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ASiemensquer
crescerotriplo
doPIBbrasileiro
SERGIO CASTRO/AE

PRIMO – Os 30 dias dos eventos esportivos valerão por 30 anos

s investimentos em
infraestrutura, que
deverão puxar uma
boa parte do crescimento do Produto
Interno Brasileiro (PIB) e
atraircada vezmaisa participação da iniciativa privada, são o
principal motivo que levou a direção da subsidiária brasileira
daSiemens a apostar num crescimento acelerado dos negó-

O

cios do grupo alemão no Brasil
em 2010. “Se o PIB crescer 5%,
nós cresceremos o triplo”, afirma Adilson Primo, presidente
da Siemens no Brasil.
Para ele, não há alternativa:
é investir ou investir em áreas
vitais,comogás, petróleo,transportes, educação e logística.
“No ano passado, o crescimento foi puxado pelo consumo,
mas isso é insuficiente no longo

prazo”, diz Primo. “Se quisermos que seja sustentável, é preciso investir nos setores ligados
à produção.”
Segundo ele, o aumento da
presença do setor privado é decorrência da melhora do ambiente de negócios e de um certo esgotamento da capacidade
definanciamentodas fontesoficiais, como o BNDES. “No Brasil, o financiamento governamental representa 60% dos investimentos e o particular,
40%”, diz Primo. “Lá fora, é o
inverso na maioria dos países.”
Ele não esconde a sua expectativaem relação às obrasgeradas pela Copa do Mundo de Futebol de 2014 e das Olimpíadas,
quenãoseresumirão à construçãodeestádioseginásios esportivos–amaior partedos investimentosvão paraainfraestrutura urbana. “Os 30 dias de cada
evento valerão por 30 anos para o País”, diz Primo. “A antecipação de muitas obras relevantes provocadas por eles será
um dos seus principais legados.”
Com uma receita de R$ 4,5
bilhões em 2009, 10 mil funcionários e 12 fábricas espalhadas
pelo País, a Siemens deverá investir, em 2010, cerca de R$ 150
milhões, valor médio mantido
nos últimos quatro anos. Estão
no radar de Primo uma nova fábrica de equipamentos para saneamento básico e outra de máquinaspara aprodução deenergia eólica, área em que a Siemens é uma das líderes mundiais. ●

Fundo aposta na
economia limpa

Número

R$ 10 bilhões

é o valor de mercado da Cosan na
Bovespa, dez dias após o anúncio
da associação com a Shell. Nesse
período, o grupo valorizou-se
R$ 500 milhões.

Junk bonds para aliviar a
barra do Independência
Encalacrado numa dívida de
R$ 3 bilhões, que o levou a um
processo de recuperação judicial, o frigorífico Independência tenta buscar no mercado internacionaldinheiropara continuar funcionando. O plano é
emitir papéis de alta remuneração, conhecidos no mercado como junk bonds, proporcional ao
risco embutido no investimento, para captar US$ 150 milhões. A tarefa foi entregue à
BTIG, uma corretora de Nova
York.Os acionistasdo Independência entendem que no exteriorserámaisfácilencontrarinvestidores que costumam aplicar nesse tipo de papel.

Orsa compra fábrica
da Rigesa em Manaus
O grupo Orsa, do empresário
Sérgio Amoroso, dono da Jari
Celulose, comprou no final do
ano passado a fábrica de embalagens da Rigesa, em Manaus,
com capacidade para a produção de 25 mil toneladas por ano.
Para Amoroso, que já opera
uma fábrica própria na capital
do Amazonas, a aquisição dará
mais escala ao Orsa, que estará
em situação privilegiada para
atender as empresas instaladas no Pólo Industrial de Manaus. O valor da operação não
foi divulgado.

Junk bonds 2
O processo de road show para
apresentar o plano aos investidores já começou. Quem comprar esses títulos terá direito a
receber o dinheiro de volta antesdosoutroscredores.Paraseguir em frente, os credores
mais antigos precisam dar seu
aval. Nos próximos dias, deverá
sermarcada uma reuniãonoescritório de advocacia Pinheiro
Neto, de São Paulo, que defendeoIndependência,paraaapresentaçãodosdetalhesda operação aos credores.

“O verdadeiro sucesso brasileiro foi a
promoção de um crescimento inclusivo”
●●●

Jim O’ Neill,
criador do conceito dos Brics

Amcham vira bombeiro
no caso do algodão
A Câmara Americana de Comércio(Amcham) estábancando o bombeiro no contencioso
causado pelos subsídios concedidos aos produtores americanos de algodão, envolvendo os
governos do Brasil e dos Estados Unidos. Embora reconheça
o direito do lado brasileiro de
recorreràretaliação,járeferendadopela própriaOMC,opresidente da Amcham, Gabriel Rico, defende o que chama de
agenda positiva, com a criação
de uma lista de produtos brasileiros que poderiam entrar no
mercado americano com tarifas menores. A Amcham enviou também carta ao governo
americano pedindo a abertura
de negociações para evitar as
retaliações brasileiras.

OFundoStratusCleanTech,especializado em investimentos
na chamada economia limpa,
formada por produtos verdes e
sustentáveis, vai aplicar R$ 150
milhões na Usina Boa Vista, em
Goiás, para a fabricação, a partir da cana de açúcar, de produtos químicos, plásticos, borrachas e óleo diesel. O projeto vai
utilizar a tecnologia exclusiva
desenvolvida pela empresa
americana Amyris. “O Brasil
pode ser o Oriente Médio energético do futuro”, afirma o empresário paulista Oren Pinsky,
presidente do fundo.
Número

66,3 milhões

é o total de internautas
brasileiros, segundo pesquisa da
Ibope Nielsen Online, publicada
no Portal de Economia & Negócios do jornal Estado de S. Paulo.

Construtoras à beira
de um ataque de nervos
Construtoras de Minas Gerais
estão se preparando para ir à
JustiçacontramedidadaSecretaria Estadual da Fazenda que
está emperrando o programa
Minha Casa, Minha Vida no Estado. Pelas regras do programa, quem ganha até três salários mínimos fica isento das taxasderegistrodoimóvelno cartório. De 3 a 6 mínimos, paga
com 90% de desconto. E, de 6 a
10mínimos,tem80%dedesconto. Mas os cartórios mineiros
não querem conceder o desconto, com o argumento de que a
Fazenda Estadual não os isentou dos tributos.
Oproblemaéquesemoregistro do imóvel, a Caixa Econômica Federal (CEF), responsável
pelo programa, não libera os recursos. Resultado: mais de
1.000 apartamentos prontos
ainda não foram pagos às construtoras pela CEF.
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Murdoch briga por conteúdo pago

Presidente do
MySpace
é demitido
após um ano

Cobrança por acesso a notícias na internet vira guerra ideológica contra dono do ‘Guardian’
KEVIN LAMARQUE/REUTERS-16/11/2009

Eric Pfanner
THE NEW YORK TIMES

Bem-vindo à mais animada luta
em Fleet Street. No canto azul
do ringue, Rupert Murdoch, diretor executivo da News Corp.
No vermelho, Alan Rusbridger,
editor do The Guardian. Cada
um querendo nocautear a visão
dooutrosobreofuturodojornalismo. No jornal impresso, não
existe concorrência. Murdoch
é o peso pesado campeão do
mundoda mídia;umlutadorantigo cujos prêmios incluem jornais como The Sun, The Times,
de Londres, The Wall Street
Journal e o The New York Post.
Rusbridger é relativamenteum
peso pena, uma espécie de Harry Potter que dirige uma única
publicação modesta.
Mas jornal impresso é coisa
do passado. Essa disputa é pelo
ciberespaço. E quando Murdochouosseusjornaisestãoenvolvidos, Rusbridger não está recuando. Ele causou o primeiro
sangue derramado no presente
assalto, que se centraliza na
questão se os websites de um
jornal devem cobrar dos seus
leitores: Murdoch diz sim, Rusbridger diz não.
Tendo“reduzidobrutalmente o preço dos seus jornais, que
são vendidos abaixo do custo,
para conquistar mais público
ou rechaçar a concorrência”,
Rusbridger, num recente discurso, disse que “esse mesmo
Rupert Murdoch está sendo enfático demais, quando afirma
que o leitor tem de pagar um
valor adequado pelo conteúdo –
impresso ou digital”.
Segundo o editor inglês, o
chamado “pay wall” (barreira

MUDANÇA – Murdoch pretende começar a cobrar pelo acesso aos sites dos jornais ainda este ano

que só pode ser passada mediante pagamento) seria uma
péssima ideia para o jornalismo
do The Guardian, que tem se beneficiado do livre intercâmbio
de ideias na internet, e também
para a sua empresa, que espera
converter o crescimento da sua
tiragem em receitas de publicidademaiores.Osjornaisquedesafiarem essas tendências, disse, correm o risco de “cair no
esquecimento”.
Até recentemente, com a taxadecrescimentodapropaganda online alcançando os dois dígitos e as receitas do jornal impresso em declínio, a posição de
Rusbridger reflete a opinião
predominantenosetorjornalístico. Mas esse crescimento da
publicidade na internet estancou durante a recessão, levando muitas editoras de jornais e

revistas a repensar seus modelos de negócios. Murdoch pretende começar a cobrar pelo
acesso aos sites dos jornais da
News Corp ainda este ano. Um
deles, aliás, o The Wall Street
Journal já cobra.
A News Corp não está sozinha. O The New York Times, proprietário do International Herald Tribune, já disse que começará a cobrar dos leitores em
2011, usando um sistema que
oferecerá um número limitado
de artigos gratuitos. Editoras
como a Axel Springer, na Alemanha, também planejam oferecer conteúdo digital pago.
Mas Murdoch tem sido o
mais direto proponente da cobrança, e respondeu aos jabs do
seu competidor com um direto
no queixo. Durante uma teleconferência na semana passa-
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Alan Rusbridger
Editor do ‘Guardian’
“Rupert Murdoch está sendo
enfático demais, quando afirma
que o leitor tem de pagar um
valor adequado pelo conteúdo –
impresso ou digital”

da sobre os lucros da News
Corp, ao ser indagado sobre o
que pensava da posição de Rusbridger, ele respondeu com um
palavrão.
Se Murdoch e Rusbridger
sãoosladosopostosdeumadivisão ideológica, isso ocorre em
parte por causa das profundas
diferenças nas empresas que
ambos dirigem. O The Guardian
é de propriedade de uma sociedade não lucrativa, e Rusbrid-

geradmitiu quetem tidoprejuízo.ANewsCorp estáatenta aos seus acionistas, mesmosealgumasdassuaspublicações, como o The Times,
não sejam lucrativas.
Essa divisão vai além.
Murdoch claramente não dá
a mínima para a marca de liberalismo representada por
RusbridgereoGuardian. Numabiografiarecente,ojornalistaamericanoMichaelWolff disse que Murdoch qualificou Rusbridger de “doido”
numa entrevista. O jornal de
Rusbridger, entretanto, não
perde a oportunidade para
lançar um ataque contra
Murdoch. No verão passado
(no hemisfério norte) o jornal publicou uma série de reportagens de capa em que se
afirmava que um tabloide da
News Corp, The News of the
World,tinhagrampeadotelefones de celebridades e autoridades britânicas.
Segundo a News Corp, o
TheGuardiantinhadesenterrado uma antiga matéria e
que o tabloide já admitira ter
acessado ilegalmente alguns
telefones celulares. No entanto, Rusbridger e Murdoch podem não estar tão afastados quando debatem sobre o que deve ser pago ou
gratuito. O The Guardian já
cobra por uma aplicação do
iPhone. Por outro lado, parece improvável que Murdoch
vá erigir um paredão blindado protegendo os websites
dos seus jornais. O mais certo é que parte do conteúdo
continuará grátis, com os
serviços pagos abrangendo
ofertas de outros parceiros
ou websites da News Corp.
Mas a luta entre os dois vai
continuar nos entretendo. ●
† Tradução de Terezinha
Martino

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B15.
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Menosdeumanoapóscontratálo,aNewsCorpsubstituiuopresidente da rede MySpace.
Owen Van Natta foi substituído
por Mike Jones e Jason Hirschhorn,queatuarãocomocopresidentes, informou a companhia,
nanoitedequarta-feira.Elesentraram na empresa em abril de
2009, com Van Natta
A News Corp comprou o
MySpace em 2005, por US$
580 milhões. Desde então, o site
perdeu a posição de maior rede
social do mundo para o Facebook, que hoje tem cerca de 400
milhões de usuários ativos.
O presidente da News Corp,
Rupert Murdoch, substituiu o
cofundador do site, Chris de
Wolfe, por Van Natta no ano
passado, apostando no ex-vicepresidente do Facebook para
renovar a empresa.
Masarecuperaçãodapopularidade do MySpace no mundo
das novidades a cada minuto da
internet provou ser difícil. E
analistas têm se mostrado céticos quanto às chances do MySpace de renovar o acordo de publicidade de US$ 300 milhões
por ano com o Google, que expira este ano, com termos tão lucrativos quanto os da primeira
vez.
ANewsCorpafirmou,durante a teleconferência sobre seu
balanço trimestral, na semana
passada, que a receita com publicidade e buscas no MySpace
caiu e está demorando mais que
o esperado para atingir as metas de receita do site.
“Owen assumiu uma responsabilidade incrivelmente difícil
de reorientar e revitalizar o
MySpace, e o negócio tem mostrado sinais positivos recentemente, como resultado de seu
trabalho”, disse o presidente
executivo da News Corp Digital
Media, Jon Miller. ● REUTERS

