco de Desenvolvimento
de Pudong, que é estatal mas
tem participação do Citigroup, foi
usado para transferir recursos da
previdência para a economia de
Xangai, mascarados como em-
préstimos comerciais, segundo do-
cumentos oficiais.

A japonesa Mori Buil-
ding está erguendo um
dos prédios mais altos
do mundo em Xangai,
um projeto de 100 anda-
res que segundo a incor-
poradora vai custar
cerca de US$ 1 bilhão e
ser inaugurado em 2008.
Outro arranha-céu seria
construído ao lado, mas
autoridades deixaram o
projeto parado.

O autódromo de
Xangai, erguido para
o grande prêmio de
Fórmula 1, custou
US$ 1 bilhão.
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Guerra à corrupção desacelera Xangai
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Investidor Sede  Interesse na Europa

Hinduja Group Índia

Chamada internacional
Algumas empresas de mercados em desenvolvimento de rápido 
crescimento estão de olho em aquisições de telefônicas na Europa

Naguib Sawiris 
(pessoa física)

Sistema

MTC

Fonte: pesquisa WSJ

Egito

Rússia

Kuwait

Comprou uma participação de controle na
operadora italiana Wind em 2005

Expressou interesse na Telecom Italia 
por meio de participação numa holding

Expressou interesse na Telecom Italia 
por meio de participação numa holding

Está de olho em aquisições potenciais no 
sul e no leste da Europa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 7 fev. 2007. Economia, p. B8.
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