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Quarta-feira, 14 de março de 2012

Empresas

A Amia, associação mexicana
do setor automobilístico, espera
que um possível acordo para
reduzir exportações para o Brasil seja temporário, e que os países retornem à liberdade comercial depois, disse o presidente
da entidade, Eduardo Sólis.
A Globant, empresa argentina de
informática, contratou um dos
fundadores da rede social americana LinkedIn, Reid Hoffman,
para seu conselho consultor.

A CPFL, maior companhia elétrica privada do país, anunciou
ontem planos de investir R$ 8,3
bilhões em ampliação da capacidade de geração e distribuição,
até 2016. Na noite anterior, ela
havia divulgado uma alta ano a
ano de 22,6% no lucro do quarto
trimestre, para R$ 443 milhões.

Polêmica do clima
chega à sala de aula
Tennille Tracy
The Wall Street Journal
Depois de anos em que a teoria da evolução foi um dos temas
mais polêmicos da educação
científica, a mudança climática se tornou a nova batalha nas
escolas dos Estados Unidos.
A briga pode piorar em abril,
quando várias instituições
nacionais divulgarão a proposta
para os novos padrões de ensino
científico que incluem instruções detalhadas sobre a mudança do clima.
Entre os grupos que estão preparando as instruções está o Conselho Nacional de Pesquisa, parte
da National Academies, um órgão
criado pelo Congresso americano.
O conselho está finalizando um
documento iniciado ano passado
que diz que a mudança climática é
causada parcialmente pelas ações
do homem, como a queima de
combustíveis fósseis. O documento afirma que a elevação da temperatura mundial pode ter “consequências graves” para o planeta.
A maioria dos cientistas que
estudam o clima aceita essa

is.
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A mineração peruana deve receber este ano só um pouco mais
de investimento privado do que
no ano passado, devido a protestos de comunidades locais que
têm levado ao adiamento de projetos. O Peru é um dos maiores
produtores mundiais de minérios. Um relatório do governo
visto pela agência Dow Jones
prevê que as mineradoras vão
investir US$ 7,7 bilhões este ano,
7% a mais que em 2011, quando
o investimento subiu 77%.

ideia. Mas ela ainda é debatida por alguns cientistas, o que
alimenta o conflito entre pais e
professores.
Os mais céticos dizem que os
alunos só estão conhecendo um
lado da história. “Acho que no
momento não há evidência que
justifique tanto alarme”, disse
Richard Lindzen, professor de
meteorologia do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts e
um dos maiores críticos das teorias sobre a mudança do clima .
Os pais dos dois lados do
debate são muito sensíveis a
possíveis problemas na sala de
aula. Kimberly Danforth, de 50
anos, disse ter se queixado ao
assessor de ciência da escola da
filha, quando ficou sabendo que
o professor da oitava série fingiu
que ia vomitar enquanto falava
da mudança do clima.
O professor explicou que estava
fazendo o papel de advogado do
diabo e na verdade acredita nas
teorias da mudança climática.
Leia artigo completo no site
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para decidir quem lideraria.
De acordo com um plano elaborado pelo então diretor-presidente da Porsche, Wendelin Wiedeking, foi o presidente do conselho de administração da Porsche,
Wolfgang Porsche, quem quase
assumiu o timão. A montadora de
carros esportivos usou opções de
compra de ações para reunir uma
participação de 51% na Volkswagen no período que antecedeu
a crise financeira de 2008. Mas
depois de acumular 10 bilhões de
euros (US$ 13 bilhões) em dívida
no processo, a Porsche teve de ser
resgatada pela Volkswagen, em
vez de assumir seu controle.
Como parte do acordo de resgate, a Volkswagen comprou 49,9%
das operações automobilísticas
da Porsche no fim de 2009. Ela
já está integrando essas operações à sua carteira de marcas, que
inclui a Audi, a Skoda e a Bentley,
e designou executivos da Volks
para administrá-las.
Mas o potencial de batalhas
legais vinculadas à tentativa
frustrada de aquisição pela Porsche levou a uma suspensão dos
planos para uma fusão formal
entre a Volkswagen e a Porsche. A
Volks estuda agora uma medida
alternativa que permitiria que ela
exercesse a opção de compra do
restante dos negócios de carros
da Porsche.
Essencialmente, essa medida
transformaria a Porsche numa
holding com um único ativo, sua
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entre Piëch, um estrategista nato,
e seu primo de personalidade
mais branda Wolfgang Porsche
— põem em evidência os complexos e muitas vezes conflitantes
interesses do clã.
Ambos são netos de Ferdinand Porsche, que foi convidado por Hitler para desenhar
o “carro do povo” original — o
Volkswagen — e cimentou as
bases para a montadora de carros esportivos de mesmo nome,
na década de 1930.
Depois da Segunda Guerra
Mundial, o filho de Fernand,
Ferry, criou o primeiro carro
esportivo a ostentar a marca
Porsche, enquanto sua filha,
Louise, mãe de Piëch, assumiu os
negócios da família de distribuição da Volkswagen em Salzburgo, hoje a maior rede concessionária da Europa.
Mas a terceira geração de Porsches e Piëchs foi marcada por
tantas brigas amargas, que Ferry
Porsche proibiu membros da
família de participar da montadora de carros esportivos na década
de 70. Sem acesso a uma carreira
na Porsche, Piëch, um engenheiro
obcecado por carros, fez sua fortuna ao ascender ao topo do escalão executivo, primeiro da Audi e
depois da Volkswagen, onde ele
se tornou presidente em 1993,
quase uma década mais tarde.
Embora ansiosos por preservar
o legado e a fortuna de família,
Piëch e seus parentes têm brigado
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A americana Wal-Mart, maior
varejista do mundo, lançou um
serviço que permite aos consumidores converter DVDs e discos
Blu-ray em filmes digitais que
podem ser arquivados na internet para serem assistidos em
qualquer aparelho com acesso à
web. Por ora, o serviço estará disponível em mais de 3.500 lojas
da rede nos EUA. A Wal-Mart
não quis especificar se o serviço
será oferecido fora dos EUA.

Martin Winterkorn, diretor-presidente da Volks, (esq.), Ferdinand Piëch, Ursula Piëch e Wolfgang Porsche, na Suíça

de

A alemã BMW, maior fabricante
de carros de luxo do mundo em
volume de vendas, informou que
espera uma margem de lucro de
até 10% para sua divisão automotiva este ano, uma meta conservadora frente aos 11,8% de 2011. A
montadora informou que estuda
o Brasil e outros países como possíveis locais para novas fábricas.

Enquanto a Volkswagen AG
divulgava, esta semana, um lucro
recorde e mostrava progressos
em sua meta de se tornar a maior
fabricante mundial de carros, seu
poderoso presidente, Ferdinand
Piëch, enviava outra mensagem:
a gigante montadora alemã é um
negócio de família.
O controle da família sobre
a Volkswagen foi ampliado na
segunda-feira, quando o conselho
supervisor da empresa nomeou a
esposa de Piëch, Ursula, para integrar o grupo. Como a família Porsche-Piëch, descendente do lendário projetista do Fusca, Ferdinand
Porsche, controla a maioria dos
direitos a votos da Volkswagen, a
aceitação dela como membro do
conselho é praticamente certa.
A medida solidifica a influência
e o legado do Piëch, de 74 anos,
— que já declarou que seus três
grandes amores são “a Volkswagen, a família e o dinheiro”— na
montadora que ele transformou
num império automobilístico
global. Também serviu de lembrete de como a importante
indústria alemã de automóveis é
complexa, com maquinações de
uma dinastia que muitas vezes
entra em conflito. Enquanto a
Volkswagen obtém bom desempenho, os investidores de fora
têm sido tolerantes com relação
a essa rede de intrigas.
“A Volkswagen é agora basicamente uma empresa familiar austríaca que, por coincidência, têm
ações negociadas na bolsa”, disse
Ferdinand Dudenhöffer, diretor
do Centro de Pesquisa Automotiva da Universidade de DuisburgEssen. Embora os investidores
tenham lucrado com a visão e
projetos de expansão de Piëch,
acrescentou, essa “não é exatamente uma empresa administrada para os acionistas.”
Embora haja empresas de controle familiar de sobra na Alemanha e outros países, os interesses
corporativos do clã Piëch-Porsche estão imiscuídos tanto na
Volkswagen quanto na fabricante
de carros esportivos Porsche SE.
Os esforços contínuos da
Volkswagen para completar uma
aquisição do controle da Porsche
— resultado de uma luta de poder
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A maioria dos bancos americanos pode suportar crises severas,
constatou o banco central dos
EUA, o Fed, numa prévia dos
resultados de testes de estresse
no setor. Diante disso, o banco
J.P. Morgan Chase já anunciou
que vai aumentar os dividendos e
recomprar ações. O Citigroup foi
um dos 4, entre 19 bancos analisados, que não passou no teste.

REGIONAL
O México teve alta de 24% na
produção de automóveis em
fevereiro frente a um ano antes,
com as exportações crescendo
24,9%, informou a associação do
setor Amia. O grosso das exportações são para os EUA, mas a
demanda crescente, especialmente no Brasil, alimentou a alta.
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Vanessa Fuhrmans
The Wall Street Journal
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O Lloyds e o RBS, bancos britânicos, informaram que vão cortar um total de 1.700 empregos
no Reino Unido como parte de
programas de reestruturação. A
meta é levar os dois bancos, que
tiveram de ser resgatados pelo
governo durante a crise financeira, de volta aos lucros.

A Chevron, petrolífera americana, informou que espera um
salto de 20% em sua produção
de gás e petróleo nos próximos
cinco anos, chegando a 3,3
milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2017. Ela
também afirmou que espera ser
tratada “justamente” no Brasil,
em relação ao vazamento em um
de seus poços no ano passado.
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A Dell, fabricante americana
de computadores, anunciou
acordo para comprar a firma
de segurança tecnológica SonicWall, como parte da estratégia
de expandir-se para além do
mercado de hardware. Segundo
pessoas a par do assunto, a Dell
vai pagar US$ 1,2 bilhão pela
SonicWall, que ajuda empresas
a se proteger contra hackers.
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Laços de família ainda atam
os caminhos da Volkswagen

ut

Diretores do Fed, o banco
central dos EUA, reconheceram
que houve uma melhora no
mercado de trabalho do país,
mas alertaram que ainda há
riscos econômicos e que uma
alta recente no preço dos combustíveis pode elevar a inflação.
Em reunião ontem, o comitê de
política monetária decidiu manter as taxas de juros “excepcionalmente” baixas até 2014.
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INTERNACIONAL
O índice Composto Nasdaq
fechou ontem acima dos 3.000
pontos pela primeira vez em
mais de dez anos e a Média
Industrial Dow Jones terminou
a jornada com 13.177 pontos,
o nível mais alto desde maio
de 2008. As bolsas americanas
foram impulsionadas por dados
econômicos favoráveis nos EUA
em fevereiro, entre eles a maior
alta nas vendas do varejo em
cinco meses.
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participação na Volkswagen. Isso
preservaria os interesses da família, e particularmente de Piëch,
que, além de seu poder no conselho da Volkswagen, detém 7% da
holding Porsche SE e 10% na rede
de concessionárias de Salzburgo.
Os acionistas de fora da família, no entanto, perderiam a
oportunidade de comprar a
Volkswagen através de suas participações na Porsche.
A adição de Ursula Piëch ao
conselho da Volks assegura ainda
mais o poder de seu marido na
montadora e dentro do clã Porsche, elevando o número de membros com sobrenome Porsche ou
Piëch no conselho da Volkswagen
para 5 de um total de 20.
Uma ex-babá da família, Ursula, de 55 anos, mais tarde se
casou com Piëch e é mãe de 3 dos
12 filhos dele. No convite para a
assembleia anual dos acionistas
em abril, a empresa a apresenta
como uma “educadora com qualificações adicionais em administração e direito”.
Mas Ursula, que é sempre vista
ao lado do marido em aparições
públicas, é bem versada nas operações da Volkswagen, dizem
funcionários da empresa, e supostamente desempenha um papel
crucial na arbitragem de disputas
entre os membros da família. Em
2010, Piëch a nomeou como líder
de duas fundações que gerenciam
suas participações na Porsche e
na Volkswagen.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Empresas, p. B9.

Alimentos com gosto de volatilidade
Liam Pleven e Matt Moffett
The Wall Street Journal
Os preços de produtos agrícolas vitais como o milho e a soja
estão subindo novamente, e
poderiam levar formuladores de
políticas internacionais, produtores e consumidores a uma trajetória de oscilações estonteantes
nos próximos meses.
O preço do milho atingiu na
segunda-feira um recorde de
seis meses, subindo 3% em meio
a uma oferta insistentemente
comprimida. Os preços da soja
subiram 15% desde meados de
janeiro, empurrados pela onda
de calor que reduziu a produção
na América do Sul. Até o trigo,
cuja oferta é relativamente abundante, subiu 2% na segunda-feira.
A alta continuava ontem, exceto
para o trigo.
Os movimentos recentes do
mercado estão empurrando as
commodities na direção dos
picos vistos em 2011, quando
o milho atingiu um recorde e a
soja estava sendo negociada aos
preços mais altos em três anos,
embora as cotações ainda estejam bem abaixo desses níveis.
Mas as condições poderiam
mudar radicalmente. Os Estados Unidos terão nesta safra a
maior área de plantio de milho
desde a Segunda Guerra Mundial, projeta o Departamento de
Agricultura do país, aumentando as esperanças de uma colheita abundante, após dois anos de
quedas na produção.
Essa possibilidade está contendo os ganhos de preços — o
milho para entrega em dezem-

bro, depois que a atual safra
americana for colhida, custa 18%
menos que o milho para entrega
este mês.
O resultado pode ser um terceiro ano consecutivo marcado
por aumentos e declínios, com
o risco de que ganhos maiores
gerem mais pressão inflacionária na China e em outros países
importadores de alimentos, e de
que qualquer queda abale uma
fonte de força de alguns países
exportadores com economias
ainda frágeis, entre eles os EUA.
“Estamos em um estado de
volatilidade. E isso deve perdurar
algum tempo”, diz Pat Westhoff,
diretor do Instituto de Pesquisa
de Políticas para a Agricultura e
Alimentos, um centro de estudos
da Universidade de MissouriColumbia. O instituto entregou
ao Congresso americano, na
semana passada, um relatório
alertando que “muitos dos fatores que causaram as oscilações
de preços recentes continuam
tendo impacto”.
Uma queda na produção sulamericana está alimentando o
disparo recente nos preços da
soja.
No Brasil, o maior produtor
de soja do mundo, a seca prejudicou a safra no Paraná e no Rio
Grande do Sul, segundo e terceiro principais produtores de soja
do País, respectivamente, depois
do Mato Grosso. No Rio Grande
do Sul, funcionários estaduais
calculam um prejuízo total de
R$ 5 bilhões nesta safra. “Acho
que só agora estamos realmente enxergando a magnitude
das perdas”, diz Laércio Pilau,

agricultor que é presidente da
regional Missões, no Rio Grande
do Sul, da Associação Brasileira
dos Produtores de Soja.
Na semana passada, a Companhia Nacional de Abastecimento
previu uma redução de 8,7% na
safra de soja deste ano em relação
ao ano passado, de 69,2 milhões
de toneladas para 68,7 milhões.
O Departamento de Agricultura
dos EUA também reduziu suas
estimativas para a produção na
Argentina e Paraguai devido à
seca. No geral, a previsão é de que
a produção mundial caia 7% na
safra atual, a maior queda em termos percentuais desde meados
dos anos 90, segundo Erin Fitzpatrick, analista do Rabobank.
Os problemas na América do
Sul estão elevando os preços, o
que é particularmente preocupante para a a China, o maior
importador do mundo. A soja
desempenha um papel central
como matéria-prima para a alimentação do rebanho suíno do

país, que é a principal fonte de
proteína para a população chinesa. O desempenho da safra de
milho também pode ser importante para a China.
Se a oferta mundial se comprimir ainda mais, poderia aumentar o risco de que líderes de países exportadores decidam atuar,
impondo tarifas ou controlando
as exportações para conter a inflação local. Na semana passada, a
Índia congelou as exportações de
algodão numa tentativa de conter
os preços, embora esteja reconsiderando a decisão, indicaram
algumas autoridades do país.
“O elemento político deve ser
motivo de preocupação”, diz
Michael Swanson, um economista agrícola do banco americano
Wells Fargo.
Por outro lado, uma queda
de preços poderia prejudicar os
principais países exportadores.
Nos EUA, o faturamento líquido
dos agricultores deve cair 11,5%
este ano, segundo o governo do
país; no Brasil e na Argentina, o
aumento de preços de commodities como o milho e a soja nos
últimos dez anos tem alimentado
o forte crescimento da economia,
ajudando a reduzir a pobreza e a
desigualdade e expandindo a
classe média.
O efeito dos aumentos de preços ainda não foi amplamente
sentido pelos consumidores.
Os preços globais de alimentos
subiram cerca de 1% em fevereiro, mas ainda estão 10% abaixo
do pico ocorrido em fevereiro
de 2011, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura.

