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AMicrosoft foi condena-
da por um júri na Cali-

fórnia a pagar US$ 1,5
bilhão por violar duas
patentes da Alcatel-
Lucent, envolvendo tecno-
logia de MP3 no software
Windows Media Player. A
gigante do software disse
que pedirá a um juiz que
revogue a decisão, e que
recorrerá se for preciso.

* * *
n A Nestlé, da Suíça, disse
que seu lucro subiu 14%
em 2006, para US$ 7,4
bilhões, graças ao enxuga-
mento de operações e a
aumento de preços de seus
produtos.

* * *
n A Endesa, energética
espanhola, viu seu lucro
cair 6,7% em 2006, para
US$ 3,9 bilhões, porque o
lucro de 2005 se beneficia-
ra da venda da telefônica
Auna. Sem a venda de ati-
vos, o lucro subiu 40%, gra-
ças ao aumento de tarifas.

* * *
n O Wal-Mart disse que
ainda está negociando com
a indiana Bharti Retail
sobre operações de varejo
na Índia. Na semana pas-
sada, a Bharti anunciou
que investirá US$ 2,5
bilhões, e que contaria com
o Wal-Mart para suporte
logístico.

n A Roche disse que um
estudo mostrou que seu
remédio Avastin, para o
câncer, funciona em doses
menores do que a atual-
mente prescrita. Com isso,
o custo para o paciente
deve cair à metade. A
receita da farmacêutica
suíça com o remédio, um
de seus mais vendidos,
também deve cair.

* * *
n A NEC, fabricante japo-
nesa de eletrônicos, disse
que deve ter um prejuízo
de US$ 372 milhões no ano
fiscal que acaba em
março, maior do que espe-
rava, e admitiu que demo-
rou a se adaptar a uma
queda de preços de chips.

* * *
n O Japão teve superávit
comercial em janeiro de
US$ 36,4 milhões, graças à
fraqueza do iene. Eco-
nomistas esperavam défi-
cit de mais de US$ 1,2
bilhão.

* * *
n A Basf, da Alemanha,
disse que seu lucro cresceu
31% no quarto trimestre,
em relação a um ano
antes, para US$ 961,8
milhões, ajudado por aqui-
sições como a da fabrican-
te americana de químicos
especiais Engelhard. 

I NTERNAC IONAL

ATelevisa, rede mexica-
na de TV, disse que pla-

neja fazer investimentos de
capital de US$ 300 milhões
este ano — o mesmo nível
de 2006 —, dos quais US$
100 milhões na Sky México,
US$ 65 milhões na divisão
de TV a cabo e US$ 60
milhões na divisão de
jogos.
n O Bimbo, grupo panifica-
dor mexicano que no Brasil
é dono da marca Pullman,
disse que vai aumentar
seus investimentos de capi-
tal de US$ 250 milhões em
2006 para US$ 370 milhões
este ano, em parte para
aumentar a capacidade.

* * *
n A Cementos Lima, maior
fabricante de cimentos do
Peru, disse que investirá
até US$ 40 milhões para
construir uma fábrica no
Estado americano do
Arizona.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O Peru deve receber
mais do que os US$ 23
bilhões em investimentos
em mineração, petróleo e
energia nos próximos cinco
anos previstos pelo setor
privado, disse o ministro de
Energia e Minas, Juán
Valdivia. Ele não forneceu
outro valor, mas citou um
projeto de US$ 1 bilhão para
modernizar a estatal
Petroperú.

* * *
n A Venezuela reiterou
que vai emprestar US$ 500
milhões ao Equador, seja
comprando títulos do país,
seja estendendo crédito.

* * *
n O Paraguai e a UE
fecharam acordo de avia-
ção que vai facilitar para
empresas aéreas euro-
péias operar vôos para o
país.

R E G I O N A L

POR WILLIAM M. BULKELEY
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Na maior parte de seus 40 anos de coe-
xistência como as duas maiores empresas
na cidade de Rochester, no Estado ameri-
cano de Nova York, a Eastman Kodak Co. e
a Xerox Corp. foram boas vizinhas, evitan-
do invadir os terrenos uma da outra. Mas a
convergência digital e os sofrimentos finan-
ceiros estão cada vez mais transformando
as duas empresas em rivais.

Num sinal da crescente competitividade,
a Xerox anunciou ontem um acordo com a
Fuji Photo Film Corp., a rival de longa data
da Kodak em filme tradicional, para colocar
impressoras Xerox de alta qualidade em
minilaboratórios de fotografia no varejo. As
máquinas vão permitir que as pessoas
criem calendários, cartões e álbums de
fotografias em quiosques dentro de lojas e
oferecer uma alternativa para os varejistas
aos quiosques de fotografia da Kodak — um
dos negócios de mais sucesso da empresa.

A Xerox e a Kodak já concorrem na
venda de impressoras digitais em cor para
gráficas, um mercado que a Xerox lidera
hoje e no qual a Kodak entrou com uma
série de aquisições que começaram há três
anos. Ambas vêem o mercado de gráficas
comerciais como estrategicamente impor-
tante. Ele corresponde a um quarto ou mais
de seus lucros, mas a sobreposição de pro-
dutos entre as duas se mantém limitada. 

A nova concorrência mostra a rapidez
com que as mudanças em tecnologia podem
forçar algumas empresas a desafiar outras
que antigamente se moviam em universos
paralelos. Telefônicas e operadoras de TV a
cabo brigam agora entre si, enquanto fabri-
cantes de celular logo enfrentarão a con-
corrência da Apple Inc. por um mercado de
aparelhos portáteis de música que antes
era dominado pelo Walkman da Sony Corp. 

Tanto a Xerox como a Kodak cresceram
com produtos que colocam imagens em
algum tipo de mídia. A Xerox — cujas raí-
zes e maiores fábricas estão em Rochester,
apesar de sua sede estar em Stamford,
Connecticut — tomou conta do mercado de
escritórios com fotocopiadoras. A Kodak,
que há muito tempo abandonou o negócio
de fotocopiadoras, construiu uma marca no
mercado de consumidores finais, vendendo
filme e serviços de acabamento fotográfico. 

Mas a revolução digital desestabilizou
ambas as empresas. Primeiro, as impresso-
ras jato de tinta cortaram a demanda pelas
copiadoras da Xerox. Depois, as câmeras
digitais devastaram o negócio de filmes da
Kodak. A Xerox chegou perto da concorda-
ta em 2001. antes de começar uma dolorosa
volta por cima. A Kodak ainda está no meio
de uma restruturação que prevê uma redu-
ção no número de empregados em todo o
mundo para 28.000 até o fim deste ano. No
auge, em 1984, ela teve 145.000 empregados.
Em muitos aspectos, cada empresa é uma
sombra do que já foi.

Na busca de novos mercados, as empre-
sas adaptaram suas tecnologias para a
impressão digital em cor na esperança de

que o aumento das vendas de tinta e toner
proporcione o tipo de receita recorrente que
no passado o toner preto dava à Xerox e o
filme dava à Kodak. “Cada vez mais, as
duas vão se enfrentar”, diz Matt Troy, um
analista do Citigroup que acompanha o
mercado de reprodução de imagem.

Mas as duas enfrentam competição ainda
maior da Hewlett-Packard Co. e da Canon
Inc., que são empresas muito maiores e
mais rentáveis e empregam grandes orça-
mentos para pesquisa e desenvolvimento.

O maior campo de batalha para a Xerox
e a Kodak é a venda para gráficas comer-
ciais — uma indústria grande mas profun-
damente problemática. Nos Estados Unidos,
diz Troy, do Citigroup, “há 32.000 gráficas
comerciais, e elas estão indo a falência
numa média de mais de 1.000 por ano, com
margens de lucro de 1% a 2%”. Mas apesar
de a impressão em offset tradicional estar
estagnada, a impressão digital em cor de
catálogos e brochuras está aumentando
rapidamente. Por isso, a Kodak e a Xerox
vêm tentando persuadir as gráficas a inves-
tir US$ 400.000 ou mais numa impressora
digital em cor que possa reproduzir mais de
100 páginas por minuto.

POR PATRICK BARTA
THE WALL STREET JOURNAL

CIDADE DO CABO, África
do Sul — Os preços de algumas
commodities caíram nos últi-
mos meses. Mas as grandes
mineradoras continuam a
investir pesado e traçar planos
para abrir mais minas — o que
pode baixar os preços ainda
mais nos próximos anos.

Gigantes como a brasileira
Companhia Vale do Rio Doce e
as anglo-australianas BHP
Billiton Ltd. e Rio Tinto PLC têm
planos para projetos avaliados
conjuntamente em dezenas de
bilhões de dólares. Entre eles,
grandes expansões na produção
de minério de ferro, carvão,
níquel e outras matérias-primas
cujos preços subiram nos últi-
mos anos por causa da demanda
na China e em outros países.

A gastança pode impulsio-
nar uma virada no mercado. No
passado, as mineradoras anun-
ciavam o dese-
jo de ir devagar
na expansão da
produção. Exe-
cutivos do setor
diziam que que-
riam mais
tempo para
medir a força e
a duração da
expansão eco-
nômica chine-
sa. Eles lem-
bravam de
bolhas pareci-
das, quando as
mineradoras
a p r o v a r a m
novos projetos
rápido demais,
o que levou a
um excesso de
produção de
metais.

A g o r a ,
depois de vários anos de lucros
abundantes, os acionistas estão
pressionando as empresas a
mostrar que têm projetos na
manga para sustentar o cresci-
mento nos próximos dez anos.

Ao mesmo tempo, os bancos
e outros fornecedores de capital
estão sentindo-se mais confor-

táveis em financiar grandes
empreendimentos de minera-
ção, inclusive projetos de alto
risco desenvolvidos por empre-
sas menores e mais obscuras. A
canadense Nautilus Minerals

Inc. é um
exemplo. Ela
disse ter capta-
do mais de US$
300 milhões
para um proje-
to de ouro e
cobre no fundo
do oceano pró-
ximo de Papua-
Nova Guiné,
com o apoio
financeiro de
várias grandes
mineradoras.

“No momen-
to, parece que
se você tem um
pedaço de
papel com o
rascunho de
um projeto,
consegue” cap-
tar recursos,
diz Mark Tyler,

diretor de mineração e recursos
naturais do banco sul-africano
Nedbank Group Ltd.

Alguns preços de metais con-
tinuaram a subir nos últimos
meses, mas outros — como o do
cobre e o do zinco — caíram. O
cobre chegou a US$ 8.500 a
tonelada em maio. Desde

então, caiu mais de 30%, em
parte por causa de preocupa-
ções com o enfraquecimento do
mercado imobiliário dos EUA e
um crescimento mundial um
pouco menor. Alguns especula-
dores também optaram por sair
do mercado porque temiam que
o boom mundial das commodi-
ties tivesse atingido o auge.

Os executivos das minerado-
ras, assim como muitos analis-
tas do setor, acreditam que a
enxurrada de novos projetos não
vai devolver os preços dos mine-
rais para a sua média histórica
tão cedo. Eles citam o cresci-
mento contínuo da economia chi-
nesa, que em 2006 foi de 10,7%.
Executivos também apontam a
falta de mão-de-obra e equipa-
mento especializados, assim
como os longos prazos e o custo
alto geralmente envolvidos na
abertura de uma nova mina.

O crescimento maior do que
o previsto da economia dos
Estados Unidos pode reverter a
tendência recente de queda de
algumas commodities, como o
cobre. Muitos analistas pre-
vêem que o cobre, o zinco e
outros metais vão subir de novo
no segundo semestre.

“A capacidade do setor para
transformar seus planos em
produção real continua restrin-
gida pelo acesso a novas gran-
des jazidas e a escassez de
equipamentos e de expertise no

mundo”, disse Paul Skinner,
presidente da Rio Tinto, num
evento com investidores no iní-
cio do mês. Essas restrições
“vão continuar em 2007”, disse.

Também é possível que gran-
des empresas cancelem alguns
de seus planos de expansão,
especialmente se os preços bai-
xarem ainda mais.

Mesmo assim, a corrida
para desenvolver novas minas
pode pelo menos resolver
alguns dos gargalos na oferta,
que ajudaram a aumentar os
preços nos últimos anos. 

A BHP Billiton, a minerado-
ra com maior valor de mercado
no mundo, é uma das que vêm
investindo mais pesado, com
US$ 17,5 bilhões em projetos em
graus variados de desenvolvi-
mento, um crescimento de
quase 50% ante 18 meses atrás.

A Anglo American PLC, de
Londres, tem US$ 22 bilhões em
projetos em andamento ou pla-
nejados, enquanto a Rio Tinto
tem mais de US$ 15 bilhões em
projetos, alguns dos quais em
“estágio avançado de estudo”,
segundo ela.

A Vale, por sua vez, tem
orçados só para 2007 investi-
mentos de US$ 6,3 bilhões, dos
quais US$ 4,6 bilhões em cresci-
mento orgânico, seu maior
orçamento para despesas de
capital na história.

Grandes mineradoras investem pesado 

Kodak e Xerox, de boas vizinhas a rivais

e in common than their Roch-

*As of Dec. 31, 2006
Sources: the companies; WSJ Market Data Group

Kodak Xerox

2006 revenue $13.27 billion $15.89 billion

2006 net
income/loss

–$601 million $1.21 billion

Print industry 
revenue

$3.63 billion $4.58 billion

Employment* 40,000  53,700

CEO/
start date

Antonio Perez/
2005

Anne Mulcahy/
2001

Market cap $7.18 billion $17.35 billion

Copiadores

Receita/2006 US$ 13,27 bi US$ 15,89 bi

–US$ 601 mi US$ 1,21 bi

US$ 3,63 bi US$ 4,58 bi

40.000  53.700

Antonio Perez,
desde 2005 

Valor de 
mercado US$ 7,18 bi US$ 17,35 bi

A Kodak e a Xerox, que têm raízes em Rochester, contam com o 
crescimento no mesmo segmento de produtos digitais.

*Em 31 de dezembro de 2006
Fontes: as empresas; WSJ Market Data Group

Kodak Xerox

Lucro/prejuízo
líquido/2006

Receita com 
impressoras

Empregados*

Dir.-presidente Anne Mulcahy,
desde 2001

O Kodak PictureKiosk G4 A Phaser 7760 da Xerox, que a Fuji 
vai usar em minilaboratórios fotográficos

Ravensthorpe

Olympic Dam

Níquel

Níquel

Níquel

Mongólia

Localização

BHP Billiton

BHP Billiton

Anglo American

Anglo American

CVRD Inco 

BHP Billiton

Ainda em desenvolvimento

Ainda em desenvolvimento

Situação

As empresas estão aumentando os investimentos em novas minas ao redor do mundo. 
Alguns dos maiores novos projetos:

Novos projetos

Ivanhoe/
Rio Tinto

Oyu Tolgoi

Goro

Dawson

Barro Alto

Rapid Growth 3

Projeto Mineral

Minério de ferro

Carvão

Cobre e 
ouro

Cobre e 
urânio

Austrália

Nova Caledônia 
(território francês)

Austrália

Brasil

Austrália

Austrália Sofreu com estouro do orçamento e atraso.
Produção agora esperada para início de 2008

No cronograma. Produção no fim de 2007

A construção começa este ano.
A produção começa em 2010

Produção inicialmente prevista para 2007

Produção esperada no fim de 2008 

Empresa

Petróleo

Ouro

Alumínio

Zinco

Níquel

-4%

-8%

-27%

 -30%

-38%

-47%

-47%

-31%

-8%

-7%

 -6%

Um relatório de dezembro mostra que os
analistas prevêem que o preço da maioria
das commodities caia nos próximos anos.

Nota: variações para valores em dólares
Fonte: Access Economics

Urânio

Carvão 
siderúrgico

Cobre

Minério de 
ferro granulado

Carvão energético

Minério de 
ferro fino

Queda no horizonte

As duas empresas cada 
vez mais competem pelos
mesmos mercados

Mesmo com baixa das commodities, empresas levam adiante projetos de expansão
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Da redação do THE WALL STREET JOURNAL

A DaimlerChrysler AG pla-
neja oferecer informações
financeiras detalhadas sobre a
Chrysler Group de modo seleti-
vo, à medida que negocia a
venda de sua divisão com com-
pradores em potencial, disse-
ram pessoas familiarizadas com
a situação.

A montadora e seu banco de
investimentos, o J.P. Morgan
Chase & Co., não planejam rea-
lizar um leilão tradicional em
que um pacote formal com
dados sobre as operações da
Chrysler e suas condições finan-
ceiras seria distribuído para as
partes interessadas, disseram
as mesmas pessoas.

Em vez disso, eles planejam
divulgar a informação de manei-
ra mais ponderada, dependendo
da direção e da velocidade de
quaisquer negociações que ocor-
rem, disseram essas pessoas.

A abordagem da Daimler-
Chrysler pode permitir à empre-
sa alemã excluir certas montado-
ras do leilão, para evitar que elas
obtenham dados estrategicamen-
te importantes, disse Thomas
Stallkamp, da firma de private-
equity Ripplewood Holdings LLC.

Daimler será seletiva com
candidatos à Chrysler

A concorrência

Fonte: Autodata

As participações de mercado das 
maiores montadoras nos EUA. A
DaimlerChrysler está em quarto lugar.

GM 24,6

Honda 9,1

DaimlerChrysler

Ford

Toyota

Chrysler Group: 
12.9%, inclui
Chrysler,
Dodge, Jeep

17,5

15,4

14,4
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