
Jornal Valor --- Página 11 da edição "25/05/2012 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 24/05/2012@20:10:03

Sexta-feira e fim de semana, 25, 26 e 27 de maio de 2012 | Valor | B11

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 25/5/2012 (20:10) - Página 11- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

INTERNACIONAL

A economia europeia se contraiu 
em maio pelo quarto mês conse-
cutivo, segundo uma influente 
pesquisa com gerentes de com-
pra dos setores de manufatura e 
serviços, aumentando os temores 
sobre o futuro do euro. O índice 
de gerentes de compra do bloco 
do HSBC caiu de 46,7 em abril 
para 45,9 em maio, o menor valor 
desde junho de 2009, a última 
vez em que a Europa entrou 
em recessão. Qualquer número 
abaixo de 50 indica contração.

A Carrefour, rede francesa de 
supermercados, deu posse ao 
ex-executivo do setor de moda 
George Plassat como seu presi-
dente, no lugar de Lars Olofsson. 
A troca havido sido anunciada 
em janeiro, mas a posse foi ante-
cipada em quatro semanas. 

A Sony divulgou ontem que vai 
vender sua parte na sociedade 
que tem com a Sharp para fabri-
cação de telas LCD. Separada-
mente, a Sharp informou que 
vai juntar o negócio ao de duas 
parceiras do Japão. Ambas as 
gigantes japonesas de eletrônicos 
divulgaram prejuízos recordes 
e estão lutando para se manter 
competitivas. A Sony vai receber 
US$ 126 milhões pela venda, o 
mesmo valor investido em 2009.

Os bancos dos EUA tiveram um 
lucro total de US$ 35,3 bilhões 
no primeiro trimestre, 23% mais 
alto que um ano antes e o maior 
desde meados de 2007, informou 
a reguladora bancária FDIC. O 
resultado derivou em grande 
parte da redução nas provisões 
contra inadimplência. Já o 
volume de empréstimo caiu 0,8%.

A Zynga, que faz o jogo de rede 
social “FarmVille”, entre outros, 
estava para anunciar ontem um 
acordo com o estúdio de anima-
ção DreamWorks para colocar 
anúncios no jogo de celular 
“Draw Something”. A Zynga vê 
o acordo como a primeira opor-
tunidade de gerar receita com o 
jogo, que perdeu popularidade 
logo depois que ela o comprou.

A Japan Tobacco, fabricante 
japonesa de cigarros, anunciou a 
compra da belga Gryson por US$ 
600 milhões. A terceira maior 
empresa de tabaco do mundo, 
depois da Philip Morris e da Bri-
tish American Tobacco, junta-se 
a outras empresas japonesas que 
estão tentando se expandir no 
exterior por meio de aquisições, 
para compensar o declínio nas 
vendas domésticas.

A Siemens, conglomerado 
industrial da Alemanha, está con-
siderando abrir o capital da sua 
divisão de iluminação Osram no 
terceiro trimestre, disse ontem 
Joe Kaeser, diretor-presidente da 
Siemens, na primeira vez em que 
a empresa discutiu publicamente 
uma forma de desmembrar o 
negócio.

A Shell, petrolífera anglo-holan-
desa, estendeu ontem a oferta 
de US$ 1,6 bilhão que fez em 
fevereiro pela britânica Cove 
Energy. Trata-se de uma tentativa 
de ganhar tempo, depois que a 
estatal tailandesa PTTEP ofereceu 
US$ 1,9 bilhão, intensificando a 
luta que as duas estão travando 
para ter acesso aos campos de gás 
natural do leste da África, onde a 
Cove Energy opera.

REGIONAL

O BBVA, banco espanhol, divul-
gou ontem que está conside-
rando vender as suas operações 
de fundo de pensão no México, 
Chile, Colômbia e Peru, como 
parte do plano de se concentrar 
nos seus negócios principais.

O Peru fez um acordo com a 
Coreia do Sul para transferên-
cia de tecnologia bélica, com o 
objetivo de fortalecer a marinha 
e a força aérea do país andino, 
disse o primeiro-ministro core-
ano, Kim Sung-hwan, que tam-
bém passou pelo Brasil durante 
sua visita à América do Sul.

O Equador assinou um acordo 
para receber produtos petrolífe-
ros do Irã em 2012 e 2013, disse 
num comunicado o ministro das 
Relações Exteriores do país sul-
americano, Ricardo Palatino.

A GE, conglomerado ameri-
cano, informou que vai pagar 
US$ 300 milhões por uma parti-
cipação de 0,8% na EBX, holding 
do empresário Eike Batista.

A Statoil, petrolífera norue-
guesa, anunciou que ela e suas 
parceiras aumentaram subs-
tancialmente, para 1,2 bilhão 
de barris equivalentes, suas 
reservas estimadas na camada 
pré-sal da Bacia de Campos. A 
espanhola Repsol, a chinesa 
Sinopec e a Petrobras são parcei-
ras da Statoil.

A bancos da Argentina perde-
ram mais de US$ 500 milhões 
em depósitos em moedas 
estrangeiras na semana passada, 
informou o BC argentino, já 
que crescem as dúvidas sobre as 
políticas cambiais do país.
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Airbus engaveta metas otimistas
AIRBUS

David Pearson e Daniel Michaels
The Wall Street Journal, 
de Toulouse, França

A Airbus engavetou o plano 
de aumentar a produção do seu 
jato de um corredor A320, que é 
um sucesso de vendas, num sinal 
de que as incertezas  mundiais 
começam a afetar a indústria 
aeronáutica.

Ontem, executivos da Airbus 
se disseram preocupados com a 
situação da economia mundial,  o 
poder das companhias aéreas de 
financiar compras e a capacidade 
das fabricantes de peças.

A meta atual da Airbus é de 
produzir 42 A320 por mês, e ela 
vinha planejando aumentar essa 
média para 44 até 2014. A com-
panhia, uma subsidiária da Euro-
pean Aeronautic Defence & Space 
Co., fabrica hoje 40 A320 por mês, 
um recorde do setor na produção 
de jatos comerciais. A decisão de 
recuar nos planos indica que a fase 
de crescimento contínuo do setor 
pode estar chegando ao fim.

Com uma carteira de pedidos 
que soma 3.290 A320 para fabri-
cação e entrega ao longo dos pró-
ximos dez anos, a Airbus tinha 
cogitado elevar a produção para 
ainda além de 44 jatos por mês 
por vários anos. Essa ideia está 
suspensa por tempo intedetermi-
nado. O avião, para rotas de curta 
e média distância, é muito utiliza-
do em vôos transcontinentais.

“No momento, estamos dizen-
do que 42 é suficiente e que [...] 
vamos dar uma pausa”, disse Tom 
Williams, vice-presidente exe-
cutivo de programas da Airbus. 
“Vamos esperar para ver como o 
mercado evolui”.

Enquanto isso, a rival ameri-
cana Boeing Co. vai aumentar a 
produção mensal do 737, outro 
avião com um só corredor, para 
42 unidades.

Tanto a Airbus quanto a Boeing 
registraram uma demanda iné-
dita nos últimos anos, apesar da 
turbulência econômica e política 
em todo o mundo. O motivo? O 
crescimento econômico de certas 
regiões e a necessidade de reposi-
ção da frota em mercados menos 
dinâmicos.

Agora, executivos da Airbus 
dizem estar mais preocupados 

com o apetite de companhias 
aéreas por novos aviões e com  o 
acesso delas a financiamentos 
para pagar pelas aeronaves já 
encomendadas.

“O mercado definitivamen-
te piorou este ano”, disse John 
Leahy, diretor de operações para 
clientes da Airbus. Embora a 
demanda continue forte o sufi-
ciente para sustentar o atual cro-
nograma de produção, a Airbus 
está constantemente avaliando a 
capacidade da clientela de pagar, 
disse. “Precisamos ver o que acon-
tece na economia mundial”.

Vários dos grandes clientes da 
Airbus e da Boeing, incluindo a 
australiana Qantas Airways Ltd. 
e a americana Southwest Air-
lines Inc., há pouco pediram o 
adiamento da entrega de aviões 
já encomendados. Outras aéreas 
teriam tomado decisão parecida 
sem anunciá-la, dizem executivos 
do setor.

A Boeing e a Airbus estão 
mantendo os planos atuais de 
aumento da produção, em vez 
de reduzi-los, porque muitas 
companhias aéreas no mundo 
todo ainda querem aviões novos, 
que são mais econômicos. Só que 
as aéreas estão sofrendo com a 
alta dos preços do combustível e 
algumas começam a reconside-
rar a abertura de novas rotas que 

já não fariam sentido em termos 
econômicos, disse Williams, o 
vice-presidente de programas.

E até as que querem jatos novos 
para gastar menos com combus-
tível podem ter dificuldade para 
financiar a compra.

“O crédito está ficando mais 
caro, mais escasso”, disse recente-
mente Michael O’Leary, diretor-
presidente da companhia aérea 
irlandesa Ryanair Holdings PLC., 
cliente da Boeing.

Além de lidar com o crédito 
mais rarefeito nos bancos, com-
pradores de aviões da Boeing 
e da Airbus em breve terão de 
pagar mais pela garantia pública 
de empréstimos, como reza um 
acordo internacional.

Williams observou que insti-
tuições de crédito no Japão e em 
outras praças estão cada vez mais 
interessadas no financiamento de 
aeronaves. Ainda que isso destra-
ve um pouco o crédito, Airbus e 
Boeing ainda poderiam ser obri-
gadas a conceder, elas mesmas, 
mais crédito à clientela para com-
pensar a oferta menor no resto do 
mercado.

A escassez de peças e compo-
nentes é outro problema, disse 
Williams, agora que Airbus, 
Boeing e rivais menores elevaram 
a produção.

Segundo ele, embora aumentos 

anteriores na produção do A320 
tenham transcorrido normalmen-
te, “cruzamos uma espécie de bar-
reira do som” com o salto recente 
para 40 aviões por mês. “A cadeia 
de suprimento demorou um 
pouco mais para se estabilizar”.

A Airbus despachou enge-
nheiros e outros profissionais da 
casa para ajudar fornecedores a 
aumentar a produção de com-
ponentes — de peças de metal a 
banheiros, contou. Isso significa 
que o aumento recente da produ-
ção “exigiu mais tempo e esforço 
da nossa parte”.

Apesar das nuvens no hori-
zonte, a Airbus ainda pretende 
aumentar a produção geral este 
ano. Segundo Leahy, a empresa 
planeja entregar o recorde de 
570 aviões no ano, mais que os 
534 no ano passado. O executivo 
espera que o número de pedidos 
este ano — “na faixa dos 600”, 
disse — supere o de entregas. Isso 
incluiria 30 pedidos do A380, o 
superjumbo da Airbus, disse.

Airbus e Boeing andaram tro-
cando farpas sobre táticas para 
crescer no mercado. Executivos 
da Boeing recentemente acusa-
ram a Airbus de dar grandes des-
contos em uma nova versão da 
linha A320, ainda na prancheta. 
Leahy, em troca, acusou a Boeing 
de iniciar uma guerra de preços.

Um A320, com aletas que economizam combustível, antes de um voo de teste

Amir Efrati
The Wall Street Journal

A Google Inc. inicia um delicado 
número de equilíbrio no mundo 
dos dispositivos móveis, depois 
de finalmente fechar a compra 
da Motorola Mobility Holdings 
Inc. por US$ 12,5 bilhões.

Com a aquisição, que foi con-
cluída na terça-feira e é a maior 
da empresa até hoje, a Google 
agora está armada com o har-
dware e o software necessários 
para fabricar seus próprios dis-
positivos e reforçar sua concor-
rência contra o iPhone e o iPad, 
os aparelhos altamente lucrati-
vos da Apple Inc.

Mas, enquanto a Google tenta 
sanar as divisões de hardware da 
Motorola, que estão no verme-
lho, também terá que manter 
fortes vínculos com dezenas de 
outros fabricantes de hardware 
concorrentes da Motorola, que 
produzem dispositivos baseados 
no Android, o sistema operacio-
nal gratuito da Google.

Mais de 300 milhões de apare-
lhos com o Android foram ativa-
dos em todo o mundo, incluindo 

a linha de smartphones Droid 
da Motorola. A Google depende 
desses fabricantes de celulares 
para distribuir sua principal fer-
ramenta geradora de dinheiro, 
o motor de busca na internet, e 
outros serviços para dispositi-
vos móveis que vêm com o sof-
tware.

Os principais fabricantes de 
hardware com Android — Sam-
sung Electronics Co., HTC Corp., 
Sony Corp. e LG Electronics Inc. 
— de início manifestaram apoio 
formal para a aquisição, depois 
que a Google disse que, ao se 
tornar proprietária de mais de 
17.000 patentes da Motorola, 
poderia proteger o “ecossiste-
ma Android” contra processos 
legais de violação de patentes.

Nos bastidores, porém, execu-
tivos de muitas empresas parcei-
ras do sistema Android expres-
saram privadamente sua preo-
cupação de que a Google possa 
favorecer a Motorola depois que 
o negócio for fechado.

O jogo de equilíbrio da 
Google com a Motorola

Leia artigo completo no site

União Europeia abre queixa 
contra a Argentina na OMC
Matthew Dalton 
The Wall Street Journal, 
de Bruxelas

Hoje, a União Europeia pre-
tende registrar queixa na Orga-
nização Mundial do Comércio 
questionando as normas de 
importação da Argentina, como 
parte de um plano para mostrar 
à presidente Cristina Kirchner o 
desagrado com uma série de polí-
ticas que estão irritando as maio-
res economias do mundo.

Funcionários da UE dizem que 
a decisão da Argentina de nacio-
nalizar a produtora de petróleo e 
gás YPF SA, subsidiária da espa-
nhola Repsol YPF SA, no mês pas-
sado, foi apenas a mais recente 
de uma série de medidas toma-
das pelo governo Kirchner que já 
causaram prejuízo a investidores 
e empresas estrangeiras.

A queixa a ser feita na OMC, 
árbitro de disputas comerciais 
com sede em Genebra, não vai 
citar a nacionalização da YPF, 
que não viola nenhuma regra da 
entidade, dizem dois dos funcio-
nários. Mas a nacionalização con-
venceu autoridades europeias de 
que é preciso medidas mais con-
tundentes para reparar a relação 
econômica cada vez pior entre 
Europa e Argentina.

“A Repsol foi a gota d’água”, 
disse um funcionário europeu 
a par da queixa, que não quis 
ser identificado porque o docu-
mento ainda não era público. 
“De modo mais geral, é reflexo 
de uma agenda cada vez mais 
protecionista da Argentina.”

A queixa, que segundo o oficial 
a par do assunto seria apresen-
tada pela Comissão Europeia, o 
braço executivo do bloco, daria 

início a um largo processo na 
OMC. O primeiro passo prevê 
conversas entre a UE e a Argenti-
na. Se após 60 dias os dois lados 
não chegarem a um acordo, a 
OMC reúne um painel de juízes 
para ouvir argumentos de um 
lado e outro. A decisão do painel 
pode levar anos; depois disso, 
ambos os lados ainda poderiam 
entrar com recurso.

Se a UE sair vitoriosa no final, 
pelas regras do comércio inter-
nacional o bloco poderia impor 
tarifas sobre produtos argen-
tinos — o que poderia ajudar a 
dobrar Buenos Aires: os 27 países 

do bloco europeu são o segundo 
maior mercado de exportação 
da Argentina, atrás apenas do 
Brasil. A soja e outros produtos 
agrícolas argentinos são o prin-
cipal item dessa pauta.

A queixa vai questionar normas 
e políticas que, segundo os euro-
peus, fecham o mercado argenti-
no a produtos importados, disse  
a autoridades do bloco. A Argen-
tina exige que todo importador 
obtenha do governo uma licença 
que não é automaticamente reno-
vada, um processo complicado 
que a UE alega que desincentiva 
empresas a comprar produtos de 
fabricação estrangeira. A lista de 
itens abrangidos vai de carros a 
eletrônicos.

Além disso, todo importador 
precisa ser previamente cadas-
trado pelo governo argentino. A 

Argentina usa esses procedimen-
tos para monitorar atividades de 
importadores e, possivelmente, 
fazer pressão para que não impor-
tem mais do que exportam, alega 
a queixa da UE, de acordo com o 
funcionário a par da denúncia. 
O processo é arbitrário e opaco, 
e parece violar normas da OMC, 
disse o funcionário.

Em fevereiro, a comissão disse 
que o sistema de licença de impor-
tações da Argentina custou US$ 
147 milhões a empresa europeias 
entre janeiro e setembro do ano 
passado. Cerca de 12% das expor-
tações europeias para a Argenti-
na são cobertas pelo sistema não 
automático de licenciamento do 
país, segundo a comissão.

O governo Kirchner alega que 
as empresas aceitam voluntaria-
mente limitar suas importações 
pelo sistema de licenciamento, 
mas os parceiros comerciais estão 
duvidosos.

De maneira mais ampla, a 
Argentina afirma que as regras de 
comércio internacional policia-
das pela OMC, negociadas duran-
te décadas entre seus membros 
— atualmente, 155 países —, são 
prejudiciais a países em desen-
volvimento.

O ministro das Relações Exte-
riores da Argentina, Héctor 
Timerman, depois de uma reu-
nião ontem com o diretor-geral 
da OMC, Pascal Lamy, disse num 
comunicado que países mais 
desenvolvidos mantêm práticas 
protecionistas em agricultura 
que “prejudicam seriamente o 
mundo em desenvolvimento”, 
mesmo quando as tarifas sobre 
bens industrializados caem, o 
que beneficia países mais ricos.

Países em desenvolvimento 

atualmente enfrentam “pressão 
excessiva” para absorver bens 
produzidos por países mais 
ricos cujos mercados domésti-
cos estão enfraquecidos, disse o 
comunicado.

Outros países podem em breve 
unir-se à queixa, disse o funcioná-
rio da UE. Em março, os Estados 
Unidos, o Japão, a Austrália, o 
Canadá e dez outros países entre-
garam um comunicado repleto 
de duras palavras contra as polí-
ticas argentinas de controle de 
importações.

“As medidas de restrição a 
importações e práticas que a 
argentina tem adotado são inca-
bíveis para qualquer membro da 
OMC, particularmente um mem-
bro do G-20 que se comprometeu 
a evitar a criação de novas barrei-
ras ao comércio e ao investimen-
to”, dizia o comunicado.

Embora a disputa em torno 
da estatização da YPF não vá ser 
mencionada na queixa, a UE 
espera que esta aumente a pres-
são sobre a Argentina para repen-
sar o assunto. Espanha, Repsol 
e Argentina estão tratando de 
sua disputa sob os termos de um 
acordo de investimento distinto 
entre os dois países.

A Espanha e a Repsol que-
rem mais dinheiro do governo 
argentino pelos 51% que ele 
pegou da YPF.

Na semana passada, a Rep-
sol abriu um processo contra a 
Argentina num tribunal distrital 
dos EUA em Nova York, pedindo 
que o governo argentino pague 
US$ 10,5 bilhões, com base numa 
avaliação total da YPF de cerca de 
US$ 18 bilhões.

(Colaborou Matt Moffett, de 
Buenos Aires) 

Ação contra 
protecionismo não 
menciona YPF.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 maio 2012, Empresas, p. B11.




