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Cresceaofertadeprodutosfinanceiros ‘verdes’

Negócio é omaior já fechado pela empresa do
bilionário, que disse estar fazendo ‘uma aposta nos EUA’

Expectativa quanto à Conferência do Clima em dezembro e demanda das empresas dão impulso a lançamentos

NOVA YORK

Aempresa do bilionário ameri-
canoWarrenBuffett,aBerkshi-
re Hathaway, anunciou ontem
a maior aquisição de sua histó-
ria. O grupo vai pagar US$ 26
bilhões pelos 77,4% das ações
da companhia ferroviária Bur-
lington Northern Santa Fe
Corp. (BNSF)queaindanão lhe
pertenciam.Comoque já havia
pago pela fatia de 22,6% na em-
presa e mais os US$ 10 bilhões
em dívida que a Berkshire Ha-
thawayestáassumindo,onegó-
cio chega a um total de US$ 44
bilhões.
Buffett chamou o acordo de

umaapostanaeconomiadosEs-
tadosUnidos. O negóciomarca
umnovo interesse numa indús-
tria americana de muita histó-
ria e comportamento extrema-
mente cíclico, que tentou se
reinventar por meio da ênfase
emsuacapacidadedetranspor-
tarmercadoriasdemaneiraba-
rata e eficiente. O negócio será
fechadoaumpreço31,5%supe-
rioraovalordasaçõesdaBNSF
na segunda-feira.
“Trata-se de uma grande

aposta no futuro econômico
dosEUA”,disseBuffettempro-
nunciamento, acrescentando
queasferroviasserãobeneficia-
daspelarecuperação. “Amoes-
sas apostas.” Contrariando sua
antiga oposição ao desdobra-
mentodeações,queresultouno
maiorpreçoporação jamaisre-
gistrado na bolsa de valores de
Nova York, Buffett concordou
com um desdobramento nas
proporções de 50-para-1 das
ações de classe B daBerkshire,

tornando-asmuitomais acessí-
veisaosinvestidoresvarejistas.
Buffett, umdoshomensmais

ricos do mundo e também um
deseus investidoresmais idola-
trados, é conhecido por suas
grandes apostas de longo pra-
zo. Em outubro de 2008, pouco
depois de o colapso do Lehman
Brothers ter dado início a um
surtomundialdevendas,elees-
creveu no jornal The New York
Times: “Os temores relaciona-
dos à prosperidade no longo
prazo demuitas empresas sau-
dáveis do país não fazem senti-
do.”ABerkshirepagaráporca-
daaçãodaBNSFovalordeUS$
100 em dinheiro e ações. Serão
pagos cerca de US$ 16 bilhões
em dinheiro e o restante em
ações.DessesUS$16bilhõespa-
gos,US$8bilhõessairãodobol-
so da própria empresa.

ABerkshire não pôde fechar
umacordo combase apenas na
trocadeaçõesporqueistoredu-
ziria seu capital até um pata-
mar inferior aopermitidopelos
reguladores, disse Justin Ful-
ler, analista daMidway Capital
Research & Management, de
Chicago, e autordoblogBuffet-
tologist.com.
Entreasmaioresholdingsda

Berkshire estão seguradoras
como a Geico, mas o grupo foi
obrigado a fechar 80 unidades

operacionais responsáveispelo
fornecimento de produtos co-
mocarpetes,gásnatural,sorve-
te, tinta e roupas íntimas.
“Eles tendema acumular ca-

pital num ritmomais rápido do
queconseguemdecidiroquefa-
zercomodinheiro, oque repre-
sentaparaelesumgrandenegó-
cio”, disse Fuller. “Isso aumen-
tará muito o valor da Berkshi-
re.” O acordo, cujo fechamento
é esperado para o primeiro tri-
mestrede 2010, cheganummo-
mentoemqueaeconomiaame-
ricana começa a se recuperar
de seu pior declínio desde a 2ª
Guerra Mundial. O PIB dos
EUAcresceuaumataxaanuali-
zadade3,5%noterceirotrimes-
tre, primeiro crescimento tri-
mestral registrado em mais de
umano.

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
A BNSF, a mais lucrativa das
ferroviárias americanas, opera
no Oeste e Meio-Oeste do país.
A empresa afirmou em setem-
bro que seu volume de cargas
estava se recuperando, e se
mostrava entusiasmada com
uma melhora nos mercados
consumidores.“ABerkshirees-
tá enxergando para além de al-
guns sinais iminentes de recu-
peração econômica e mirando
no futuro”, disse Peter Boo-
ckvar, estrategista de ações da
Miller Tabak + Co. em Nova
York.
Nosúltimosanos,asferroviá-

rias americanas investiram em
novas tecnologias e melhora-
ram a eficiência de suas opera-
ções, argumentando que seu
métododetransporteémaisba-

rato e limpo do que o uso de ca-
minhões. No ano passado, os
brasileiros Jorge Paulo Leh-
mann, Marcel Telles e Beto Si-
cupira, maiores acionistas da
InBev, também entraram nes-
se mercado, ao comprar, por
US$ 1,5 bilhão, 8,3% da CSX,
umadasmaioresferroviasame-
ricanas.
Buffett disse à redede televi-

sãoCNBCqueoacordofoiesta-
belecido rapidamente. “Fiz
uma oferta (a Matt Rose, dire-

torexecutivodaBNSF)eeledis-
se que consultaria o conselho
da empresa, o que levou cerca
de 15minutos”, disse ele.
Buffett acrescentou: “Passa-

remosalgumtemposemfechar
negócios dessas proporções.”
Com o suporte da Berkshire, a
BNSF será capaz de investir
em sua infraestrutura sem ter
de se preocupar com o cumpri-
mentodemetastrimestrais,dis-
se Thomas Russo, sócio da
Gardner Russo & Gardner, de

Lancaster, Pensilvânia, que
considera a Berkshire sua se-
gundamaior holding.
Com sua presença no oeste

dopaís, aBNSFéumadasprin-
cipais transportadorasdemer-
cadorias asiáticas para o inte-
rior dos EUA, e a maior trans-
portadora de carvão e commo-
dities agrícolas, de acordo com
analistas da Robert W. Baird
Serviços Financeiros. Em
2008,aempresa tevereceitade
US$ 18 bilhões. ● REUTERS
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Andrea Vialli

A oferta de produtos financei-
rosvinculadosàsustentabilida-
de vem crescendo no mercado
brasileiro.Alémdefundosdein-
vestimentosatreladosa índices
de empresas com bom desem-
penho socioambiental, que já
chegaram a movimentar R$ 2
bilhões em ativos antes da cri-
se,estãosurgindoprodutosvin-
culadosaomercadodecréditos
de carbono e também platafor-
mas eletrônicas para se averi-
guar a conformidade das em-
presas comas leis ambientais.

Este é o caso do produto lan-
çado na semana passada pela
empresa de informações finan-
ceirasSerasaExperian, batiza-
do de Conformidade Ambien-
tal.Pormeiodatecnologia,ban-
cos e outras empresas poderão
avaliar o cumprimento das leis
ambientais por parte de 1,7 mi-
lhão de companhias de setores
considerados de alto impacto
ambiental e também de produ-
toresrurais.Abasededadosse-
rão as informações prestadas
por órgãos ambientais em todo
o País. “Será uma ferramenta
para que os bancos não finan-
ciem projetos predatórios.
Também ajudará nos proces-
sosdecomprase licitaçõescom
baseemcritériosdesustentabi-
lidade”,explicaoLaérciodeOli-
veira, presidente da Unidade
deNegóciosPessoaJurídicada

SerasaExperian.

CARBONO
Apoucomais de ummêspara a
Conferência das Nações Uni-
das para o Clima (COP 15) em
Copenhague, que deverá defi-
niropapeldospaísesedosmer-
cadosnocombateàsmudanças
climáticas, os bancos também
aproveitam o momento para
lançar mais produtos financei-
rosligadosaomercadodecrédi-
tosdecarbono.EntreelesoFun-
do Itaú Índice de Carbono, do
Itaú Unibanco, voltado a gran-
des investidores, com aplica-
ções a partir de R$ 300 mil. O
rendimentodofundoterácomo
baseavariaçãodoBarclaysCa-
pital Global Carbon Index (BG-
CI), indicador que monitora o
desempenho do mercado de
carbono. A expectativa do ban-

co é captar até R$ 300 milhões
como novo produto.
Já o Santander mira as em-

presas interessadas em imple-
mentarprojetosdeMecanismo
de Desenvolvimento Limpo
(MDL), como captura de gases
causadores do efeito estufa em

aterros sanitários ou troca de
combustíveis em indústrias.
Lançouuma linhade crédito de
€ 50 milhões disponível até
2012, quando termina o prazo
devigênciadoProtocolodeKyo-
to, acordo global do clima que

criou o mercado de créditos de
carbono. De acordo com Mau-
rik Jehe, superintendente da
área de créditos de carbono do
Santander, as empresas que
têma intençãodevendercrédi-
tos no mercado internacional
podemanteciparovalordesses
créditos, o que até então não
era comumnessemercado.
Jehe explica que o mercado

de carbono voltou a se aquecer
após sofrer um revés coma cri-
se – a tonelada de carbono está
sendo negociada em torno de€
10.“Atendência,apósCopenha-
gue, é que as regras para emis-
são de poluentes fiquem ainda
mais rígidas para os países ri-
cos, então omercado de carbo-
no tem boas perspectivas.”
O lançamento de novos pro-

dutos “verdes” mostra abertu-
ra das empresas para a ques-

tão,naavaliaçãodeRolandWid-
mer,coordenadorde“ecofinan-
ças” da organizaçãoAmigos da
Terra. Ele ressalta que os ban-
cos devem ficar mais atentos
aos reais impactos de suas ope-
rações. “Não basta só lançar
produtoscomfocoemsustenta-
bilidade e continuar financian-
doempreendimentosdealtoim-
pacto social e ambiental, como
hidrelétricas naAmazônia.” ●

SUSTENTABILIDADE

CRESCIMENTO– ‘Amoessasapostas’, disseBuffett, referindo-seao futuroeconômicodosEstadosUnidos

Mercado de crédito
de carbono sofreu
com a crise, mas
já se recupera

Ferrovias dos EUA
vêm melhorando
a eficiência de
suas operações

CHIP EAST/REUTERS–24/7/2009
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