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INTERNACIONAL

O CIC, fundo soberano da 
China, investiu cerca de US$ 
2 bilhões no grupo chinês de 
Internet Alibaba, segundo pes-
soas a par do assunto. A Alibaba 
acaba de recomprar a metade 
da participação de 40% da ame-
ricana Yahoo nela, por US$ 7,6 
bilhões e o CIC liderou o consór-
cio que financiou a transação. 

Os EUA tiveram alta de 7,8% na 
venda de imóveis residenciais 
usados em agosto, comparando 
com julho, informou a associação 
nacional de agentes imobiliários. 
As vendas ficaram no maior nível 
em dois anos — num importante 
sinal de recuperação econômica. 
O declínio do mercado imobili-
ário americano esteve na raiz da 
crise financeira de 2008.

A Heineken vai assumir o con-
trole dos 39,7% da Asia Pacific 
Breweries que pertencem à Fra-
ser & Neave, de Cingapura, num 
negócio que ampliaria a exposi-
ção da cervejaria holandesa ao 
importante mercado asiático. 
O bilionário tailandês Charoen 
Sirivadhanabhakdi, dono da 
Thai Beverages e sócio da F&N, 
anunciou que não vai bloquear 
a oferta da Heineken, o que abre 
as portas para a aprovação do 
negócio, avaliado em US$ 4,5 
bilhões, pelos acionistas. 

A Inditex, grupo espanhol dono 
da rede de lojas de confecções 
Zara, informou que seu lucro 
subiu 32% no primeiro semestre 
fiscal, de fevereiro a julho, ante 
um ano antes, para US$ 1,23 
bilhão. O impulso foi dado pela 
alta nas vendas on-line e expan-
são em mercados emergentes.

A Universal Music, gravadora 
do grupo francês Vivendi, deve 
receber amanhã autorização da 
União Europeia para comprar, 
por US$ 1,9 bilhão, a gravadora 
da empresa britânica de música 
EMI, segundo pessoas a par do 
assunto. Mas as autoridades anti-
truste exigirão que a Universal 
venda 60% dos negócios da EMI 
na Europa, disseram as mesmas 
pessoas.

A Google, gigante tecnológica 
dos EUA, deve superar este ano 
a Facebook nas vendas de publi-
cidade visual na Web, segundo 
a firma de pesquisa eMarketer. 
Ela prevê que a Google ampliará 
sua fatia nesse mercado nos EUA 
de 13,5% em 2011 para 15,4% 
este ano, com um faturamento 
líquido de US$ 2,31 bilhões. Já a 
Facebook ficaria com 14,4% do 
mercado, com uma receita de 
US$ 2,16 bilhões. Em 2011 a Face-
book faturou US$ 1,74 bilhão 
com esses anúncios. 

O investidor George Soros está 
apostando US$ 6 milhões na 
compra de 19% de um projeto de 
etanol em Moçambique através 
de sua fundação filantrópica. O 
investimento faz parte da estra-
tégia do investidor de apoiar 
empresas que oferecem retorno 
sobre o capital e promovem 
desenvolvimento econômico.

O Banco do Japão, banco cen-
tral japonês, decidiu ampliar o 
programa de compra de dívida 
pública e outros ativos em 
14,3%, para US$ 1 trilhão, num 
esforço para estimular a eco-
nomia, como fizeram recente-
mente os BCs dos EUA e da UE. 

REGIONAL

A Foxconn, empresa chinesa de 
tecnologia, anunciou que inves-
tirá R$ 1 bilhão para construir 
sua quinta fábrica em São Paulo 
para produzir smartphones, 
tablets e outros eletrônicos. Ela 
não especificou para quais clien-
tes vai fabricar produtos na uni-
dade, que deve ser inaugurada 
em 2014 e ficará na cidade de Itu. 

Enrique Peña Nieto, presidente 
eleito do México, defendeu em 
São Paulo um estreitamento dos 
laços com o Brasil e a América 
Latina, e a redução do prote-
cionismo no comércio bilateral 
com o Brasil.

A petrolífera Pacific Rubiales, 
da Colômbia, comprou 35% de 
4 blocos de exploração em alto-
mar no Brasil, num negócio que 
pode chegar a US$ 250 milhões.

A Consar, agência reguladora 
de fundos de pensão do México, 
pode suspender o limite de fatia 
de mercado no sistema de fundos 
de pensão do país para permitir 
que o Banorte compre os ativos 
de pensão do banco espanhol 
BBVA no México, disse o presi-
dente da Consar, Pedro Ordorica.

O Peru está procurando adotar 
medidas para parcerias público-
privadas a fim de reduzir do 
déficit de infraestrutura do país 
e aumentar a produtividade, 
disse ontem o ministro da 
Fazenda Luis Miguel Castilla.

A Colômbia precisa reduzir 
a desigualdade de renda sem 
enfraquecer políticas econômi-
cas sustentáveis, disse o novo 
ministro da Fazenda do país, 
Mauricio Cárdenas.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

David Winning
The Wall Street Journal,  
de Sydney

Dia desses, Dale Rogers achou 
uma mina de ouro na internet. 
Literalmente.

Sua empresa, a australiana Pri-
mary Minerals N.L., explora jazi-
das de metais  preciosos e não fer-
rosos e vem concentrando a aten-
ção no ouro. Mas, em vez de fazer 
o típico — contratar um banco de 
investimento  para fazer a busca 
de novos projetos —, Rogers revi-
rou a internet até achar o que 
vinha procurando: uma mina no 
interior da Austrália.

“Fiz uma busca com termos 
como ouro e Austrália e o resul-
tado foi um punhado de proje-
tos”, dizer Rogers, que pagou 10 
milhões de dólares australianos, 
ou cerca de US$ 10,3 milhões, 
pela mina.

Rogers é parte de uma cres-
cente leva de executivos que usa 
a internet para comprar e ven-
der projetos de mineração. Sites 
como MiningAssets.net e Mine-
sOnline.com funcionam como 
um mercado na rede que conec-
ta compradores e vendedores de 
recursos naturais, ocupando um 
papel tradicionalmente exerci-
do por bancos de investimento 
de pequeno e médio porte.

Esses sites são uma fatia peque-
na do mercado. O MinesOnline, 
que Rogers usou, já vendeu cerca 

de 30 minas por um total de US$ 
70 milhões desde que foi cria-
do, três anos atrás. A título de 
comparação, só no ano passado 
foram fechados mais de US$ 40 
bilhões em contratos no setor de 
mineração na Austrália, segun-
do dados da Dealogic.

Donos desses sites apostam, 
no entanto, que poderão aboca-
nhar um pedaço gordo da ponta 
inferior do mercado agora que 
o volume de potenciais investi-
dores, sobretudo indivíduos e 
empresas da Ásia com os bolsos 
cheios, começa a crescer.

“Isso preencheu uma lacuna”, 
disse Paul Benson, diretor-pre-
sidente da Troy Resources Ltd., 
uma mineradora de ouro. “É uma 
espécie de Páginas Amarelas para 
a venda de propriedades”.

A Troy Resources, cujas ações 
são negociadas na Austrália e no 
Canadá e é avaliada em US$ 350 
milhões, cogitou usar a MinesOn-
line para vender uma mina de 
ouro — a Sandstone — na Austrá-
lia. Mas, antes de colocar a mina 
no mercado, um interessado no 
projeto o procurou.

Na MinesOnline, um vendedor 
posta detalhes do projeto no site. 
Um potencial comprador clica no 
botão para solicitar informações, 
mostrando interesse no projeto. 
O resto do processo transcorre 
diretamente entre as duas partes.

O setor em geral vem hesitan-
do em embarcar na onda.

 “Com uma casa ou um carro, 
pelo menos dá para saber o que 
se está realmente comprando 
— dá para mandar uma foto, 
informar o ano e o modelo”, 
disse Liam Twigger, diretor-
gerente da australiana PCF 
Capital, dona da MinesOnli-
ne. “Já uma mina exige muito 
conhecimento técnico”.

Visitantes desses sites podem 
conferir uma descrição breve de 
um projeto sem pagar nada. Mas 
só gente cadastrada, que paga, 
tem acesso a dados como des-
nhos técnicos do local e informa-
ções de contato de vendedores.

A MiningAssets tem mais de 
mil empresas e indivíduos em 
sua lista de contatos, mas menos 
de cem são usuários pagantes, 
diz Stephen Craig, gerente da 
australiana MiningAssets Pty 
Ltd., que comprou o site Minin-
gAssets do fundador em maio. O 
MinesOnline tinha quase 7.000 
assinantes em julho, quando 
passou a cobrar pelo acesso.

Uma assinatura anual no 
MiningAssets custa 2.250 dóla-
res australianos. No MinesOnli-
ne, o assinante paga 500 dólares 

australianos ao ano.
A tecnologia já atraiu o interes-

se do TMX Group Inc., operador 
da Bolsa de Valores de Toronto 
que comprou uma participação 
de 50% no MinesOnline em feve-
reiro de 2011.

O MinesOnline já vendeu ati-
vos tanto para empresas peque-
nas como para gigantes do setor, 
como a Barrick Gold Corp., a 
maior produtora de ouro do 
mundo em valor de merca-
do. Também está se aliando a 
governos, começando com o do 
México e o da Groenlândia, para 
dar a ficha de ativos estatais de 
mineração — além de descreve-
ro regime fiscal e tributário do 
país, o perfil geológico do lugar 
e os requisitos para investimen-
to em mineração.

Executivos dizem que, a curto 
prazo, os acordos pela internet 
provavelmente se restringirão 
a pequenas minas ou blocos de 
exploração. Empresas interes-
sadas em vender grandes minas 
em operação continuarão a usar 
bancos de investimento, dado 
seu alcance global e know-now 
na estruturação de negócios.

Quer comprar uma 
mina de ouro? 
Procure na Web

Executivos agora compram e vendem projetos mineiros em mercados on-line

BLOOMBERG NEWS

Diana Kinch
The Wall Street Journal

A proposta para liberar gran-
des extensões de terra indígena 
para a mineração que será envia-
da ao Congresso no próximo mês 
reabre um antigo debate sobre 
os méritos de explorar as vastas 
riquezas de áreas protegidas. 

O Brasil tem uma miscelânea 
de 688 reservas indígenas que 
cobrem cerca de 13% do territó-
rio brasileiro, mais que o dobro 
da área da Suécia.

As terras, que em sua maioria 
ficam na região Amazônica, são 
reconhecidamente ricas numa 
grande variedade de minerais, 
inclusive ouro, ferro, níquel, dia-
mantes e terras-raras. 

Mas a constituição de 1988, 
que deu aos grupos indígenas 
“direitos inalienáveis” sobre 
suas terras, proíbe a mineração 
até que sejam criadas leis que 
regulem a atividade e protejam 
os direitos dos índios. O projeto 
procura estabelecer essas regu-
lamentações e permitir a explo-
ração.

O projeto de lei tem pela 

frente uma longa e complicada 
jornada no Congresso. Mesmo 
aqueles que apoiam a medi-
da admitem que ela é polêmi-
ca, considerando o histórico 
de disputas sangrentas entre 
garimpeiros e índios e de danos 
ambientais como contaminação 
por mercúrio. 

Os defensores da medida 
dizem que ela poderia beneficiar 
pequenas e grandes mineradoras 
e também as comunidades locais, 
que, segundo o projeto de lei, 
ficariam com 2% da receita bruta 
da extração nas suas terras. 

“O Estado não pode mais con-
tinuar sem uma lei que regule a 
produção desses minerais, que 
poderiam trazer um ganho enor-
me para os índios”, disse o autor 
do projeto, Édio Lopes, deputado 
de Roraima pelo PMDB. 

Grandes mineradoras, como a 
BHP, a Rio Tinto e a própria Vale 
estão à procura de jazidas de alta 
qualidade em países politicamen-
te seguros como o Brasil. 

Mineração na Amazônia 
divide políticos e ativistas

Leia artigo completo no site

Sara Schaefer Muñoz
The Wall Street Journal, 
de Caracas

A proximidade das eleições 
presidenciais na Venezuela, 
marcadas para 7 de outubro, 
despertou o apetite de investido-
res por títulos de dívida do país, 
mas está fazendo soar o alarme 
para alguns.

Uma série de pesquisas recen-
tes mostram o candidato da 
oposição, Henrique Capriles, 
fechando a vantagem mantida 
pelo atual presidente, Hugo Chá-
vez. A possibilidade de vitória de 
Capriles, que prometeu corrigir 
desequilíbrios fiscais e promo-
ver uma abertura geral no mer-
cado venezuelano, alimentou o 
interesse por títulos de dívida 
do governo venezuelano.

“A Venezuela está sendo obser-
vada atentamente”, disse Brian 
Coulton, estrategista de investi-
mento da Legal & General Invest-
ment Management, de Londres, 
cujo apetite por dívida venezue-
lana foi aguçado nos últimos 
meses. “Sinais de que a oposição 
está ganhando terreno têm deixa-
do investidores entusiasmados”.

Mas a aposta é de alto risco. 
Tanto o mercado de dívida 
soberana como o de ações na 
Venezuela têm estado à toda. 
Só a bolsa, que registra um dos 
melhores desempenhos no 
mundo em 2012, já subiu 156% 
este ano. Investidores fizeram o 
preço de títulos de dívida subir 
no início do ano, quando Chávez 
aparentemente sofreu uma der-
rota na batalha contra o câncer. 
O rendimento de obrigações da 
Venezuela com vencimento em 
dez anos caiu para 11,6% no fim 
de fevereiro, em comparação 
com 15,9% no fim de fevereiro 
do ano passado, segundo dados 
da provedora de dados Markit. 
Quando o preço do título sobe, o 
rendimento, ou juro, cai.

Ainda que Chávez pareça ter 
melhorado de lá para cá e se 
declare recuperado, o rendimen-
to dos títulos não mudou muito. 
Isso é fruto, em grande medida, 
da escalada recente de Capriles 
nas pesquisas. “Há uma sensa-
ção de que estamos chegando a 
uma importante encruzilhada, 
o que poderia ser muito volátil”, 

disse Ben Ramsey, analista de 
mercados emergentes do banco 
J.P. Morgan Chase & Co., que há 
pouco aconselhou investidores a 
reduzir a exposição a longo prazo 
na Venezuela. “Qualquer cenário 
que fuja à via constitucional é 
muito negativo para a dívida”.

A possibilidade de uma vitória 
apertada por qualquer um dos 
dois candidatos está crescendo, 
com Capriles subindo nas pesqui-
sas. Um resultado por margem 
estreita  poderia levar a turbu-
lência civil e política. Tampouco 
está claro com que rapidez e em 
que medida Capriles, se eleito, 
poderia implementar reformas 
favoráveis ao mercado.

A maioria das pesquisas ainda 
mostra Chávez à frente, com uma 
vantagem percentual de dois 
dígitos. Mas muitas também mos-
tram Capriles ganhando terreno.

Segundo analistas, Chávez 
— que está no poder há 13 anos 

— dificilmente aceitaria sem 
briga uma possível derrota se 
perder por uma margem estrei-
ta, dado o poder que exerce no 
país. Outra incógnita é a saúde 
de Chávez. Embora diga que está 
recuperado, seu verdadeiro qua-
dro clínico é segredo de Estado.

Isso posto, caso Capriles saia 
vitorioso e lance as reformas pro-
metidas, “a Venezuela poderia 
ser o melhor investimento em 
mercados emergentes nos pró-
ximos 12 meses”, disse Alejandro 
Grisanti, analista sênior de crédi-
to do Barclays PLC. A Venezuela, 
que tem as maiores reservas de 
petróleo do mundo, segundo a 
Organização dos Países Exporta-
dores de Petróleo, tem atraído os 
olhares de investidores atrás de 
altas taxas de juros. Mesmo com 
as recentes quedas, o retorno da 
dívida do país ainda é elevado 
porque a Venezuela sofre com 
alta inflação e um déficit orça-

mentário crescente, o que pode 
indicar problemas mais à frente, 
sobretudo se o petróleo cair. O 
petróleo é a principal fonte de 
receita do governo venezuelano.

Chávez tem gastado bastante 
com programas sociais durante 
a campanha. Este ano, o déficit 
orçamentário do país pode che-
gar a 19,5% da produção econô-
mica, um nível muito mais ele-
vado do que o de certas nações 
endividadas da Europa, segundo 
analistas do Barclays.

Se Chávez for reeleito, a expec-
tativa geral é que promova uma 
desvalorização cambial, o que 
reduziria o déficit ao fazer com 
que cada dólar arrecadado com 
a exportação de petróleo se con-
verta em mais moeda local, o bolí-
var. Embora isso possa melhorar 
a aparência das contas do país, 
outro efeito provável seria pro-
vocar mais inflação, devido ao 
encarecimento das importações.

A Venezuela tem cerca de US$ 
64 bilhões em dívida externa, 
tanto soberana como da esta-
tal Petróleos de Venezuela SA, 
segundo analistas do Barclays. 
Coulton, o estrategista da Legal 
& General, e outros acham que o 
país é uma aposta segura, ainda 
que Chávez seja reeleito. “Pode 
haver um aumento do risco 
soberano, uma crise econômica, 
pressão no câmbio. Mas ainda 
assim, nenhuma grande crise 
soberana que pudesse resultar 
em moratória”, disse ele.

(Colaboraram Ezequiel Minaya 
e Kejal Vyas.)

Eleição na Venezuela chama 
a atenção de investidores

20

10

12

14

16

18

Fonte: Markit The Wall Street Journal

Dívida soberanaPetróleos de Venezuela (estatal de petróleo)

Demanda em alta
Juros de títulos de dívida têm caído com maior interesse de investidores.
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Henrique Capriles Radonski durante um comício. Ele tem subido nas pesquisas, mas ainda está atrás de Hugo Chávez
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 set. 2012, Empresas, p. B14.




