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Aeconomia dos EUA
enfrenta riscos maio-

res, especialmente a queda
do investimento das empre-
sas e a do mercado imobi-
liário, mas o Fed se sente
confortável com os juros
atuais, disse seu presiden-
te, Ben Bernanke, ao Con-
gresso dos EUA. A inflação,
disse ele, é o principal foco
do BC americano.

* * *

n A Enel planeja partici-
par dos leilões de ativos da
falida petrolífera russa
Yukos, para aumentar sua
presença em exploração
de gás, disse o diretor-pre-
sidente da energética ita-
liana, Fulvio Conti. 

* * *

n China e Rússia assina-
ram um acordo de US$ 4,3
bilhões para aumentar seu
comércio bilateral, disse o
governo chinês. Os dois
países querem ampliar seu
comércio, de US$ 33,4
bilhões em 2006, para até
US$ 80 bilhões em 2010.

* * *

n O China Citic Bank rece-
beu autorização de Hong
Kong para captar até US$ 5
bilhões numa abertura de
capital nas bolsas de Hong
Kong e Xangai, disseram
pessoas a par do assunto. 

n A Comissão Européia
disse que vai mover ação
contra a Espanha por o
país ter imposto condições
que considera ilegais a
uma oferta de US$ 56,6
bilhões da energética
alemã E.On para comprar
a rival espanhola Endesa.
Entre as condições está um
veto à venda de ativos de
eletricidade fora da
Espanha.
n A Endesa, energética
espanhola, e o grupo
industrial grego Mytili-
neos vão formar uma joint
venture de US$ 1,2 bilhão
para gerar eletricidade na
Grécia, disse a Mytilineos. 

* * *
n A Nyse, dona da Bolsa de
Nova York, planeja enviar
sua diretora-superintenden-
te Catherine Kinney a Pa-
ris, onde supervisionará as
operações européias após a
conclusão da fusão com a
Euronext, prevista para a
próxima semana, disseram
pessoas a par do assunto.

* * *
n A American Airlines está
acelerando o entrega de 47
jatos 737-800 da Boeing para
substituir antigos MD-80s,
que consomem mais com-
bustível. Os aviões serão
entregues entre 2009 e 2012
— e não mais até 2016.

I NTERNAC IONAL

AAbertis, empresa
espanhola de infra-

estrutura, disse que plane-
ja investir US$ 248 milhões
num parque logístico a
oeste de Santiago, no
Chile, onde já comprou um
terreno de 63 hectares. Os
primeiros prédios ficarão
prontos em 2009. 

* * *
n A Zara, rede de lojas da
varejista espanhola Indi-
tex, está preparando sua
entrada na Colômbia por
meio de uma aliança com a
loja de departamentos
local Iserra, disse a
Inditex, sem dar maiores
detalhes.

* * *
n Luís Alberto Echazú
Alvarado é o novo ministro
de Minas e Metalurgia da
Bolívia, o terceiro desde
que o presidente Evo
Morales tomou posse em
janeiro do ano passado.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O Senado do México
aprovou em linhas gerais
uma reforma da previdên-
cia do funcionalismo públi-
co na terça-feira à noite. A
proposta já havia sido
aprovada pela Câmara.
n A Moody’s, firma ameri-
cana de classificação de
crédito, disse que a aprova-
ção da reforma é uma boa
notícia para o México, mas
não o bastante para elevar
a nota da dívida soberana.

* * *
n A Alstom, empresa fran-
cesa de engenharia, foi a
única a apresentar propos-
ta para fornecer um trem-
bala para ligar Buenos
Aires às cidades de Rosário
e Córdoba, na Argentina,
um projeto de US$ 1,4
bilhão, disse o governo
argentino.
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TÓQUIO — Para entender os
problemas enfrentados pela
indústria eletrônica do Japão,
basta olhar para a Sanyo Corp.

A empresa, uma fabricante
de eletrônicos de médio porte,
está em crise por causa do
esforço de continuar atuando
em negócios demais. Seu amplo
portfólio de produtos varia de
chips a baterias e eletrodomés-
ticos. Ela também constrói
casas, tem um provedor de
internet, oferece serviços finan-
ceiros e de recursos humanos e
até opera um asilo e um campo
de golfe. A relutância em elimi-
nar divisões fracas, ou fora de
seu núcleo de negócios, acabou
diluindo os lucros.

No ano passado, a Sanyo foi

resgatada com US$ 2,6 bilhões
de um consórcio liderado pela
Goldman Sachs Group Inc.
Desde que começou uma rees-
truturação, em 2004, ela cortou
15% de sua força de trabalho,
fechou fábricas e eliminou divi-
sões menores. Mas continua a
perder dinheiro, incapaz de evi-
tar a queda da receita em pro-

dutos importantes como câme-
ras digitais, celulares, televiso-
res e eletrodomésticos. Ela
deve registrar o terceiro prejuí-
zo anual consecutivo no atual
exercício fiscal, que termina
em 31 de março.

Ontem, o presidente da
Sanyo, Toshimasa Iue, de 44
anos, disse que vai deixar o
cargo após menos de dois anos,
por conta de desentendimentos
com a Goldman Sachs e outras
firmas financeiras que contro-
lam a empresa e que têm pres-
sionado por mudanças mais
velozes. A saída de Iue, que é
neto do fundador da Sanyo,
encerra a liderança da família
na empresa e abre a porta para
a venda de algumas divisões.

“Não consegui ganhar a con-
fiança das firmas e dos investi-
dores que são cruciais para a
recuperação da Sanyo”, disse
Iue numa entrevista coletiva,
acrescentando que a lentidão
das reformas na empresa foi
um grande ponto de atrito.

Semana passada, a presi-
dente do conselho, Tomoyo
Nonaka, também pediu demis-
são. Nonaka, ex-jornalista de
TV, foi indicada para o cargo
em 2005 como uma pessoa de
fora para oferecer uma pers-
pectiva nova.

Espera-se que o sucessor de
Iue, o atual vice-presidente
Seiichiro Sano, de 54 anos, aja
mais agressivamente para recu-
perar a empresa, especialmente
em relação a vendas, apesar de

ele não ter se comprometido
com isso ontem. “Em relação à
questão sobre vender as nossas
(operações de) câmeras digitais
e celulares, (...) isso não é algo
que possa ser decidido sem pon-
deração. Ainda estou decidindo
qual será o plano para o ano fis-
cal de 2007”, disse Sano.

Como muitas fabricantes
japonesas de eletrônicos, a
Sanyo está envolvida em negó-
cios demais e resiste a se livrar
deles. Desde que foi fundada,
há 60 anos, como uma fábrica
de faróis de bicicleta, ela conti-
nuou a acrescentar novos pro-
dutos e serviços sem se livrar
de divisões deficitárias. Isso
porque ela não queria demitir
funcionários com o fechamento
de divisões. Ela não queria se
desfazer de divisões criadas por
seu reverenciado fundador, e
queria manter-se nos negócios
de alguns eletrodomésticos
importantes, como panelas elé-
tricas para arroz e televisores.

Por causa dessa estratégia,
a Sanyo tornou-se fraca e sem
foco. Fora das baterias, nas
quais é líder de mercado, a
empresa é peixe pequeno na
maioria dos segmentos. Ela
está em 13o lugar em celulares,
com menos de 1% do mercado, e
em 29o lugar em tevês de tela
fina, segundo a firma de pes-
quisa de mercado iSuppli Corp.
Ela também está perdendo mer-
cado para rivais de Taiwan no
setor de câmeras digitais.
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LONDRES — Quando Jeroen van der
Veer, um discreto executivo da indústria
química e praticante da patinação de velo-
cidade, assumiu em 2004 o cargo mais alto
da Royal Dutch Shell PLC, observadores do
setor se perguntaram quanto tempo o
holandês resistiria no titã do petróleo, que
enfrentava um escândalo.

Três anos depois, ele não apenas continua
na corrida como também está começando a
ultrapassar a BP PLC, sua maior rival euro-
péia. Desde que assumiu o comando da
anglo-holandesa Shell, em meio a um escân-
dalo relacionado à contabilidade inflaciona-
da de reservas, Van der Veer aproveitou a
alta do petróleo para elevar os lucros. Ao
mesmo tempo, custos altos e menor acesso a
novas reservas têm pressionado as grandes
petrolíferas, e por isso ele impulsionou uma
série de projetos grandes mas arriscados
para aumentar a produção futura.

Na concorrência entre as gigantes euro-
péias Shell e BP, a empresa de Van der Veer
voltou à liderança. A ação da Shell se valori-
zou mais do que a da rival no ano passado,
quando a BP foi prejudicada por uma série
de problemas operacionais e escândalos nos
Estados Unidos, entre os quais algumas
investigações sobre a segurança de suas ins-
talações, decorrentes da explosão de uma
refinaria e de problemas com um oleoduto no
Alasca. Pela primeira vez em anos, o valor
de mercado da Shell, de US$ 213 bilhões, é
maior do que o da BP, de US$ 207 bilhões.
Entre as petrolíferas privadas, apenas a
americana Exxon Mobil Corp. vale mais.

Ontem, o conselho da Shell estendeu o
contrato de Van der Veer até 2009, num voto
de confiança em seu desempenho.

Não tem sido uma corrida fácil. Logo
depois de assumir a liderança, Van der Veer
aboliu a centenária estrutura dupla, britâni-
ca e holandesa, no conselho da empresa, o
que melhorou o processo decisório. A empre-
sa ainda está relativamente dispersa, com

sede em Haia mas tendo seu principal
mercado acionário em Londres. No
fim do ano passado, o governo
russo tomou da Shell a partici-
pação majoritária num proje-
to crucial. E tanto a Shell
como a BP tiveram resulta-
dos piores do que a Exxon,
decepcionando os investidores
recentemente com reduções
nas estimativas de produção.

Depois de centralizar o
poder, Van der Veer come-
çou a gastar mais que os
rivais em investimentos,
despejando recursos
numa série de gigantes-
cos projetos de energia
“não convencionais”. A
Shell espera que esses
projetos de longo prazo reno-
vem seu fatigado portfólio de acordos tradi-
cionais de exploração de petróleo. Ela está
mergulhando nisso mais profundamente do
que muitas outras empresas e espera que
15% de sua produção de petróleo e gás natu-
ral venha de fontes não convencionais até
2015, em comparação com 5% atualmente. 

Van der Veer também teve de aumentar
a equipe de pesquisa e desenvolvimento da
Shell. Como muitas outras petrolíferas, ela
investiu pouco e demitiu funcionários
durante a época do petróleo barato, nos
anos 90. Depois de assumir a chefia, Van
der Veer entrou num frenesi de contratações
para montar equipes para seus grandes pro-
jetos. Num setor faminto por talentos, a
Shell disse que contratou 4.500 profissionais
em meio de carreira no ano passado. 

“Colocamos a tecnologia, a pesquisa e o
desenvolvimento no mapa”, disse Van der
Veer, de 59 anos, ao Wall Street Journal.
“Acho que isso é absolutamente vital para o
nosso futuro.”

Entre as suas grandes apostas há um pro-
jeto de US$ 20 bilhões para produzir gás
natural liquefeito no extremo leste da Rússia
e um investimento de US$ 18 bilhões no

desen-
volvimen-

to de gás natural
e numa refinaria de transfor-

mação de gás natural para óleo diesel no
Catar. A Shell está também expandindo suas
operações de petróleo pesado no Canadá,
onde extrai e processa petróleo de areias
betuminosas.

“Para que os nossos negócios cresçam,
se fortaleçam e sejam lucrativos, temos de
fazer coisas que as outras empresas não
podem”, diz Van der Veer. “No fim das con-
tas, quando se trata de coisas não conven-
cionais, ainda é possível (...) obter bom
retorno.”

Depois de três anos de ceticismo, alguns
analistas estão acreditando nele. Os proje-
tos não convencionais da Shell podem
impulsionar um crescimento significativo
da produção depois de 2010, dando à empre-
sa uma vantagem sobre as apostas na
maioria convencionais da BP em termos de
crescimento da produção de petróleo e gás
no longo prazo, segundo Neil McMahon,
analista da corretora Sanford C. Bernstein
em Londres.

POR CARRICK MOLLENKAMP
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Com a contratação do
Citigroup Inc. para assessorá-lo
em seus esforços para comprar o
ABN Amro Holding NV, o banco
britânico Barclays PLC retirou
um rival potencial pela institui-
ção financeira holandesa.

A porta continua aberta para
o Citigroup fazer uma oferta por
outros ativos do ABN caso a pro-
posta do Barclays tenha sucesso
e ele decida se desfazer de algu-
mas operações do banco holan-
dês para fazer caixa, dizem pes-
soas a par da transação. Isso
incluiria a subsidiária do ABN
nos Estados Unidos, o LaSalle
Bank de Chicago. Mas como o
Citigroup está se juntando ao
grupo de bancos de investimen-
to que assessoram o Barclays,
uma oferta rival pelo ABN confi-
guraria conflito de interesses. A
proposta do Barclays pelo ABN é

estimada em US$ 80 bilhões.
Um porta-voz do Citigroup

confirmou o contrato com o
Barclays e negou-se a fazer
comentários adicionais.
Pessoas familiarizadas com o
b a n c o
dizem que
ele não
arriscaria
e n f r e n t a r
questões de
conflito de
i n t e r e s s e
com uma
tentativa de
adquirir o
ABN. As
ações do
C i t i g r o u p
caíram 0,2% em Nova York. Um
porta-voz do Barclays não quis
comentar. As ações do banco
britânico caíram 0,9% em
Londres; as do ABN caíram
também 0,9% em Amsterdã.

O Citigroup representava

uma ameaça significativa ao
Barclays, já que teria como
pagar pelo ABN. Além disso, a
união de Citigroup e ABN propi-
ciaria mais oportunidades de
cortar despesas do que um casa-
mento Barclays—ABN. A
Merrill Lynch estimou, em rela-
tório divulgado na segunda-
feira, que a oferta do Citigroup
poderia chegar a US$ 90 bilhões.

O Barclays continua discus-
sões com o ABN para identificar
meios de cortar despesas. O
ABN informou, em carta aos
acionistas ontem, que conside-
raria outras opções apenas se
as negociações com o Barclays
fracassarem. Isso deixa uma
abertura menor do que os outros
bancos que avaliam fazer ofer-
tas rivais esperavam ter.

Com o Citigroup fora, a lista
de potenciais candidatos à com-
pra se reduz ao britânico Royal
Bank of Scotland Group PLC,
ao francês BNP Paribas SA e ao

espanhol Banco Santander
Central Hispano SA. Ontem,
um porta-voz do Santander
mencionou comentários de
fevereiro do presidente do con-
selho do banco, Emilio Botín, no
qual dizia que o grupo não tem
grandes aquisições em vista.

O grupo holandês ING Groep
NV, que havia dito anteriormen-
te estar avaliando opções estra-
tégicas havia mais de um ano,
não está no momento planejan-
do entrar na briga pelo ABN,
dizem pessoas a par da questão.
Um porta-voz do ING não quis
comentar planos específicos.

A decisão do Citigroup de não
fazer uma oferta pelo ABN surge
no momento em que o banco
americano finaliza um abran-
gente plano de corte de custos
que ressalta as difíceis decisões
que seu diretor-presidente,
Charles Prince, confronta.
Acredita-se que o plano inclua o
corte de 15.000 empregos.

Citigroup assessora Barclays e sai da briga pelo ABN

Sanyo muda chefia para tentar se reerguer
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Mudança no topo Vendas por área de produto Lucro líquido
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Toshimasa Iue, Seiichiro Sano,

Atual presidente,
deixa o cargo 
no mês que vem

Atual vice-presidente
e presidente 
designado
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Aposta em projetos não convencionais valoriza a empresa

Líder da Shell ousa e colhe frutos

John Kascht

Empresa verga sob
peso de divisões que
a deixam sem foco

Charles Prince
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