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AAlliance Boots, varejis-
ta britânica dona de

2.700 farmácias, disse que
analisará a nova oferta de
compra feita pelo bilioná-
rio italiano Stefano Pessina
e a firma americana
Kohlberg Kravis Roberts,
de US$ 19,8 bilhões, e per-
mitirá que analisem sua
contabilidade.

* * *

n A Kraft, americana
dona da Lacta, concluiu
seu desmembramento da
Altria, dona da Philip
Morris, que faz os cigarros
Malboro. Os acionistas
receberão 0,69 ação da
Kraft para cada ação da
Altria. 

* * *

n A Tata Power, energéti-
ca do grupo indiano Tata,
comprou por US$ 1,3 bilhão
uma produtora de carvão e
30% em outras duas mine-
radoras, todas empresas
do grupo indonésio Bumi
Resources, ganhando aces-
so a commodities e tecno-
logia para sua expansão.

* * *

n A Carlyle, firma ameri-
cana de private equity,
disse que comprou 49% da
fabricante chinesa de tubos
de aço Yangzhou Chengde
por US$ 80 milhões.

n A Telefónica está prestes
a vender seus 75% da pro-
dutora holandesa de TV
Endemol, disse pessoa a
par da questão, acrescen-
tando que o preço deve che-
gar a US$ 4 bilhões, bem
menos que os US$ 7,4
bilhões pagos pela empresa
espanhola em 2000.

* * *

n A Volkswagen anunciou
investimento de US$ 194,1
milhões numa fábrica de
motores na China, em
sociedade com a montado-
ra chinesa Faw Group. A
Volks foi ultrapassada pela
GM em 2006 e quer recupe-
rar a liderança do mercado
entre as montadoras
estrangeiras na China.

* * *

nAs ações de empresas jor-
nalísticas na Austrália subi-
ram em antecipação a uma
nova onda de consolidação.
Quase US$ 14 bilhões em
negócios foram anunciados
desde outubro, quando par-
lamentares aprovaram lei
permitindo o controle
estrangeiro no setor.

* * *

n A Hershey, fabricante
americana de doces, disse
que consideraria uma
fusão com a rival britânica
Cadbury Schweppes.

I NTERNAC IONAL

OBC da Colômbia vai ofe-
recer juros de 8,15% ao

ano para depósitos de ban-
cos por 7 a 14 dias, para
diminuir a liquidez.

* * *

n A Chocolates, da
Colômbia, disse que aqui-
sições recentes no exterior
lhe permitirão faturar US$
1,5 bilhão em 2007, 20% a
mais que em 2006.

* * *

n A América Móvil, telefô-
nica mexicana dona da
Claro, disse que completou
o fechamento do capital da
Puerto Rico Telephone por
US$ 1,9 bilhão.

* * *

n O HSBC, banco britâni-
co, disse que pagou US$
156 milhões para aumen-
tar para 95,3% sua partici-
pação no grupo financeiro
salvadorenho Bancosal.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O BBVA Colombia, do
banco espanhol BBVA,
recebeu autorização de
seus acionistas para emi-
tir US$ 363 milhões em
bônus e US$ 291,8 milhões
em títulos lastreados em
crédito imobiliário, para
obter capital de giro.

* * *
n O Asur, grupo aeropor-
tuário mexicano, disse que
seu presidente, Fernando
Chico Pardo, fez uma ofer-
ta para aumentar de 15%
para 54% a sua participa-
ção na empresa.

* * *
n A CNPC, petrolífera chi-
nesa, descobriu petróleo
nas selvas do norte do
Peru, informou o ministro
peruano das Minas e
Energia, Juan Valdivia.

R E G I O N A L

POR PATRICK BARTA
THE WALL STREET JOURNAL

Os mercados de commodi-
ties resolveram brincar de mon-
tanha-russa outra vez no pri-
meiro trimestre, e pode haver
mais volatilidade adiante.

O trimestre terminou em
alta, com petróleo, cobre e
outras commodities subindo
depois de algumas quedas for-
tes no começo do ano. No fim de
março, muitos analistas esta-
vam fazendo previsões mais oti-
mistas para as cotações das
commodities, só algumas sema-
nas depois de vários deles
terem previsto novas quedas.

No final, as commodities em
geral subiram. O índice Dow
Jones-AIG Commodity subiu
3,3%, enquanto o Goldman
Sachs Commodity Index, que é
bastante influenciado por petró-
leo e foi recentemente adquirido
pela divisão Standard & Poor’s
da McGraw-Hill Cos., subiu 7,9%
no trimestre recém-encerrado.

Quando ajustados para
“retorno total”, o que inclui o
custo que os investidores têm
quando vendem contratos futu-
ros que estão expirando e com-
pram outros novos, esses índi-
ces também subiram. O retorno
total do índice Goldman Sachs

foi de 5,2%, enquanto o do Dow
Jones-AIG foi de 4,6%.

Por enquanto, muita gente no
mercado diz que o ciclo de alta
ainda tem chão pela frente, em
parte porque a demanda chinesa
continua forte e companhias de
recursos naturais ainda têm difi-
culdade para atender aos pedi-
dos. Em geral, “a demanda
ainda é robusta, o crescimento
da oferta continua difícil, e os
estoques da maioria das commo-
dities ainda são baixos”, diz
Simon Toyne, analista da Numis
Securities em Londres.

Mas é comum os analistas
discordarem sobre quais preços
estão para cair e quais vão subir.

A maioria está otimista
quanto a commodities agríco-
las, que continuam estimuladas
pela demanda por combustíveis
à base de produtos do campo,
como o álcool. A Merrill Lynch

& Co., o Citigroup
Inc. e outros
bancos de
investimento
t a m b é m
aumentaram
suas previsões
para algumas
commodities indus-
triais no fim de
março, inclusive alumí-
nio e carvão.

Apesar dos temores de que
uma redução do crescimento
econômico nos Estados Unidos
poderia enfraquecer a atividade
econômica mundial este ano,
petrolíferas e mineradoras
estão, devagar mas com convic-
ção, iniciando novos projetos
que devem trazer mais oferta
para o mercado, especialmente
de metais como o cobre. Embora
muitos desse projetos estejam

passando
por atrasos

imprevistos e
estouros de orçamen-

to, eles devem acabar
ajudando a compatibilizar a

oferta com a demanda, reduzin-
do as pressões de alta.

A recente trajetória dos pre-
ços do petróleo ilustra as incerte-
zas do mercado. Depois de che-
gar a US$ 78 o barril no ano pas-
sado, o petróleo começou a cair
por causa do inverno menos rigo-
roso que o previsto nos EUA. No
fim de 2006, o barril estava a US$
61,05 na Bolsa Mercantil de Nova
York, e depois caiu ainda mais —
chegando brevemente a menos
de US$ 50 o barril — em janeiro.

Em março, o petróleo estava
subindo de novo devido a novos
sinais de crescimento da
demanda. Além disso, a
Organização dos Países
Exportadores de Petróleo recu-
sou-se a aumentar as metas de
produção em sua reunião em
Viena em meados de março. O
petróleo fechou a US$ 65,87 o
barril na sexta-feira, em alta de
7,9% no trimestre. Mas poucos
ainda consideram possível que
chegue a US$ 100 o barril.

Quanto aos preços agrícolas,
vários analistas acreditam que
eles vão continuar altos pelos
padrões históricos e podem subir
de novo nos próximos quatro tri-
mestres, graças à crescente
demanda por biocombustíveis.
Depois de subir na maior parte
do ano passado, o milho caiu 4%
no primeiro trimestre. O trigo
também caiu. Mas alguns ana-
listas estão procurando outras
lavouras — como a de algodão e
soja — que podem subir de preço
por causa da expansão do plan-
tio de milho usado para fazer
álcool combustível nos EUA.
Essa expansão reduziria a lavou-
ra de outros produtos.

POR STEPHANIE KANG
THE WALL STREET JOURNAL

Durante anos, um enorme
exército de designers foi recru-
tado pela Nike Inc. para cuidar
da aparentemente simples tare-
fa de fazer uma camiseta.

O resultado foi uma coleção
de mais de 30 diferentes dese-
nhos, em geral com apenas
minúsculas diferenças — man-
gas alguns centímetros mais lon-
gas ou barras curvas em vez de
retas. Alguns desenhos eram jus-
tos. Outros folgados como sacos.

No último ano, contudo, uma
equipe de design da Nike procu-
rou acabar com a proliferação
de camisetas. O resultado é
uma peça que a empresa diz ser
um modelo para suas camise-
tas, não importa a cor ou o teci-
do. No novo desenho, cada
camiseta terá mangas que
batem no bíceps no mesmo
lugar, uma gola que não fica
folgada ao longo do tempo e um
molde que é consistente mesmo

depois de várias lavadas.
“Em algum momento, era

preciso perguntar se a gente
precisava realmente disso
tudo”, diz Trevor Edwards,
diretor de marca global e ges-
tão de categoria da Nike.

É uma questão que vem
sendo muito perguntada na
empresa ultimamente. A nova
camiseta é parte de um esforço
da companhia americana, que
tem sede em Beaverton, no
Estado de Oregon, para simplifi-
car suas linhas de produtos e
concentrar-se nos estilos mais
populares. Durante anos, a Nike
inundou as lojas com milhares
de variações de seus produtos, o
que se tornou caro de fabricar e
monitorar e muitas vezes con-
fundiu os compradores.

As novas camisetas, junto
com versões sem mangas, cal-
ções e calças capri femininas,
são as primeiras peças de uma
coleção chamada “Sports
Essentials” que deve depois

incluir outros produtos básicos,
como abrigos e sutiãs esporti-
vos. Nos Estados Unidos, a cami-
seta Sports Essentials sai com
um preço sugerido de US$ 25. Os
calções custam US$ 35. Logo

depois que a coleção for oficial-
mente lançada, hoje, a Nike vai
começar a lentamente abando-
nar suas versões antigas.

O projeto Sports Essentials é
parte de um plano da compa-
nhia para alcançar uma recei-
ta de US$ 23 bilhões até 2011

— um aumento de 54% em rela-
ção a este ano — pela concentra-
ção em menos oportunidades,
mas que dêem mais retorno.

Ele também representa uma
mudança de atitude na maior
empresa de artigos esportivos
do mundo, cujos designers
podiam contar com a possibili-
dade de mexer nos desenhos
com pequenas inovações ano
após ano. “No passado”, diz
Edwards, “nos concentramos
mais em tecnologia do que na
necessidade dos consumidores.”

De fato, a maior parte das
vendas da Nike vem de apenas
umas poucas áreas. No ano pas-
sado, 35% dos modelos de calça-
dos representaram 95% da

receita. Em confecções, 40% dos
modelos representaram 95%
das vendas totais. Enquanto as
marcas Air Jordan e Air Force 1
estão entre as que mais vende-
ram tênis na história, outros
produtos Nike nunca conquista-
ram um público e conseqüente-
mente prejudicaram os resulta-
dos da empresa com seus custos
de design, desenvolvimento,
transporte e armazenamento.

“Eles estão se dando conta
de que não precisam de dez ou
quinze tipos de tênis Jordan”,
diz Robert Samuels, um analis-
ta do J.P. Morgan. “Eles estão
realmente se concentrando nas
coisas que vendem bem.”

A Nike está também se reor-
ganizando para focar-se nas
categorias que geram mais recei-
ta: basquete, equipamentos para
corrida, futebol, estilo de vida
esportivo, artigos masculinos
para ginástica e produtos femini-
nos. Essas áreas devem repre-
sentar 75% da receita este ano.

Nike reinventa a camiseta em esforço para enxugar linha de produtos

Commodities devem continuar subindo
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Uma oferta de Œ 2,6 bilhões
(US$ 3,47 bilhões) da america-
na AT&T Co. e da mexicana
América Móvil para uma fatia
conjunta de 66,6% da holding
que controla a Telecom Italia
SpA deve acelerar a consolida-
ção das maiores telefônicas do
mundo, embora possa enfren-
tar resistência nacionalista por
parte do governo italiano.

A divisão de telefonia celular
da italiana é dona da TIM, que
segundo dados da Agência
Nacional de Telecomunicações é
a segunda maior operadora de
celular do Brasil, com 25,6% do
mercado em fevereiro. A Claro,
da América Móvil, vem logo
atrás com 24,1% do mercado
segundo a Anatel. A líder Vivo,
da Portugal Telecom SGPS SA e
da Telefónica SA, tem 28,6%.
Ainda não está claro se a oferta
da AT&T e da America Movil
vai enfrentar obstáculos regula-
mentares no Brasil.

O conselho do grupo italiano
Pirelli & C. SpA disse ontem
que entrou em negociações
exclusivas com a AT&T e a

América Móvil para vender até
66,6% de sua participação de
80% na holding Olimpia SpA,
que não é negociada em bolsa.
A Olimpia tem 18% da Telecom
Italia, o maior grupo de telefo-
nia da Itália, e essa fatia tem
permitido à holding controlar o

conselho da
telefônica.
A família
i t a l i a n a
B e n e t t o n
tem os
demais 20%
da Olimpia.
Se o negócio
der certo,
e m p r e s a s
estrangei-
ras seriam
os maiores
acionistas
de uma

companhia que o governo italia-
no há muito deseja que fique
em mãos italianas.

O presidente do conselho da
Pirelli, Marco Tronchetti
Provera, tinha anunciado no
mês passado que estava que-
rendo vender seu investimento
na Telecom Italia, que tem

dado prejuízo. Contudo, o con-
trole da Telecom Italia se tor-
nou uma questão politicamente
carregada, e Tronchetti
Provera tem se digladiado com
o primeiro-ministro Romano
Prodi sobre até que ponto
empresas estrangeiras podem
influir na companhia.

A AT&T e a América Móvil
avaliaram a Telecom Italia a Œ
2,82 por ação menos a dívida
líquida de Œ 2,8 bilhões da
Olimpia, observando que o
preço está sujeito à verificação
das contas (due diligence) por
parte das duas companhias e a
todas as condições do contrato.
A venda a esse preço poderia
resultar numa perda de Œ 3,6
bilhões para a Pirelli. A oferta
representa um prêmio substan-
cial sobre a cotação de Œ 2,13
para cada ação da Telecom
Italia no fechamento de sexta-
feira em Milão.

Três das quatro maiores
empresas de celular da Itália já
são controladas por estrangei-
ros. A TIM é a única ainda sob
controle italiano.

A perspectiva de a Telecom
Italia também acabar em mãos

estrangeiras tem alarmado
Prodi, e no passado ele já agiu
para atrapalhar os negócios de
Tronchetti Provera com firmas
estrangeiras.

Tronchetti Provera tem bus-
cado uma maneira de salvar
seu investimento na telefônica,
que ele assumiu em 2001.
Recentemente, ele concluiu que
fazer uma aliança com uma
grande telefônica estrangeira
seria a melhor maneira de
interromper a queda da
Telecom Italia na bolsa.

Ainda não está claro como o
governo vai reagir a uma possí-
vel venda à AT&T e à América
Móvil (da qual a AT&T é sócia
minoritária). Contudo, o calen-
dário pode ser essencial.
Quarta-feira é o prazo para os
acionistas apresentarem suas
indicações para um novo conse-
lho de administração da
Telecom Italia, o que pode ir a
votação mais para o fim do mês.

Se Tronchetti Provera conse-
guir fechar o negócio antes
disso, a AT&T e a América
Móvil se tornariam o maior acio-
nista da companhia, com gran-
de influência sobre a diretoria. 

America Movil e AT&T oferecem
Œ 2,6 bilhões pela Telecom Italia

Marco Tronchetti
Provera
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