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INTERNACIONAL

A GM está sendo processada 
pela fabricante de carros de 
luxo Spyker, da Holanda, que 
comprou dela a fabricante sueca 
de automóveis Saab em 2010. 
A Spyker acusa a montadora 
americana de ter forçado a Saab 
a entrar em concordata ao impe-
dir a venda desta para a chinesa 
Youngman em 2011, e está 
pedindo US$ 3 bilhões em inde-
nização. Uma porta-voz da GM 
disse ontem que a empresa vai 
analisar o processo e responder.

A Baidu, empresa chinesa de 
internet, demitiu três empre-
gados suspeitos de receber 
dinheiro para apagar conteúdo 
do site da firma. Uma porta-voz 
da Baidu disse que os três foram 
presos em julho por causa das 
suspeitas e que uma outra fun-
cionária também foi demitida 
no mesmo caso, mas antes de ter 
feito algo ilegal.

A BestBuy, rede varejista de ele-
trônicos dos EUA, divulgou que 
seu fundador e ex-presidente 
do conselho, Richard Schulze, 
fez uma oferta para comprar as 
ações da empresa que ele ainda 
não tem. A oferta coloca o valor 
da empresa perto de US$ 8,8 
bilhões. A BestBuy afirmou que 
vai estudar a proposta.

A Comissão Europeia deve 
detalhar em 11 de setembro a 
proposta para o estabelecimento 
de uma agência supervisora dos 
bancos europeus, disse ontem 
uma autoridade da União Euro-
peia. A medida é o primeiro passo 
para permitir que o Mecanismo 
Europeu de Estabilidade capita-
lize diretamente os bancos.

O Standard Chartered, banco 
britânico, está sendo acusado 
pelas autoridades financeiras do 
Estado de Nova York de condu-
zir negócios com o Irã e outros 
países em violação às leis dos 
EUA. A unidade americana do 
Standard Charter teria ocultado 
mais de US$ 250 bilhões em 
transações ilegais durante quase 
dez anos, segundo os regula-
dores. Uma porta-voz do banco 
não quis comentar de imediato.

A Gibson, centenária fabricante 
americana de guitarras e vio-
lões, concordou em pagar cerca 
de US$ 300.000 para encerrar 
uma investigação sobre supos-
tas importações ilegais de 
madeira que a empresa teria 
feito de Madagáscar e da Índia, 
disseram ontem autoridades 
dos EUA. Um porta-voz da Gib-
son não quis comentar.

A Knight Capital, firma ame-
ricana de  serviços financeiros, 
anunciou que recebeu uma 
injeção de US$ 400 milhões de 
investidores. O dinheiro vai 
permitir que ela cubra o pre-
juízo de US$ 440 milhões que 
teve semana passada devido a 
uma falha em sua plataforma 
de transações eletrônicas que 
resultou num grande número 
de operações erradas. 

A Apple anunciou ontem que 
pretende retirar o app YouTube 
da nova versão de seu sistema 
operacional, o iOS 6. Isso dei-
xaria o serviço de vídeos fora 
do iPhone e do iPad. É mais um 
capítulo da guerra da Apple 
contra a dona do YouTube: a 
Google.

REGIONAL

A Cubapetróleo informou que 
um poço perfurado em alto-mar 
pela Petonas, da Malásia, e a 
Gazprom, da Rússia, descobriu 
petróleo, mas numa formação 
geológica tão compacta que 
não é possível extrair petróleo 
ou gás em “quantidades signi-
ficativas”. É mais um revés na 
tentativa da estatal cubana de 
tornar a ilha independente das 
importações de combustíveis.

O México teve um aumento de 
18% na produção de automóveis 
em julho ante um ano atrás, 
para 238.146 veículos, infor-
mou a Associação Mexicana da 
Indústria Automotiva. Cerca 
de 85% dos veículos montados 
no México são destinados à 
exportação, que cresceu 6%. O 
país continua a caminho de um 
recorde de produção em 2012. 

O Chile continua crescendo a um 
ritmo robusto, impulsionado 
por uma resistente demanda 
doméstica. O índice mensal de 
atividade econômica do país, 
o Imacec, subiu 6,2% em junho 
comparado com um ano antes, 
divulgou ontem o banco central.

A Petrobras deve acelerar sua 
venda de ativos no segundo 
semestre como parte de um 
plano de se desfazer de US$ 14 
bilhões em investimentos, disse 
ontem Almir Barbassa, diretor 
financeiro da petrolífera estatal.

A GM, montadora dos EUA, 
adiou até novembro a demissão 
de 1.840 empregados de sua 
fábrica em São José dos Campos, 
SP, informou o sindicato da 
categoria, que até lá discutirá 
alternativas com a GM.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Andy Pasztor
The Wall Street Journal

Investigadores americanos 
divulgaram detalhes alarman-
tes sobre erros de controle que 
quase causaram uma colisão 
aérea ano passado entre um 
avião lotado da American Air-
lines com destino a São Paulo e 
um cargueiro militar, na costa 
leste dos Estados Unidos. O fato 
aponta para problemas no prin-
cipal centro de controle de tráfe-
go aéreo de Nova York. 

Um relatório do Conselho 
Nacional de Segurança de Trans-
porte dos EUA revelou os erros e 
as falhas de comunicação dos 
controladores de tráfego, que 
culminaram com dois grandes 
aviões avançando velozmente 
em rotas convergentes na escu-
ridão da costa nova-iorquina. 
Os jatos, ambos a 6.700 metros 
de altura, voaram um de encon-
tro ao outro por pelo menos um 
minuto sem que os pilotos se 
dessem conta do imenso perigo 
que corriam. 

Os especialistas em segurança 
consideram o incidente de janei-

ro de 2011 bem mais sério que 
muitos outros quase-acidentes 
que vieram a público.

O incidente de Nova York é 
particularmente preocupante, 
disseram especialistas do setor 
e do governo, porque os erros 
aconteceram no que é conside-
rado um dos melhores centros 
de controle da Administração 
Federal de Aviação — ou FAA, 
na sigla em inglês, a agência 
que regula o transporte aéreo 
nos EUA. O centro da área de 
Nova York conta com alguns 
dos controladores de voo mais 
experientes, que guiam os aviões 
através do que é provavelmente 
o espaço aéreo mais complexo e 
congestionado do país. 

As autoridades do conselho de 
segurança e outros especialistas 
acreditam que tais eventos resul-
tam em parte das dificuldades 
de lidar com um tráfego pesado, 
bem como com controladores 
sem treinamento adequado ou 
extenuados por horas extras. 

Aviões ficam perto do 
desastre no céu dos EUA

Leia artigo completo no site

Yuka Hayashi
The Wall Street Journal, 
de Niigata, Japão 

Em uma notável inversão de 
papéis, a China está surgindo 
como grande investidora no 
Japão. É uma queda no status 
deste país insular que está infla-
mando velhas animosidades 
entre dois vizinhos ressabiados.

Aqui nesta cidade portuária, 
a desconfiança está tomando 
a forma de uma acirrada bata-
lha acerca da construção de um 
novo consulado chinês. Duran-
te anos, autoridades de Niigata 
fizeram lobby em prol do con-
sulado — viajando para Pequim, 
oferecendo o saquê local como 
presente — na esperança de tra-
zer turistas e empresas para esta 
cidade no Mar do Japão que tem 
800.000 habitantes e luta com 
dificuldades.

Mas no momento do triunfo, 
quando o consulado foi anuncia-
do, a população local explodiu 
em protestos. Cerca de 15.000 
pessoas assinaram petições 
contra os chineses. Os manifes-
tantes bloquearam ruas com 
caminhões. Em março, a Câmara 
Municipal aprovou uma resolu-
ção exigindo um controle mais 
estrito sobre a compra de terras 
por estrangeiros. A construção 
continua suspensa, enquanto 
Tóquio e Pequim tentam decidir 
o que fazer.

“É preocupante ter estrangei-
ros vivendo no meio da nossa 
cidade, escondidos atrás de 
muros altos”, disse Shigenobu 
Fukaya, vereador da cidade que 
está liderando o movimento de 
oposição. Ele acha que o con-
sulado vai trazer um “elemento 
indesejável” para Niigata — ou 
seja, chineses — assim como um 
aumento na criminalidade.

A briga ilustra bem a nature-
za complexa da relação Japão-
China. Os dois países comparti-
lham uma cultura e uma longa 
história com cicatrizes de guer-
ra. Cada um já invadiu o outro 
repetidas vezes desde o século 
XIII, ao mesmo tempo em que 
mantiveram um comércio vigo-
roso, que trouxe religião e armas 
de fogo para o Japão e minerais 
e madeira para a China. Em um 
marcante incidente moderno, 
na década de 1930 o Japão colo-
nizou a China e massacrou civis 
em Nanjing, período que ainda 
lança uma sombra sobre o rela-
cionamento atual.

Muitos japoneses julgam que 
o crescente poderio econômico 
chinês pode ajudar o Japão em 
sua luta para recuperar o vigor 
econômico. Mas, ao mesmo 
tempo, a animosidade está cres-
cendo.

Um exemplo: No mês passa-
do o Japão chamou tempora-
riamente seu embaixador da 
China, em meio a um desagra-
dável confronto diplomático 
acerca de algumas ilhotas rei-
vindicadas por ambos os países. 
Antes, em maio, foi a vez de a 
China ficar irada quando nacio-
nalistas japoneses em Tóquio 
organizaram uma conferência 
para um grupo de separatistas 
uigures étnicos, que a China 
considera terroristas.

Numa pesquisa recente, 84% 
dos entrevistados japoneses dis-
seram ter uma imagem negativa 
da China, seis pontos mais do 
que um ano antes. Quase dois 
em cada três chineses disseram 
que o sentimento era mútuo.

Para muitos japoneses, os 
investimentos da China mostram 
o declínio do seu papel no cená-
rio mundial. Depois de anos de 
crescimento acelerado, em 2010 
a China substituiu o Japão como 
a economia mundial número 
2, depois dos Estados Unidos 
— posição que o Japão mantinha 
há mais de quatro décadas.

“Por um lado, o Japão quer 
aproveitar a ascensão da China. 
Mas por outro, não deixa de se 
preocupar. O país ainda não 
descobriu como lidar com o 
novo dinheiro e os novos mora-
dores”, disse Jianmin Jin, eco-
nomista chinês que desde 1998 
acompanha as relações sino-
japonesas no Instituto de Pes-
quisa Fujitsu, em Tóquio.

É difícil calcular com precisão 
quanto a China investe no Japão, 
pois alguns negócios são feitos 
através de terceiros países, para 
não chamar a atenção. Os inves-
timentos diretos líquidos da 
China no Japão subiram para um 
recorde de US$ 338 milhões em 
2010, cerca de 20 vezes o nível 
de cinco anos antes, segundo o 
Ministério do Comércio chinês. 
(Em 2011, todos os investimen-
tos estrangeiros diretos caíram 
um pouco, incluindo os da 
China, após o desastre nuclear 
de Fukushima.)

A China fica atrás de outros 
grandes investidores no Japão, 
inclusive os Estados Unidos 
e o Reino Unido, que investi-
ram US$ 3,5 bilhões e US$ 5,2 
bilhões, respectivamente, em 
2010. Mesmo assim, os analis-
tas que acompanham todos os 
acordos dizem que o dinheiro 
chinês é uma presença cada vez 
mais significativa.

De abril de 2003 a março de 
2012, as empresas chinesas res-
ponderam por 97 dos 970 acor-
dos de investimento no Japão 
feitos por estrangeiros e coor-
denados pela Organização de 
Comércio Exterior do Japão, 
organismo governamental 
de promoção de investimen-
tos. Com isso, a China fica em 
segundo lugar, depois dos Esta-
dos Unidos, com 293 acordos.

Ao mesmo tempo, o fundo de 
investimento do governo chinês 
parece estar comprando partici-
pações em empresas japonesas. 
O jornal “Nihon Keizai Shim-
bun” informou em junho, com 
base em uma análise de listas de 
acionistas, que o fundo chinês 
possuía 1% de todas as ações de 
empresas listadas na Bolsa de 
Tóquio.

O Japão está correndo atrás 
do dinheiro chinês de todos os 
tipos. Nas últimas semanas, o 
governo lançou um programa 
especial de vistos para turistas 

chineses ricos que querem tirar 
férias nas áreas mais atingidas 
pelo tsunami do ano passado. 

Os investidores chineses aju-
daram importantes firmas japo-
nesas que ainda sofrem com o 
tsunami e o desastre nuclear do 
ano passado. Em março, a Hon 
Hai Precision Industry Co., de 
Taiwan, que monta produtos 
da Apple Inc. na China sob o 
nome de Foxconn, fechou acor-
do para assumir uma participa-
ção de 10% na gigante japonesa 
Sharp Corp. Também em março, 
a Panasonic Corp. completou a 
venda de sua divisão de apare-
lhos domésticos para a chinesa 
Haier Electronics Group Inc.

Em alguns aspectos, a reação 
do Japão aos investimentos chi-
neses repete a reação americana 
à riqueza do Japão nos anos 80 
e início dos anos 90. Os inves-
timentos japoneses em marcos 
tradicionais dos Estados Uni-
dos, tais como o edifício Rocke-
feller Center de Nova York e o 
campo de golfe Pebble Beach, 
na California, provocaram um 
clamor público.

Uma parlamentar americana, 
em um ato que ficou famoso, 
quebrou um gravador Toshiba 
em uma sessão no Capitólio, 
chamando os investimentos 
japoneses de “invasão”. Uma 
oferta feita pela japonesa 
Fujitsu Ltd. por uma empresa 
americana de semicondutores 
(depois retirada) gerou uma 
lei de 1988 que dá autoridade 
ao presidente americano para 
bloquear fusões e aquisições 
estrangeiras consideradas uma 
ameaça à segurança nacional.

No Japão de hoje, a reação 
está se armando com a mesma 
rapidez da chegada dos fundos 
chineses. Legisladores japone-
ses especulam que as firmas 
chinesas desejam obter tecno-
logias, ou segredos militares.

“Ninguém se preocupou 
quando os americanos estavam 

comprando a nossa terra, mas a 
entrada da China está deixando 
muita gente inquieta. Afinal, é 
um país que consideramos uma 
ameaça”, disse Sanae Takaichi, 
deputada da oposição que está 
elaborando uma proposta de 
lei para tornar mais rígidas as 
normas para a aquisição de 
terras por parte de estrangei-
ros. “Não podemos nos dar ao 
luxo de continuar com a guar-
da baixa”, disse ela. Houve toda 
uma série de leis como essa no 
ano passado.

Ainda este ano, o Parlamento 
deverá aprovar uma legislação 
para proteger a água potável, 
motivada por uma disputa ter-
ritorial com a China em 2010. 
Alguns japoneses, incluindo 
Takaichi, manifestaram a pre-
ocupação de que os investido-
res chineses possam explorar a 
água mineral para exportação 
até que as nascentes fiquem 
secas.

A lei daria ao governo central 
novos poderes para monitorar 
a segurança das fontes de água 
para as comunidades — como 
rios, lagos e poços — situados 
em propriedades privadas. A 
proposta, embora se aplique 
tanto aos proprietários de ter-
ras japoneses como estrangei-
ros, foi motivada pelo aumento 
dos investimentos estrangeiros, 
em especial da China.

“Precisamos agora pôr em 
funcionamento sistemas e pla-
nos para lidar com os problemas 
que podem resultar do aumen-
to dos investimentos estrangei-
ros”, disse em uma entrevista 
Hiroyuki Moriyama, parlamen-
tar do partido governista que 
lidera a proposta. Disse ainda 
que chegou a hora de o Japão 
decidir se deve ou não abrir 
ainda mais sua economia para 
os estrangeiros, inclusive res-
tringindo os investimentos em 
setores sensíveis ou facilitando 
as regras para a imigração.

A cidade portuária de Niigata 
bem que precisa de uma ajuda. 
Sua população está em declínio, 
em paralelo com um recuo na 
indústria pesada. A economia 
está em frangalhos.

Apesar de que o polêmico 
novo consulado chinês em Nii-
gata ainda não foi construído, 
a cidade já está constatando os 
benefícios da sua conexão com 
a China. Em abril, o consulado 
— atuando provisoriamente em 
um uma antiga escola — ajudou 
a trazer um grupo de 150 turis-
tas da cidade chinesa de Nan-
jing. Muitos eram agentes de 
turismo que desejam elaborar 
novos roteiros para os viajan-
tes chineses que já visitaram as 
cidades mais populares, como 
Tóquio e Quioto. Eles admira-
ram as cerejeiras em flor e pas-
saram uma noite em um resort 
de águas quentes.

“Reforçar nossos laços com a 
China e com o continente asiáti-
co é a única maneira de competir 
com as grandes cidades”, disse 
Hiroo Ono, vice-governador da 
Província de Niigata.

(Colaborou Miho Inada.)

Influência chinesa cresce e 
deixa japoneses preocupados

SEBASTIAN STEIN

Visita de chineses, muitos deles agentes de viagem, organizada pelo consulado da China em Niigata, Japão

Fontes: Alfândega chinesa (comércio); Banco Mundial (PIB); FMI (reservas); Federação Mundial de Bolsas
The Wall Street Journal
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 ago. 2012, Empresas, p. B10.




