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ANestlé deve anunciar
hoje a compra da

Gerber, divisão de produ-
tos para bebês da suíça
Novartis, por cerca de US$
5 bilhões, disseram pes-
soas a par do assunto. A
Nestlé não tem presença
significativa no mercado
americano de produtos
para bebês, do qual a
Gerber, segundo a Morgan
Stanley, detém 79%.

* * *
n A Telefónica, da
Espanha, encerrou a pri-
meira rodada do leilão da
subsidiária Endemol, e
escolheu seis candidatas
que receberão informa-
ções financeiras sobre a
firma, disseram pessoas a
par do assunto. A Endemol
é avaliada em US$ 4
bilhões.

* * *
n A Xstrata, mineradora
suíça, disse que fechou
acordo para vender suas
operações de alumínio à
firma americana de parti-
cipações Apollo por US$
1,15 bilhão.

* * *
n A Shell disse que pagará
US$ 352,6 milhões para
encerrar ação coletiva
movida por acionistas que a
acusaram de ter inflado
suas reservas de petróleo.

n A América Móvil, telefô-
nica mexicana dona da
Claro, e a AT&T, dos EUA,
que negociam com exclusi-
vidade a possível compra
da Telecom Italia, podem
se juntar ao banco italiano
Intesa Sanpaolo para fazer
uma oferta, disseram pes-
soas a par do assunto. A
união tranqüilizaria políti-
cos que querem manter a
Telecom Italia, dona da
TIM, em mãos italianas.

* * *
n Um consórcio da firma
americana de participa-
ções CVC retirou uma pro-
posta de US$ 20,1 bilhões
para comprar a varejista
britânica J Sainsbury —
que disse que retomará
seu plano de reestrutura-
ção. 

* * *
n A SK Corp., um dos
maiores conglomerados da
Coréia do Sul, disse que
vai dividir-se numa hol-
ding e várias empresas
operacionais, para aumen-
tar sua transparência
financeira. 

* * *
n A economia mundial deve
crescer 4,9% este ano e no
próximo, previu o FMI, o
que marcaria seis anos
ininterruptos de crescimen-
to de 4% ou mais.

I NTERNAC IONAL

AAmérica Latina deve
ter crescimento econô-

mico de 4,9% em 2007, disse
o FMI, elevando sua previ-
são anterior de 4,2%. A
mudança foi atribuída à
queda dos juros no Brasil,
que segundo o Fundo deve
ajudar o País a crescer 4,4%
este ano. A região cresceu
5,5% em 2006, estima o FMI.

* * *
n O México teve queda de
12,6% em sua produção
automobilística em março,
em relação a um ano
antes, disse a associação
de montadoras Amia. A
queda reflete um declínio
nas exportações.

* * *
n A Kinross Gold, minera-
dora canadense, decidiu
que vai mesmo desenvol-
ver o depósito de ouro e
cobre Cerro Casale, no
Chile, mas ainda não fixou
datas.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O Indec, instituto argen-
tino de estatísticas, revisou
a variação da cesta básica,
utilizada para determinar
níveis de pobreza, para
queda de 0,2% em março. O
índice anterior era uma
alta de 3,6%. A inflação do
mês não foi alterada. 
n O governo argentino ini-
ciou um leilão de até
US$ 750 milhões em títulos
em dólar, na primeira
etapa de uma emissão que
pode ir a US$ 2,5 bilhões. 

* * *

n A Costa Rica espera que
as companhias aéreas ele-
vem este ano o número de
assentos em vôos que che-
gam ao país de 2,2 milhões
para 2,85 milhões. O turis-
mo é a principal fonte de
divisas do país.

R E G I O N A L
POR KEITH JOHNSON
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MADRI — Com mais de US$
100 bilhões em aquisições pro-
postas nos últimos dois anos, as
gigantes européias do setor
energético viraram um caso
sério de mania de fusões.

Por trás desses negócios está
um grande conflito entre o novo
impulso europeu para unificar
seu mercado e o orgulho nacio-
nalista dos políticos do bloco. A
partir de 1o de julho, a União
Européia abrirá oficialmente o
setor energético à competição,
permitindo que empresas de
qualquer um dos 27 países-mem-
bros do bloco venda eletricidade
no mercado dos outros.

Ao liberar o setor energético,
as autoridades esperavam
incentivar a concorrência e esta-
belecer as bases de um cresci-
mento mais consistente para a
região.

Mas essa visão entrou em
choque com a realidade: os polí-
ticos europeus relutam em aban-
donar seu controle de gigantes
nacionais em setores estratégi-
cos. Em vez de investir em mais
capacidade, linhas de transmis-
são e outras melhorias, as gran-

des empresas vêm se armando
para uma onda de fusões.

Grandes energéticas estão
numa corrida para comprar ati-
vos e crescer antes que as novas
regras de liberalização entrem
em vigor. Ano passado, o gover-
no francês promoveu às pressas
a fusão entre a Suez SA e a Gaz
de France SA, embora o acordo
tenha encontrado dificuldades
legais e políticas e o resultado
ainda seja incerto. Duas energé-
ticas de médio porte da Holanda,
Essent NV e Nuon NV, disseram
que vão se unir. A Iberdrola SA,
da Espanha, completa neste mês
a compra da britânica Scottish
Power PLC. Esta semana, o con-
selho da italiana Enel SpA deu
formalmente o sinal verde para
uma oferta com a construtora
espanhola Acciona SA pelas
ações que as duas ainda não têm
da Endesa SA, a energética
espanhola que controla a Coelce
e a Ampla no Brasil.

Alguns temem que as gran-
des empresas privadas simples-
mente substituam os antigos
monopólios estatais, criando
uma nova geração de titãs
empresariais. “Podemos aca-
bar voltando ao mesmo ponto,

com um punhado de (empre-
sas) monolíticas” dominando o
setor, diz Malcolm Keay, pes-
quisador-chefe do setor de ele-
tricidade do Oxford Energy
Institute, no Reino Unido.

A luta pela Endesa mostra
como essa nova dinâmica fun-
ciona.

A Endesa foi formada há
vinte anos pela reunião de uma
série de pequenas energéticas
espanholas. Ela foi privatizada
no fim dos anos 90, mas nunca
foi bem administrada. Mas ela
está numa posição vantajosa, ao
dominar o mercado de cresci-
mento mais rápido do bloco, a
Espanha. Com amplas opera-
ções na América Latina — assim
como negócios na França, Itália
e Polônia —, estava madura
para ser alvo de um comprador.

Há dois anos, o presidente
do conselho da espanhola Gas
Natural SDG SA, Salvador
Gabarró, anunciou uma oferta
hostil de Œ 22 bilhões (US$ 26,4
bilhões) pela Endesa.

Apesar de os diretores da
Endesa desdenharem do negó-
cio, Gabarró sabia que podia
contar com o apoio do governo.
A Espanha queria unir as duas
principais energéticas do país
para criar uma gigante de gás e
eletricidade que poderia fazer
outras aquisições no mercado
europeu quando as novas
regras entrassem em vigor.

Cinco meses depois, em feve-
reiro de 2006, a Gas Natural foi
desafiada pela gigante alemã
E.On AG, que contra-atacou

com uma oferta de Œ 29 bilhões
em dinheiro. A tentativa dos ale-
mães alarmou o governo espa-
nhol. Durante mais de um ano,
Madri fez tudo ao seu alcance
para afundar a oferta alemã.

Mesmo assim, a E.On estava
determinada. Ela contra-atacou
com uma série de processos na
Espanha, Bruxelas e Nova
York, onde os ADRs da Endesa
também são negociados. 

No fim de setembro de 2006,
um ano depois de a batalha ter
começado, um vaidoso empre-
sário espanhol, José Manuel
Entrecanales, gastou discreta-
mente cerca de Œ 6 bilhões para
arrematar mais de 20% das
ações da Endesa, o que fez de
sua empresa, a Acciona, a
maior acionista da Endesa.

Atordoada e enfurecida, a
E.On decidiu contra-atacar nova-
mente, aumentando sua oferta
em quase 40%, para Œ 37 bilhões.
A Endesa já dobrara de preço em
12 meses, sem fazer praticamen-
te nada para melhorar seu negó-
cio. A E.On fez uma oferta ainda
maior em meados de fevereiro.

Mas o governo italiano tam-
bém estava ansioso para encon-
trar um meio de fazer com que
seu antigo monopólio, a Enel,
realizasse uma grande aquisi-
ção, evitando que ela ficasse
relegada ao segundo escalão das
energéticas européias. Em
março, a Enel SpA gastou Œ 12
bilhões para comprar em bolsa
24,9% da Endesa. A E.On se viu
então obrigada a jogar a toalha.

POR ROBIN SIDEL

E DAVID ENRICH
THE WALL STREET JOURNAL

Enquanto corta custos com a
demissão de cerca de 17.000
empregados, o americano
Citigroup Inc.  enfrenta pressão
crescente para faturar mais.

Depois de semanas de espe-
culação, o Citigroup, sediado em
Nova York, anunciou ontem um
plano de corte de custos que vai
até 2009. A
reestrutura-
ção ocorre ao
mesmo tempo
em que inves-
t i d o r e s
cobram do
p r e s i d e n t e
C h a r l e s
Prince um
corte dos gas-
tos, que
aumentaram
15% no ano
passado, para US$ 52 bilhões.
Em comparação, a receita do
banco cresceu 7%, para US$ 89,6
bilhões, no mesmo período.

“É o início de uma mudança
na maneira como administra-
mos gastos na companhia”,
disse Prince.

Os cortes de custos ficaram
dentro das expectativas de Wall
Street, mas analistas e investi-
dores deixaram claro que que-
rem mais da instituição finan-

ceira que tem o maior valor de
mercado do mundo. As ações do
Citigroup caíram 1,15% ontem,
fechando em US$ 51,80 na Bolsa
de Nova York.

“Achamos que este é um
passo na direção certa e acha-
mos que a empresa precisa
mostrar uma execução pratica-
mente perfeita para impressio-
nar os investidores”, disse
David Hendler, analista da
firma de análise CreditSights
Inc. num relatório para seus
clientes. “Uma melhora tangí-
vel na receita talvez seja mais
urgente para 2007, e a atual
administração carece de um
histórico sólido nesse quesito.”

Dos 17.000 cargos a serem
eliminados, 57% estão fora dos
Estados Unidos, e a empresa
fechará algumas unidades
pequenas na Europa.
Executivos do grupo não quise-
ram dizer quanto das econo-
mias será canalizado para o
lucro líquido ou aplicado nova-
mente nos negócios. Os cortes,
que ocorrerão principalmente
por demissões, representam 5%
do total de 327.000 empregados
do Citigroup no mundo.

Os diretores da empresa não
quiseram dar mais detalhes
sobre as demissões e transfe-
rências de vagas para localida-
des de mais baixo custo, dizen-
do que alguns empregados

ainda não foram informados
sobre as mudanças e que o
banco é obrigado a cumprir leis
estrangeiras relacionadas aos
cortes. O banco irá combinar
sistemas de retaguarda admi-
nistrativa e de tecnologia para
eliminar redundâncias.

Quando os cortes estiverem
concluídos, o Citigroup espera
economizar quase US$ 2,6
bilhões. Essa economia soma-se
aos bilhões de dólares em bene-
fícios já anunciados da moder-
nização dos sistemas de tecnolo-
gia da informação do Citigroup.
Somando tudo, a empresa espe-
ra economizar US$ 2,1 bilhões
este ano, US$ 3,68 bilhões em
2008 e US$ 4,58 bilhões em 2009
com a reestruturação. 

Como era esperado, a divisão
mundial de varejo bancário terá

a maior parte dos cortes, com
US$ 650 milhões em reduções de
custo neste ano que subirão para
US$ 1,2 bilhão em 2008 e 2009.

Em meados do ano passado,
o maior acionista do Citigroup,
o príncipe saudita Alwaleed bin
Talal, exigiu que a empresa
tomasse atitudes “draconia-
nas” para reduzir os custos.
Ontem ele não pôde ser encon-
trado para comentar.

Os maiores bancos america-
nos estão sob pressão para cres-
cer internamente, depois que
uma série de aquisições os dei-
xou com muitos custos, redun-
dâncias e empregados demais.
Mas o chamado crescimento
orgânico geralmente é mais difí-
cil e demora para gerar números
significativos. Especialmente
quando o setor bancário luta com
o enfraquecimento do crédito,
intensa competição por depósitos
e margens de lucro piores em
importantes divisões de crédito.

A perspectiva de gerar recei-
ta é algo particularmente
importante para Prince, que
passou anos ajudando a aumen-
tar o Citigroup através de uma
série de aquisições que criou
um gigante financeiro podero-
so, mas também desajeitado.
Os diretores do banco disseram
ontem que o plano de corte de
custos deve gerar mais receita
através do enxugamento.

Citigroup anuncia 17.000 demissões.
Agora, Wall Street quer crescimento

POR JOANNA SLATER
THE WALL STREET JOURNAL

Os investidores estrangeiros
estão se tornando acionistas
cada vez mais influentes nos
mercados emergentes, trazendo
não apenas dinheiro mas tam-
bém expectativas sobre como as
empresas devem operar e que
tipo de informação devem reve-
lar, diz um novo estudo.

Esses investidores quadrupli-
caram sua participação numa
grande variedade de empresas
de mercados emergentes ao
longo de um período de cinco
anos, mostra o relatório, elabo-
rado pelo Citigroup Inc.

O Citigroup examinou a parti-
cipação no capital de 1.500 com-
panhias abertas com valor de
mercado de mais de US$ 300
milhões em 31 mercados emer-
gentes. Constatou que em 2006 os
estrangeiros tinham uma media-
na de 20% das ações disponíveis
ao público geral dessas empre-
sas, ante 5% em 2001.

Junto com capital, os estran-
geiros estão exportando certas
expectativas em relação a trans-
parência, divulgação de infor-
mação e direitos dos acionistas

para os mercados emergentes.
Um pequeno número está

adotando táticas mais firmes,
familiares às empresas ameri-
canas e européias: fazendo exi-
gências públicas para que a
diretoria pague dividendos
maiores, procure fazer aquisi-
ções ou abandone planos para
mudar a estrutura societária.

Mesmo quando não contro-
lam a empresa, os estrangeiros
estão descobrindo meios de exer-
cer influência em questões rela-
tivas à governança corporativa.

Um exemplo: no ano passado,
a Tele Norte Leste Participações
SA, a Telemar, tentou converter
todas as suas ações numa única
classe de papéis com direito a
voto, para atender às exigências
de registro do Novo Mercado — a
seção da Bolsa de Valores de São
Paulo para companhias que se
comprometam a seguir padrões
de governança corporativa mais
rígidos. Mas a fórmula que pro-
pôs para a conversão das ações

diluiria a participação geral de
investidores com ações preferen-
ciais, sem direito a voto.

Em junho, a Brandes
Investment Partners LP, uma
administradora de recursos
americana que tinha 8,75% das
preferenciais da Telemar por
meio de ADRs (recibos de ações
negociados nos EUA), queixou-
se do plano para a Securities
and Exchange Commission, a
comissão de valores mobiliários
americana, dizendo que a pro-
posta não era justa para todos
os acionistas. Em dezembro, a
proposta foi rejeitada em vota-
ção dos acionistas. A Brandes
não quis comentar.

O relatório do Citigroup suge-
re que mais conflitos desse tipo
surgirão. Ele identificou 60
investidores “ativistas” e viu
que, no fim do ano passado, eles
tinham participações em quase
500 empresas de mercados emer-
gentes; em 11 casos, suas fatias
eram de mais de 5%.

Estrangeiros ganham influência em mercados emergentes

Mania de fusões varre
energéticas na Europa

Nota: Cifras convertidas de euro ao câmbio atual 
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Empregados

Presidente
executivo

EDF

Paris

79,15

7,53

154,64

161.560

E.On

Düsseldorf, Alemanha

91,01

6,78

99,98

80.612

Enel

Roma

51,72

4,08

69,02

58.548

Endesa

Madri

26,38

3,99

27.204

57,23

A turma da força
Empresas de energia estão brigando pela liderança do setor antes que a
União Européia o desregulamente. Um perfil das maiores nessa corrida:

Em 2006

Receita
(em US$ bilhões)

Lucro líquido
(em US$ bilhões)

Valor de mercado
(em US$ bilhões)
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Fez oferta,
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 para comprar a
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ativos na Rússia
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a Endesa

e a Scottish
Power; agora

planeja compras
na Rússia

A França tem
70% da empresa,

o que torna 
improvável que
ela possa ser

comprada

1

1

2
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2Até segunda, 9 de abril

Fulvio
Conti

Mais ativos

0,5% 1,0 7,0
5,0% 7,0 20,0

06032001

38%
15%8%

Nota: Com base em 1.500 empresas de
capital aberto de mercados emergentes

Até o segundo trimestre
Ações que não pertencem aos controladores 

Fonte: Citigroup

Porção de empresas de mercados
emergentes que têm mais de 10%
de suas ações nas mãos de
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Projeção de redução de despesas antes
dos impostos, em US$ bilhões

Fonte: o banco
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Efeito da tesoura

Charles Prince
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