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ATelefónica, da Espa-
nha, disse que está em

negociações preliminares
com a Pirelli para comprar
parte de sua participação
na holding Olimpia, que
controla a Telecom Italia,
a dona da TIM. A Telefó-
nica reiterou no entanto
sua meta de não investir
mais que Œ 1,8 bilhão em
aquisições até 2008.

* * *
n Conselheiros indepen-
dentes da Qantas, compa-
nhia aérea da Austrália,
recomendaram aos acio-
nistas que aceitem a oferta
de compra de US$ 8,6
bilhões feita por um con-
sórcio de firmas de investi-
mentos.

* * *
n O Four Seasons, grupo
hoteleiro do Canadá, disse
que aceitou oferta de
US$ 3,4 bilhões para
fechar seu capital, feita
por um consórcio formado
por seu diretor-presidente,
Isadore Sharp, e outros
investidores.

* * *
n A Essar Steel, siderúrgi-
ca indiana, formou socieda-
de de US$ 527 milhões com
a Vinasteel e a Geruco, do
Vietnã, para construir a
primeira usina de aço lami-
nado a quente do país.

n Os gastos com publicida-
de na China cresceram 18%
em 2006, para US$ 36,9
bilhões, segundo a firma
americana CRT Market
Research. Outro levanta-
mento, da Nielsen, estimou
o crescimento em 22%, para
US$ 50 bilhões. O cresci-
mento é atribuído a eventos
como a Copa e as Olimpía-
das, e à maior concorrên-
cia entre bancos no pais.

* * *

n A Tenaris, maior fabri-
cante mundial de tubos de
aço para o setor petrolífero,
com sede na Itália, disse
que fechou acordo para
comprar a americana Hy-
dril, num negócio avaliado
em mais de US$ 2 bilhões.

* * *

n A SXR, mineradora
canadense de urânio,
anunciou sua fusão com a
rival UrAsia Energy, que
cria a segunda maior pro-
dutora de urânio do
mundo, com valor de mer-
cado de US$ 5 bilhões.

* * *

n A APN, quarto maior
grupo de mídia da
Austrália, recebeu oferta
de aquisição de US$ 2,2
bilhões feita por um con-
sórcio liderado pela Inde-
pendent News, da Irlanda.

I NTERNAC IONAL

ARelated, incorporadora
americana de condomí-

nios de luxo, anunciou
investimento de US$ 1
bilhão no mercado imobi-
liário mexicano nos próxi-
mos dois anos. A empresa
disse também que está ana-
lisando possíveis investi-
mentos no Panamá,
Colômbia, Argentina e
Uruguai.

* * *
n A Pemex, petrolífera
estatal mexicana, informou
que planeja investir US$
600 milhões para produzir
combustíveis limpos (gaso-
lina e diesel com teor de
enxofre ultra-baixo) numa
refinaria no norte do
México.

* * *
n O Wal-Mart de México
disse que emitirá 109,2
milhões de ações para dar
prosseguimento a um
plano de distribuição de
dividendos em dinheiro ou
ação.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A AES, energética ameri-
cana, disse que comprou
duas usinas termelétricas
no México, com capacidade
de 230 MW, da americana
Exelon e da francesa
Alstom. A AES avalia o
negócio em US$ 611 milhões
em dinheiro e dívidas.

* * *
n A Madeco, fabricante
chilena de cabos de cobre e
embalagens, anunciou a
compra de 80% da fabri-
cante de cabos colombiana
Cedsa, por US$ 3,7
milhões.

* * *
n A Edesur, energética
argentina da espanhola
Endesa, disse que sua
receita anual deve crescer
38% depois do recente
aumento de tarifa autoriza-
do pelo governo argentino.
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Quando a empresa sul-afri-
cana de telecomunicações MTN
Group Ltd. começou a expandir
seu serviço de celular para
áreas remotas da Nigéria, deu
de cara com um obstáculo.
Muitos vilarejos não tinham ele-
tricidade para alimentar partes
de sua rede, e levar combustível
de caminhão por longas distân-
cias em estradas precárias era
caro e arriscado. Por isso a
empresa achou uma alternati-
va: usar biocombustíveis feitos
a partir de matérias-primas
como soja ou pinhão manso, que
são cultivados no local.

Durante anos, os países
desenvolvidos deram à indús-
tria de celulares a maior parte
de seu crescimento e lucros.

Mas agora que o crescimento lá
desacelerou, são os mercados
emergentes que estão se expan-
dindo rapidamente.

Locais como África, China e
Índia possuem juntos cerca de
1,6 bilhão de assinantes de celu-
lar, ou 59% do mercado mun-
dial, de acordo com a Wireless
Intelligence, uma joint venture
da GSM Association e da Ovum
Holdings Ltd. que compila
dados do setor.

Analistas prevêem que esses
novos mercados contribuirão
com a maior parte do cresci-
mento em assinantes de celular
nos próximos anos. Apenas um
terço das pessoas nos mercados
em desenvolvimento têm atual-
mente celulares.

A indústria está numa corri-
da para se adaptar. A MTN, por
exemplo, planeja cuidar de seu
problema energético na Nigéria
com uma primeira estação ali-
mentada por biodiesel em opera-
ção em março, por meio de uma
parceria com a fabricante sueca
de equipamentos de telecomuni-
cação Telefon AB L.M. Ericsson.
O objetivo é ter 20 estações-base
alimentadas com biocombustível
na Nigéria até o fim do ano, e
operadoras de outros países
devem seguir o exemplo, diz o
vice-presidente de marketing da
Ericsson, Johan Bergendahl.
Entre os desafios, diz ele, está o
desenvolvimento de uma cadeia
confiável de fornecimento local
das matérias-primas.

Uma abordagem popular
para a difusão de serviços em
comunidades remotas de baixa
renda tem sido o celular comu-
nitário. As operadoras normal-
mente se associam com
empreendedores locais que alu-
gam um telefone aos vizinhos,
cobrando com base no tempo
de uso.

Na Argélia, a Orascom
Telecom Holding SAE, que tem
sede no Egito, tem um projeto
piloto para instalar celulares em

pequenos vilarejos e outras
áreas remotas que fazem fron-
teira com o deserto, inclusive
lugares que populações nômades
freqüentam, como bares e ten-
das de banho. Os telefones são
móveis, mas na verdade se asse-
melham aos velhos telefones de
mesa para agüentar o maior uso
e os climas extremos do deserto.

Para facilitar aos clientes de
baixa renda a compra de minu-
tos, algumas operadoras estão
experimentando novas opções
de pagamento. Elas permitem
que os consumidores adicionem
valor a seus pré-pagos em incre-
mentos do equivalente a apenas
alguns centavos. A indiana
Bharti Airtel Ltd., por exemplo,
foi uma das primeiras na Índia
a lançar os “microcréditos” de
celular no fim de 2005, com
quantias de meras 10 rupias, o
equivalente a R$ 0,48.

Mas há o fato de que cons-
truir a rede para oferecer
cobertura em áreas rurais é
caro. Ao mesmo tempo, os con-

sumidores costumam ter ren-
das mais baixas, e portanto são
menos lucrativos. Ainda assim,
as telefônicas dizem que podem
ganhar dinheiro com clientes
que gastam apenas uns poucos
dólares por mês em suas cha-
madas ao reduzir as despesas
operacionais. Para isso, algu-
mas empresas estão explorando
meios de poupar dinheiro, como
terceirizar a operação de suas
redes ou compartilhar redes
com outras telefônicas.

Para algumas empresas, os
mercados emergentes estão aju-
dando também ao servir como
incubadores de novos serviços,
como banco via celular, que per-
mite às pessoas que não têm
contas bancárias usar seus celu-
lares para transferir dinheiro.

A operadora queniana Safari-
com Ltd., uma joint venture
entre a Telkom Kenya Ltd. e a
britânica Vodafone Group PLC,
está lançando um serviço que
permite aos clientes sem contas
bancárias transferir dinheiro
usando mensagens de texto. Os
clientes podem adicionar crédito
a sua conta em quiosques de
rua, postos de gasolina ou lojas
e então o enviar a outro celular
queniano por meio de uma men-
sagem de texto que carrega um
código. Os destinatários levam
então seu celular com o torpedo
a um varejista para pegar seu
dinheiro.
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Os investidores globais estão
cada vez mais comprando títu-
los de empresas lastreados por
carne bovina do Brasil, emprés-
timos bancários na Mongólia e
financiamentos de imóveis no
México. Isso ocorre num
momento em que um número
crescente de empresas de mer-
cados emergentes estão emitin-
do dívida internacionalmente
pela primeira vez. 

Esse títulos — a despeito de
suas origens exóticas e mais
arriscadas — têm apelo para
investidores estrangeiros por-
que geralmente pagam juros
mais altos do que títulos da
mesma qualidade vendidos por
empresas de economias desen-
volvidas. Por exemplo, um títu-
lo de dez anos classificado como
grau de investimento emitido
pela Companhia Vale do Rio
Doce paga juros de cerca de
6,2%, mais do que o rendimento
de 5,6% de um título emitido
pela mineradora australiana
BHP Billiton Ltd.

Tradicionalmente, as únicas
empresas de mercados emer-
gentes que vendiam títulos em
moedas fortes eram firmas
grandes com operações no exte-
rior ou atividades voltadas à
exportação. Atualmente, entre-
tanto, a forte demanda dos
investidores está permitindo que
empresas menores, ou com ati-
vidades puramente domésticas,
busquem recursos no mercado
internacional de capitais. Os fri-
goríficos brasileiros Bertin e
Minerva, que fizeram captações

recentes, são exemplo disso.
Títulos corporativos de mer-

cados emergentes são “uma das
áreas mais atraentes do investi-
mento em renda fixa”, diz Curtis
Mewbourne, co-diretor de mer-
cados emergentes da gigante de
fundos de renda fixa Pacific
Investment Management Co.,
uma subsidiária da seguradora
alemã Allianz AG com US$ 35
bilhões investidos em mercados
emergentes e que tem entre seus
clientes fundos de pensão nos
Estados Unidos e na Europa.
Mewbourne diz que alguns des-
ses títulos oferecem uma manei-
ra de se participar do cresci-
mento de empresas grandes, de
classe internacional, cujos títu-
los estão “fora do radar de mui-
tos investidores e ainda têm pre-
ços muito atraentes”.

Algumas das escolhas da
Pimco, por exemplo, são a cons-
trutora Desarrolladora Homex
SA e a firma de crédito imobi-
liário Hipotecaria Su Casita SA,
ambas empresas relativamente

pequenas do México, que fize-
ram captações no mercado
internacional pela primeira vez
no ano passado.

Outro que acabou de entrar
na festa é o Bank of Georgia,
primeira empresa da antiga
República Soviética a emitir
um título em moeda estrangei-
ra. No começo deste mês, ele
emitiu US$ 200 milhões em títu-
los de nível especulativo com
uma taxa de juros de 9%.

O crescimento da emissão de
títulos de empresas como esses
faz parte de uma virada da maré
nos mercados de capitais de paí-
ses em desenvolvimento: tradi-
cionalmente, os investidores glo-
bais tendiam a se concentrar em
papéis emitidos pelos governos
desses países em moedas como o
dólar ou o euro. Agora, enquan-
to os governos de países emer-
gentes estão reduzindo esse tipo
de emissão, graças a suas
melhores condições financeiras,
o interesse está se voltando aos
títulos de empresas. 

No ano passado, as empre-
sas de mercados emergentes
captaram cerca de US$ 110
bilhões com títulos novos em
moeda estrangeira, a maioria
em dólares ou euros. É um
aumento de 20% em relação ao
ano anterior, e mais do que o
dobro da quantidade de títulos
em moeda estrangeira emitidos
pelos governos desses países. 

Dois anos atrás, se um banco
da Geórgia — um lugar obscuro
que está fora do radar dos inves-
tidores — tentasse emitir um
título em moeda estrangeira,
seria “risível”, diz Richard
Segal, estrategista-chefe da
Argo Capital Management, um
fundo de hedge que investe em
mercados emergentes e tem
pouco menos de US$ 1 bilhão sob
sua gestão. Agora, acrescenta,
ninguém se surpreende. A firma
de Segal estava entre as que
compraram os títulos, que atual-
mente dão um rendimento de
8,85%. O raciocínio: é um banco
bem gerenciado que está cres-
cendo rapidamente, com planos
de se expandir na Ucrânia e no
Usbequistão.

Os investidores são atraídos
por esses títulos graças ao rápido
crescimento do lucro das empre-
sas, e também pelo retorno adi-
cional que conseguem tirar des-
ses papéis, que podem ter grau
de investimento ou especulativo.
As empresas de países emergen-
tes, por sua vez, estão sedentas
por dinheiro para alimentar
investimentos em novas máqui-
nas e para custear aquisições no
exterior. O resultado é uma
enxurrada de captações de emis-
sores de primeira viagem.

Demanda leva empresas de países
emergentes a emitir mais no exterior
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LOS ANGELES — Numa
demonstração do grande inte-
resse dos bancos americanos no
mercado hispânico dos Estados
Unidos, o Bank of America
Corp. começou discretamente a
oferecer cartões de crédito vol-
tados a imigrantes ilegais. 

Nos últimos anos, os bancos
americanos começaram a ofe-
recer contas correntes e, em
alguns casos, financiamentos
imobiliários ao crescente núme-
ro de imigrantes sem documen-
tação, a maior parte deles his-
pânicos. Mas os cartões de cré-
dito estão praticamente fora do
alcance desse grupo. Isso torna
mais difícil para o imigrante
ilegal desenvolver seu histórico
de crédito e expandir seu poder
de compra. 

O novo programa do Bank of
America é aberto para pessoas
que não têm nem um número de

previdência social (que nos
EUA é usado como um CPF)
nem histórico de crédito. Os
imigrantes sem visto consti-
tuem a maioria dos habitantes
do país que não têm número da
previdência social.

O banco, que tem sede em
Charlotte, na Carolina do
Norte, testou o programa em
cinco agências em Los Angeles
no ano passado e o ampliou na
semana passada para 51 agên-
cias em todo o Condado de Los
Angeles, onde mora a maior
concentração de imigrantes ile-
gais dos EUA. O banco espera
ampliar o programa para todo o
país ainda este ano.

Os cartões não saem barato,
pois cobram uma alta taxa de
juros e uma tarifa antecipada.
E a idéia de atender imigrantes
ilegais é polêmica.

O Bank of America defende
o programa, dizendo que ele
cumpre toda a regulamentação
bancária pertinente e a legisla-

ção antiterrorismo. Seus execu-
tivos dizem que atender à popu-
lação de imigrantes sem docu-
mentação não tem conotação
política, e é uma resposta às
necessidades de clientes atuais
ou potenciais. 

Os críticos dizem que o Bank
of America está consciente-
mente oferecendo um produto
para pessoas que estão violan-
do a legislação americana de
imigração. “Eles estão clara-
mente passando do limite; eles
estão na verdade ajudando e
encorajando pessoas que des-
cumpriram a lei”, diz Ira
Mehlman, um porta-voz da
Federação pela Reforma da
Imigração Americana, um
grupo que defende a repressão
à imigração ilegal. 

“Estamos dispostos a conce-
der crédito a alguém com pouco
ou nenhum histórico de crédi-
to”, diz Lance Weaver, diretor
de serviços de cartões interna-
cionais do Bank of America.

Imigrante ilegal ganha crédito nos EUA

Indústria do celular invade áreas remotas
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O celular chega a áreas remo-
tas: do pescador ao peixeiro em
Bangladesh.
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Títulos corporativos ganham espaço 
Emissões governamentais de títulos em declínio abriram caminho 
para emissões maiores por parte das empresas (em US$ bilhões)

Títulos emitidos por governos Títulos emitidos por empresas

Fonte: Dealogic *Até 6/2

Oferecer serviço a vilarejos de países em
desenvolvimento é nova aposta do setor
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