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INTERNACIONAL

Os EUA atraíram US$ 28,7 
bilhões em investimento estran-
geiro direto entre janeiro e 
março, o 12o trimestre consecu-
tivo de fluxo positivo, informou 
ontem o governo. Em 2011, o 
total chegou a US$ 234 bilhões. 
Os níveis atuais superam a 
média dos últimos dez anos, e 
a previsão é de que a alta con-
tinue. Empresas europeias têm 
sido as mais ativas, mas outras, 
como a brasileira JBS, também 
têm comprado ativos nos EUA.

A Toyota, montadora japonesa, 
planeja vender 250.000 carros 
de sua marca de luxo Lexus, 
nos EUA, este ano, disse ontem 
Tim Morrison, vice-presidente 
de vendas e novos negócios da 
Lexus. Isso seria 25% a mais que 
em 2011, quando a produção foi 
prejudicada pelo terremoto e 
tsunami no Japão.

R. Allen Stanford, financista 
americano de 62 anos, foi conde-
nado ontem a 110 anos de prisão 
por fraude financeira de US$ 7 
bilhões. A pena é 40 anos menor 
que a que Bernard Madoff rece-
beu em 2009, também por frau-
dar investidores. Stanford disse 
que seu grupo Stanford Interna-
tional, que incluía investimentos 
na América Latina, era legítimo 
e quebrou quando o governo 
congelou seus ativos.

O Reino Unido anunciou uma 
série de medidas extraordiná-
rias para proteger seu sistema 
financeiro e a economia da 
crescente crise do euro. Um dos 
planos é injetar recursos nos 
bancos para promover o crédito 
e apoiar a “economia real”.  

A LVMH, conglomerado francês 
dono da marca Louis Vuitton, 
divulgou a compra, por um 
valor não revelado, da grife 
Arnys, reforçando sua posição 
no aquecido setor de alta moda 
masculina. A Arnys deve se fun-
dir à marca Berluti, da LVMH.

A Chrysler, montadora ameri-
cana, terá a investigação sobre 
casos de incêndio no tanque 
do seu Jeep Grand Cherokee 
ampliada pelos reguladores 
dos EUA, informou a agência 
responsável por segurança dos 
transportes. A Chrysler afirma 
estar cooperando com as inves-
tigações.

A Opep decidiu manter o teto 
da produção total dos seus 12 
países membros em 30 milhões 
de barris por dia, mas indicou 
que pode se reunir novamente 
se o preço do petróleo tiver mais 
uma queda acentuada, disseram 
pessoas a par da situação. O 
preço da commodity caiu 20% 
nas últimas semanas em meio 
a receios quanto à fraqueza da 
economia mundial 

A US Airways, empresa aérea 
americana, vê um “tremendo 
apoio” do mercado à sua intenção 
de comprar a dona da American 
Airlines, a AMR, quando esta sair 
da concordata, disse Doug Parker, 
diretor-presidente da US Airways.

A RIM, do Canadá, fabricante 
do Blackberry, anunciou ontem 
que nomeou o canadense Timo-
thy Dattels, de 53 anos, para o 
seu conselho de administração, 
em lugar do executivo espanhol 
Antonio Viana-Baptista.

REGIONAL

A Petrobras informou ontem 
que pretende recuperar o atraso 
dos últimos dois anos na sua 
exploração e produção. Para 
isso, a estatal vai investir US$ 
236,5 bilhões em cinco anos, 5% 
a mais do que no plano de inves-
timento anterior.

A Carrefour, rede francesa 
de varejo, anunciou ontem 
que comprou 129 lojas da Eki, 
cadeia de supermercados da 
Argentina, mas não revelou o 
valor do negócio.

O BTG anunciou que fechou um 
acordo para comprar a corre-
tora colombiana Bolsa y Renta 
por US$ 51,9 milhões, uma 
negociação iniciada em 2011. 
O banco sediado em São Paulo 
afirmou que a compra reforça 
sua expansão na América Latina.

A Televisa, rede de TV do 
México, teve sua proposta de 
comprar a operadora mexicana 
de celular Iusacell aprovada 
pelas autoridades do país, que 
impuseram, porém, uma série 
de condições. A Televisa afirmou 
que vai analisar as condições e 
decidir se as aceita ou não.

A Comerci, rede de supermer-
cados do México, informou que 
estabeleceu novas metas de cres-
cimento depois de ter vendido 
sua participação de 50% na filial 
local da gigante americana do 
varejo Costco. A Comerci deve 
receber US$ 760,4 milhões em 
dinheiro pelo negócio.

A Colômbia baixou para 4,5% 
sua previsão de crescimento 
no primeiro trimestre, citando 
atrasos em projetos públicos.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Vanessa Fuhrmans
The Wall Street Journal, de 
Chattanooga, Tennessee 

Fábricas de empresas alemãs 
nos Estados Unidos, como o 
imenso complexo da Volkswa-
gen AG nesta cidade, não estão 
só produzindo carros, máquinas 
e produtos químicos. Estão, cada 
vez mais, levando ao país um 
sistema de capacitação alemão 
que poderia ajudar a diminuir a 
escassez de mão de obra qualifi-
cada nos EUA.

A Volkswagen, cuja fábrica em 
Chattanooga vai formar no ano 
que vem a primeira turma capa-
citada de aprendizes americanos, 
é uma das dezenas de empresas 
que estão adotando programas 
de aprendizagem e ensino técni-
co aos moldes alemães.

Esses programas de capacita-
ção têm conquistado adeptos 
nos EUA em meio ao paradoxo 
enfrentado pela indústria no 
país: embora o desemprego con-
tinue acima de 8%, a indústria 
não consegue achar maquinistas, 
especialistas em robótica e outros 
trabalhadores qualificados em 
número suficiente para preen-
cher suas vagas. Calcula-se que 
haja 600.000 vagas não preenchi-
das para trabalhadores qualifica-
dos com salários de classe média 
— e isso num momento em que 
milhões de americanos buscam 
emprego.

“Descobrimos que é melhor 
formarmos nós mesmos a mão 
de obra do que depender só do 
mercado”, disse Hans-Herbert 
Jagla, diretor de recursos huma-
nos da fábrica da Volkswagen 
em Chattanooga, aberta há um 
ano. A montadora alemã lançou 
um programa de treinamento de 
três anos para garantir que terá 
trabalhadores capacitados para 
manter e reparar sistemas roboti-
zados de alta tecnologia nas suas 
linhas de montagem.

Tanto empresas como autori-
dades estaduais e federais ame-
ricanas começam a mostrar inte-
resse por programas da Volks, 
da Siemens AG e da BMW AG 
— empresas que se aliaram a ins-
tituições de ensino superior pro-
fissionalizante do país conheci-
das como  “community colleges” 
— para formar trabalhadores em 

áreas como soldagem, usinagem 
e manutenção de equipamentos 
de alta tecnologia.

Em Charleston, na Carolina do 
Sul, onde a alemã Robert Bosch 
GmbH, de engenharia e autope-
ças, mantém um programa de 
aprendizagem desde a década de 
1970, a fabricante de produtos de 
alumínio JW Aluminum, a fabri-
cante de equipamento aeroes-
pacial e industrial Eaton Corp., a 
empresa de engenharia ITT Corp. 
e outra dezena de empresas ame-
ricanas criaram programas de 
aprendizagem nos últimos anos 
com a Trident Technical College, 
a parceira da Bosch.

“Não há uma empresa com 
a qual eu tenha falado que não 
mostrasse interesse no conceito”, 
disse Mitchell Harp, diretor de 
programas de aprendizagem da 
Trident. Segundo ele, o progra-
ma da Bosch hoje virou o “padrão 
ouro” na área. “No fundo, a ques-
tão se resume a como inserir isso 
no orçamento.”

Em março, representantes do 
estado da Virgínia do Norte foram 
à Alemanha visitar a Siemens e 
outras empresas para entender 
como criar programas similares 
de capacitação de trabalhadores 
com empresas e escolas locais. 
Funcionários da Casa Branca e 
do Departamento de Educação 
americano também buscaram 
informações sobre um programa 
técnico de nível secundário que 
a fabricante alemã de motores 
Tognum AG pretende lançar no 
próximo trimestre na Carolina do 

Sul, onde tem uma fábrica.
 “Nos EUA, evoluímos para 

um ponto no qual achamos que 
a única meta da pessoa deve ser 
[um curso] universitário de qua-
tro anos. O trabalho em fábricas é 
visto como sujo, perigoso e repe-
titivo”, disse Tom Duesterberg, 
diretor executivo do programa 
Indústria e Sociedade no Século 
XXI, do Instituto Aspen. “Na Ale-
manha, o trabalho feito no chão 
da fábrica e ensinado pelo seu 
sistema de formação profissiona-
lizante é altamente valorizado.”

Quase dois terços dos trabalha-
dores da Alemanha são treina-
dos por meio de parcerias entre 
empresas, escolas técnicas e enti-
dades de classe. No ano passado, 
empresas alemãs receberam e for-
maram cerca de 600.000 apren-
dizes remunerados. O papel da 
escola é ensinar a parte teórica, 
enquanto os sindicatos ajudam 
a garantir que o treinamento seja 
padronizado.

Nos EUA, geralmente não exis-
te cooperação tão estreita. Outro 
obstáculo é o receio das empre-
sas de gastar com treinamento e 
depois perder o aprendiz para a 
concorrência. Em um novo pro-
grama de três anos de capacita-
ção em mecatrônica na fábrica 
de Charlotte, na Carolina do 
Norte, a Siemens gasta cerca de 
US$ 165.000 por aprendiz.

No Central Piedmont Commu-
nity College, perto das instalações 
de cerca de 200 empresas alemãs, 
18 companhias participam de 
parcerias de treinamento sob 

medida para empresas. A maioria 
é europeia, mas um punhado de 
americanas, como a fabricante de 
rolamentos Timken Co., já aderiu 
ao modelo.

A distribuidora de equipamen-
tos pesados Carolina CAT, tam-
bém de Charlotte  , lançou no ano 
passado um programa de capaci-
tação de técnicos de manutenção 
inspirado em programas de com-
panhias alemãs. A Carolina CAT 
paga por um curso sob medida de 
12 meses na faculdade, seguido 
por oito semanas de treinamen-
to prático na empresa. No fim do 
ano, quando a primeira turma se 
formar, tudo indica que os alunos 
serão contratados em tempo inte-
gral pela Carolina CAT.

“Empresas americanas estão 
começando a perceber que elas 
têm um papel na criação de uma 
oferta mais confiável de traba-
lhadores qualificados”, disse 
Tony Zeiss, presidente da Pied-
mont Central.

Um programa de treinamen-
to não é necessariamente caro, 
disse Jörg Klisch, vice-presiden-
te de operações da Tognum na 
América do Norte. O alvo da 
fabricante alemã de motores é o 
estudante de ensino médio que 
provavelmente não fará curso 
superior. A empresa fornece à 
escola local um programa de 
dois anos para a formação, no 
próximo trimestre, de seis alu-
nos em mecânica industrial.

Para a Tognum, o único custo 
será a remuneração dos alunos 
pelas horas de atividade práti-
ca na empresa, a partir de US$ 8 
por hora. “Creio que achamos o 
elo perdido no sistema de ensino 
entre o curso secundário e o iní-
cio da faculdade”, disse Klisch.

Empresas como a Volkswagen 
advertem que, se não se encarre-
garem elas mesmas da formação 
de trabalhadores qualificados, 
elas podem ter dificuldade para 
crescer no país. Que o diga a mon-
tadora: este ano, ao aumentar a 
produção do Passat nos EUA para 
dar conta da crescente demanda 
pelo modelo, a Volks teve de lan-
çar uma campanha publicitária 
nacional para preencher cem 
das vagas mais especializadas 
na fábrica, incluindo técnicos de 
manutenção e engenheiros de 
produção.

Alemanha exporta treinamento 

Sessão de treinamento no trabalho em fábrica da Siemens nos EUA

ANDY MCMILLAN PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Sven Grundberg 
e Anton Troianovski
The Wall Street Journal

A Nokia Corp., que até este ano 
era a maior fabricante de celular 
do mundo, despertou novas dúvi-
das sobre sua viabilidade ontem, 
quando avisou que seu prejuízo 
será pior do que a empresa espe-
rava apenas dois meses atrás.

As ações da Nokia caíram 18% 
em Helsinque ontem e já perde-
ram mais de 75% do valor desde 
que Stephen Elop chegou à presi-
dência executiva para reerguer a 
empresa, em setembro de 2010.

O alerta sobre os resultados 
foi o terceiro em pouco mais de 
um ano. A Nokia enfrenta uma 
brutal concorrência da Apple 
Inc. e da Google Inc. no mercado 
de smartphones e de rivais mais 
barateiras, que estão tendo mais 
sucesso com a venda de celulares 
básicos ao consumidor de mer-
cados emergentes. A Nokia não 
previu ontem quando vai parar 
de ter prejuízo.

A piora nos resultados levanta 
ainda mais dúvidas sobre a estra-
tégia de Elop de reerguer a empre-
sa na base de smartphones equi-
pados com o sistema operacional 
Windows, da Microsoft Corp. A 
Nokia lançou os primeiros celu-
lares nessa parceria em outubro. 
Só que, embora tenham recebido 
boas críticas, eles são vendidos 
nos Estados Unidos com pesados 
descontos e não conseguiram 
conter a queda da Nokia.

Para cortar custos em meio à 
piora de sua posição no mercado, 
a Nokia anunciou que vai demitir 
outros 10.000 trabalhadores da 
divisão de celulares até o fim do 

ano que vem. Os cortes seguem-
se a planos anunciados no ano 
passado para eliminar cerca de 
14.000 empregos, embora obser-
vadores questionem se seria sufi-
ciente. A divisão de aparelhos 
móveis da Nokia emprega 53.000 
pessoas, enquanto a rival Motoro-
la Mobility Holdings, comprada 
pela Google este mês, tem 20.500 
empregados.

Elop também mexeu no 
comando da área de marketing e 
telefonia celular da empresa, ins-
talando o ex-colega de Microsoft 
e presidente da Nokia nos EUA, 
Chris Weber, na direção de ven-
das da matriz. 

A Nokia, que já foi uma das 
empresas de tecnologia mais 
avançadas do mundo, não conse-
guiu se adaptar com rapidez sufi-
ciente a mudanças fundamentais 
no modo como o público usa o 
celular. Analistas dizem que, no 
primeiro trimestre do ano, a sul-
coreana Samsung Electronics 
Co. ultrapassou a Nokia e virou a 
maior fabricante de celulares do 
mundo.

A incapacidade da Nokia de 

se adaptar à evolução tecnológi-
ca é vista em todo o mundo. No 
primeiro trimestre deste ano, a 
empresa pela primeira vez res-
pondeu por menos da metade do 
mercado total de celular em sua 
terra natal, a Finlândia, segundo 
a firma de pesquisa IDC, que vem 
compilando esses dados desde 
2004. A participação de mercado 
da empresa — 48% — no primeiro 
trimestre foi 15 pontos porcentu-
ais menor do que um ano antes; 
já Samsung e Apple ganharam 
terreno depressa.

Na Indonésia, a participação 
de mercado da Nokia despencou 
de 52% no começo de 2010 para 
24% no início deste ano, segun-
do a IDC. A Nokia saiu atrás de 
rivais menores no lançamento de 
celulares com dois chips, que há 
anos são populares em países em 
desenvolvimento por permitir 
que o consumidor combine paco-
tes de duas operadoras distintas 
e, com isso, poupe dinheiro.

Ontem, a Nokia alertou que o 
prejuízo operacional na divisão 
de aparelhos móveis, sua princi-
pal, seria maior do que o indicado 

anteriormente. A empresa disse 
que ia registrar margem negativa 
superior a 3%. A Nokia não parece 
estar ganhando muita tração no 
importante mercado de smar-
tphones; segundo ela, a compe-
tição nesse ramo “foi um pouco 
maior do que o anteriormente 
esperado”.

Em uma teleconferência, Elop 
disse que a Nokia está receben-
do nova ajuda da Microsoft para 
enfrentar o Android com mais 
agressividade na ponta popular 
do mercado de smartphones, 
onde a Google vem conquistando 
clientes com rapidez.

As novas demissões devem pro-
mover um corte adicional de 1,6 
bilhão de euros (US$ 2 bilhões) 
em custos ao ano até o fim de 
2013, calcula a empresa. A nova 
rodada de reestruturação ocorre 
num momento em que o gasto 
acelerado de recursos em caixa 
e a queda contínua e íngreme 
na venda de celulares da Nokia 
começam a abalar os nervos de 
investidores.

A Nokia tinha 4,87 bilhões de 
euros em caixa no fim do primei-
ro trimestre, menos 709 milhões 
de euros do que no fim do quarto 
trimestre e 24% a menos do que 
no mesmo período do ano passa-
do. Iniciativas de reestruturação 
vão custar outro 1,25 bilhão de 
euros até o final de 2013, disse a 
empresa.

A agência de classificação de 
risco Standard & Poor’s baixou a 
nota da Nokia para nível especu-
lativo em abril, sob a tese de que o 
corte de custos e os novos celula-
res da empresa dificilmente con-
seguiriam compensar o declínio 
em seus negócios.

Nokia piora previsões e vai 
cortar mais 10.000 empregos

Fonte: FactSet The Wall Street Journal
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Laurie Burkitt e Bob Davis 
The Wall Street Journal 
de Qingdao, China

Em busca de um aquecedor de 
água na loja de eletrodomésticos 
Jiangsu Five Star Appliance para 
sua primeira casa própria, Zhong 
Lei ouve com atenção enquanto 
o vendedor explica como o sis-
tema de controle digital deixa o 
banho mais confortável.

“Precisamos aprender sobre 
todos esses recursos, pois nossos 
pais não tinham a maioria dessas 
coisas”, explica mais tarde Zhong, 
um militar de 31 anos de idade.

Ele leva o aquecedor — e ainda 
uma geladeira, uma máquina de 
lavar e uma TV fina de US$ 950.

A experiência de Zhong na loja 
— uma subsidiária da rede ame-
ricana de eletrônicos Best Buy 
Co. — dá uma ideia da evolução 
da classe média chinesa.

A China está contando com 
o aumento da demanda inter-
na nesse segmento em rápida 
expansão. E não só ela: exporta-
dores de outros países também.

Mas a classe média chinesa 
tem peculiaridades que a distin-

guem de classe média de outros 
lugares, como muitas empresas 
vêm descobrindo.

“Nós éramos burros e arro-
gantes”, diz David Deno, que até 
recentemente dirigia a Best Buy 
na Ásia.

Mas na base da tentativa e erro, 
a China virou um raro ponto 
luminoso para a Best Buy, que 
vem penando com a queda nas 
vendas no mercado americano e 
a turbulência administrativa que 
culminou com a renúncia, em 
abril, de seu diretor-presidente.

O potencial de consumo da 
classe média chinesa é enorme. 
Cerca de 247 milhões de chine-
ses, ou 18,2% da população, são 
considerados de classe média 
— ou seja, são famílias que gas-
tam entre US$ 10 e US$ 100 por 
dia, em média, segundo o eco-
nomista da Brookings Institu-
tion Homi Kharas. Se os padrões 
atuais perdurarem, o número 
vai saltar para 607 milhões em 
2020.

Varejo corre atrás da 
classe média chinesa

Leia artigo completo no site
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Empresas, p. B9.




