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INTERNACIONAL

A Irlanda pode ser mais um 
país a se beneficiar de recentes 
achados de petróleo. Um campo 
descoberto no Mar Celta pode 
conter até 280 milhões de barris 
recuperáveis, o suficiente para 
tornar o país autossuficiente ou 
até exportador da commodity, 
segundo a petrolífera irlandesa 
Providence. Já faz cinco anos que 
o país tem adotado austeridade 
fiscal para sanar sua economia, e 
a descoberta pode trazer alívio.

Mario Monti, primeiro-ministro 
da Itália, anunciou um corte, a 
partir de 2013, de um ponto por-
centual, para 22%, na alíquota 
de imposto de renda para traba-
lhadores com renda até 15.000 
euros por ano, e para 26% na 
faixa entre 15.000 e 28.000. Foi 
uma surpresa, dada a crescente 
austeridade fiscal na Europa.

A China, maior mercado auto-
mobilístico do mundo, teve uma 
queda de 0,3% nas vendas de 
carros de passeio em setembro 
em relação a um ano antes, para 
1,3 milhão de veículos, informou 
uma associação do setor. A queda 
foi atribuída à ira de consumi-
dores chineses contra produtos 
japoneses desde que o Japão 
reclamou direitos sobre algumas 
ilhas do Mar da China Oriental.

Dois delegados chineses de alto 
escalão se retiraram do encon-
tro do FMI e do Banco Mundial 
em Tóquio, em meio à crescente 
tensão entre a China e o Japão 
em torno de algumas ilhas no 
Mar da China Oriental. O episó-
dio aumentou a preocupação de 
que a disputa acabe causando 
danos econômicos. 

A Toshiba, do Japão, anun-
ciou ontem que vai comprar 
do grupo americano Shaw a 
participação de 20% deste na 
empresa de energia nuclear 
Westinghouse, também dos 
EUA, por cerca de US$ 1,6 bilhão. 
A Toshiba deve usar caixa e 
empréstimos para a aquisição. 
Ela ficará com 87% da Westin-
ghouse, mas quer vender parte 
disso, mantendo mais de 50%.

A FedEx, empresa americana 
de correio expresso, anunciou 
uma série de cortes de custos e 
reduziu de 2,7% para 2,6% sua 
previsão de crescimento do PIB 
mundial em 2013. Ela vai recon-
figurar sua rede mundial, inclu-
sive com a substituição de 5.000 
caminhões de entrega, moder-
nização da frota de aviões e 
cortes de vagas via demissões 
voluntárias. A meta é aumentar 
os lucros em US$ 1,7 bilhão nos 
próximos 3 anos.

A Toyota anunciou ontem um 
recall de 7,4 milhões de carros 
Camry e Corolla e do utilitá-
rio esportivo RAV4 vendidos 
no Japão, América do Norte, 
Europa, China, Oriente Médio 
e Oceania. O motivo é um risco 
de incêndio envolvendo os 
controles dos vidros elétricos. 
O episódio é mais um golpe na 
fama de alta qualidade da mon-
tadora japonesa.

A Samsung, empresa sul-core-
ana de eletrônicos, fechou 
acordo com a empresa anglo-
sueca de transmissão on-line de 
música Spotify que permitirá a 
transmissão de canções direta-
mente de TVs Samsung.

REGIONAL

A Mexichem, indústria química 
mexicana, realizou um aumento 
de capital que pode chegar a 
US$ 1,2 bilhão, dinheiro que 
planeja usar para financiar pro-
jetos de expansão. A empresa 
informou que 40% das ações 
foram vendidas no México e o 
restante no exterior, e que as 
ações colocadas à venda repre-
sentam 12,4% da companhia.

O governo venezuelano está 
preparando o orçamento para 
2013 considerando petróleo 
a US$ 50 o barril e inflação a 
15%, segundo pessoas a par 
do processo. O preço real do 
petróleo deve ser bem mais alto, 
mas o presidente Hugo Chávez 
costuma fazer orçamento com 
previsão baixa para poder usar 
a verba extra de exportação em 
gastos fora do orçamento.

Nove empresas se candidata-
ram para a licitação de projetos 
para construir duas grandes 
hidrelétricas na Argentina, 
informou o governo. Entre 
elas há três firmas argentinas, 
duas chinesas e as brasileiras 
Camargo Correa, Odebrecht, 
OAS e Andrade Gutierrez.

A CSN seria uma das nove empre-
sas interessadas em comprar 
a siderúrica americana Steel 
Americas, do grupo alemão Thys-
senKrupp, disseram pessoas a par 
das negociações. A Steel Americas 
controla a siderúrgica carioca 
CSA e uma outra nos EUA.
 
A Monsanto teve sua filial argen-
tina suspensa de uma lista de 
tradings de grãos, o que implica 
uma alta de impostos locais. Ela é 
acusada de sonegação.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Da Redação do 
The Wall Street Journal

As companhias aeroespaciais 
e de defesa BAE Systems PLC e 
European Aeronautic Defence & 
Space Co. desistiram de sua pla-
nejada fusão depois que Reino 
Unido, França e Alemanha não 
conseguiram chegar a um acor-
do sobre quanta influência os 
países deveriam ter na empresa 
combinada. 

A decisão de ontem encerrou 
vários meses de negociações cada 
vez mais frenéticas das empresas 
para criar o maior grupo de defe-
sa do mundo em vendas.

A Eads, dona da fabricante de 
aviões Airbus, e a BAE puseram 
a culpa nos políticos pela derro-
cada do acordo, apontando em 
particular para a intransigência 
de Berlim, o que levanta novas 
questões sobre a capacidade dos 
governos da Europa de colocar 
de lado interesses nacionais em 
projetos conjuntos. 

O desfecho também represen-
tou um fracasso pessoal para os 
diretores-presidentes das compa-
nhias, Tom Enders, da Eads, e Ian 
King ,da BAE Systems, que luta-
ram com afinco pelo negócio.   

King ficou especialmente sob 
pressão de alguns de seus acio-
nistas que achavam que a fusão 
com a Eads ia de encontro aos 
interesses do grupo britânico.

“Ficou claro que os interesses 
dos acionistas governamentais 
não podem ser propriamente 
conciliados entre si e com os 
objetivos que a BAE Systems e a 
Eads estabeleceram para a fusão”, 
afirmaram as companhias num 
comunicado conjunto. 

“Nós não pudemos chegar a 
um acordo com os dois governos 
europeus sobre os nossos limi-
tes de segurança. É correto dizer 
que a Alemanha foi o principal 
ponto de conflito”, disse King.

O presidente da França, Fran-
çois Hollande, assumiu uma 
posição neutra em relação ao 
colapso da fusão. “Não cabe a 
nós lamentar ou comemorar”, 
disse Hollande numa entrevista 
coletiva em Paris. “Eu noto sim-
plesmente que houve discussões 
entre essas empresas. A França 
apresentou um certo número de 
argumentos e condições, nossos 
colegas alemães colocaram um 
critério, os britânicos fizeram o 
mesmo, e as companhias tira-
ram suas conclusões.”

A França e a Espanha são acio-
nistas da Eads, com 15% e 5,5% de 
participação, respectivamente. A 
Alemanha não tem participação 
direta na Eads, mas a montado-
ra alemã Daimler AG tem 15% e 
já estava vendendo grande parte 
disso a um banco estatal alemão.  

A fusão teria criado uma 

empresa com uma receita anual 
combinada de mais de US$ 90 
bilhões e um valor de mercado 
de quase US$ 50 bilhões em 12 
de setembro, quando o negócio 
foi anunciado. Os acionistas da 
Eads ficariam com 60% e os da 
BAE com o restante. As empre-
sas pretendiam listar a nova 
entidade nas bolsas de Londres 
e Amsterdã.    

Embora algum progresso 
havia sido feito nas conversas 
entre Reino Unido, França e Ale-
manha na terça-feira, os gover-
nos foram incapazes de chegar a 
um acordo final sobre as partici-
pações de cada país, a composi-
ção do conselho e a localização 
da sede da empresa.

As reações dos investidores e 
analistas foram conflitantes e a 
ação da Eads recuperou parte do 
que perdeu desde que a notícia 
da fusão foi divulgada, enquanto 
a ação da BAE caiu. Desde o anún-
cio dos planos de fusão, o merca-
do havia demonstrado ceticismo 
quanto ao negócio derrubando 
as ações de ambas as empresas.  

“Um dia triste para a defe-
sa europeia”, escreveu Robert 
Stallard, analista do RBC Capital 
Markets, num relatório de análi-
se. “Nós sempre acreditamos que 
esse negócio era benéfico para o 
setor de defesa da Europa, que 
continua relativamente frag-
mentado e com um orçamento 
significativamente menor que o 
dos Estados Unidos.”  

Um porta-voz da Invesco Per-
petual, uma unidade da Invesco 
Ltd., que é a maior acionista da 
BAE Systems com uma participa-
ção de 13,3%, aplaudiu o fracas-
so da fusão, depois de a  empresa 
ter declarado na semana passada 
que o acordo colocaria em risco 
a capacidade da BAE de obter 

contratos de defesa nos EUA.  
King e Enders disseram que 

suas companhias têm um futuro 
promissor como entidades inde-
pendentes. 

A BAE é “forte e robusta finan-
ceiramente”, disse King.

“A Eads vai continuar no seu 
caminho de crescimento interna-
cional e nossos acionistas podem 
continuar esperando crescimen-
to lucrativo, excelente liquidez e 
execução de programas basea-
dos numa forte carteira de enco-
mendas”, disse Enders.  

A Eads foi apoiada publica-
mente pelo presidente francês. 
“Eu tenho confiança na Eads, 
que é muito bem-sucedida e 
gera emprego”, disse Hollande.

O governo da Alemanha afir-
mou que resolver um impasse 
de longa data sobre a participa-
ção alemã na Eads é agora uma 
prioridade. 

“Para o governo federal, é agora 
prioritário que a Eads continue 
a se desenvolver positivamente 
em todas as áreas de negócios”, 
disse num comunicado o porta-
voz do governo alemão Steffen 
Seibert. “Para garantir isso, o 
governo vai, entre outras coisas, 
continuar negociações sobre a 
aquisição de ações em poder da 
Daimler através do KfW.” O KfW 
é um banco estatal de desenvol-
vimento que o governo geral-
mente usa para cuidar das suas 
participações. 

A proposta de fusão, que foi 
negociada durante três meses, 
morreu num telefonema de três 
minutos.

Na terça-feira à noite, depois 
de dias de intenso debate entre 
representantes de governos e 
executivos, a chanceler alemã 
Angela Merkel ligou para Hollan-
de. Ela lhe disse que a Alemanha 

acreditava que o negócio tinha 
mais aspectos negativos do que 
positivos para seu país, e que ela 
não o iria apoiar, segundo várias 
pessoas a par da conversa.

“Nós tivemos a oportunidade 
de testar uma estratégia bas-
tante audaciosa”, disse ao The 
Wall Street Journal Dick Olver, 
presidente do conselho da BAE, 
depois do anúncio do fim das 
negociações.

A resistência da Alemanha, em 
particular, surpreendeu muitas 
pessoas envolvidas porque as 
companhias acreditavam que 
tinham um plano que faria da 
Eads, que é controlada por gover-
nos, uma companhia mais con-
vencional. “Eu subestimei com-
pletamente a oposição alemã”, 
disse Marwan Lahoud, diretor de 
estratégia  da Eads, ao WSJ.

Pessoas familiarizadas com o 
raciocínio em Berlim disseram 
que governantes alemães duvi-
davam de um dos principais 
argumentos apresentados a eles 
em defesa da fusão: o de que o 
acordo aumentaria as vendas de 
produtos de defesa da Eads nos 
Estados Unidos.

A Alemanha também temia 
acabar marginalizada pela Fran-
ça e pelo Reino Unido, que são 
maiores nos setores aeroespacial 
e de defesa. Os três países que-
riam proteger empregos e uni-
dades industriais. A França que-
ria manter suas ações da Eads, 
enquanto os britânicos queriam 
reduzir a influência política.

As empresas agora têm o desa-
fio de reconstruir as relações 
entre acionistas e governos.   

(Colaboraram William Boston, 
William Horobin, Matthew Cur-
tin, Daniel Michaels, David Gau-
thier-Villas, Dana Cimilluca, Mar-
cus Walker e Marietta Cauchi.)

Governos não se entendem e 
fusão de BAE e Eads fracassa

BLOOMBERG NEWS

Caça Eurofighter Typhoon, da britânica BAE Systems, durante salão de aviação de Paris, no ano passado

Kathy Chu e I Made Sentana
The Wall Street Journal, de Hong 
Kong e de Jacarta, Indonésia

O número crescente de con-
sumidores ricos na Indonésia 
está atraindo mais marcas de 
luxo para a maior economia do 
sudeste da Ásia. 

A grife parisiense Hermès 
International SCA abriu esta 
semana sua terceira loja em 
Jacarta, uma butique de reló-
gios de luxo, com uma parceira 
local. A marca Fendi, da LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton 
SA, inaugurou duas lojas este 
ano, e a rede de moda Gucci, 
parte da francesa PPR SA, está 
construindo uma loja de cerca 
de 500 metros quadrados em 
Jacarta, também através de par-
ceiras locais. As operadoras de 
lojas de departamentos de luxo 
Central Retail Corp., da Tailân-
dia, e SA des Galeries Lafayet-
te, da França, também estão se 
estabelecendo na Indonésia.        

A entrada delas em Jacarta 
ocorre num momento em que 
os maiores mercados de luxo do 
mundo estão enfraquecendo: as 
vendas de muitas marcas de pri-
meira linha caíram no Ocidente, 

enquanto a desacelerada econo-
mia chinesa diminuiu o apetite 
de seus consumidores por luxo.  

O crescimento da economia 
da Indonésia deve arrefecer 
este ano, mas a classe média em 
expansão do país continuará 
puxando o consumo de artigos 
de luxo no longo prazo, segun-
do Frederik Gibson, economis-
ta associado da Analytics, da 
Moody’s, em Sydney.

“Acreditamos firmemente no 
potencial do mercado indoné-
sio” por causa do crescimento 
econômico estável, ambiente 

político em estabilização e uma 
classe média emergente, diz 
Alexis Babeau, diretor-gerente 
da divisão de luxo da PPR. “Os 
indonésios demonstram um 
gosto pelo luxo, eles apreciam 
a qualidade dos produtos e eles 
valorizam o artesanato.” 

O diretor-presidente François-
Henri Pinault foi com cerca de 
doze executivos da PPR à Indo-
nésia este ano para estudar o 
mercado de luxo. 

A Indonésia é uma prioridade 
para as marcas de luxo por causa 
do número cada vez maior de 

consumidores em condições de 
comprar bens de primeira linha, 
diz Tos Chirathivat, diretor-pre-
sidente da tailandesa Central 
Retail, que pretende ter cinco 
lojas na Indonésia até 2017.

O número de indonésios com 
mais de US$ 1 milhão em ativos 
de investimento, excluindo suas 
residências, está aumentando 
25% por ano, a taxa de cresci-
mento mais alta da Ásia, segun-
do a corretora CLSA Asia-Paci-
fic Markets. Espera-se que isso 
impulsione as vendas de bens 
luxuosos no país para US$ 742,3 
milhões este ano, quase o dobro 
do valor de 2007, segundo a 
firma de pesquisas de mercado 
Euromonitor.     

Ainda assim, isso seria apenas 
uma ínfima fração dos estima-
dos US$ 17,9 bilhões de vendas  
de bens de luxo da China e dos 
US$ 31,7 bilhões do Japão.  

Para os indonésios, luxo con-
siste em “exibir a marca, as bolsas 
que carregam”, diz Oliver Petcu, 
fundador da firma de consulto-
ria especializada no setor CPP 
Luxury Industry Management 
Consultants, de Londres. “É esse 
apetite que vem crescendo.”

Na maioria dos casos, as mar-

cas mais sofisticadas estão se 
difundindo devagar na Indo-
nésia devido aos impostos altos 
sobre artigos de luxo no país 
— entre 10% e 20% do preço de 
compra — e à falta de imóveis 
comerciais de primeira linha 
fora de Jacarta, o que torna difí-
cil abrir lojas nas outras gran-
des cidades.

Embora as vendas de bens 
luxuosos na Indonésia estejam 
crescendo para grifes como a 
Hermès, elas ainda são margi-
nais para os negócios da empre-
sa na Ásia em geral, diz o diretor-
presidente Patrick Thomas.   

Os consumidores indonésios 
também costumam viajar para 
o exterior para comprar artigos 
de luxo. 

“Eu nunca me senti à vontade 
comprando na Indonésia por-
que os preços geralmente são 
muito mais altos e os modelos 
geralmente mais antigos”, diz 
Rachel Amelia, uma banquei-
ra de investimento em torno 
dos 40, que recentemente saiu 
de mãos vazias depois de pas-
sar por uma loja da Chanel em 
Jacarta.  

Em alguns shoppings refina-
dos de Jacarta, as grifes interna-

cionais de luxo ocupam só o tér-
reo e o primeiro andar porque os 
consumidores não são suficien-
tes para encher todos os anda-
res, diz Kazim Ali Bokhari, chefe 
de pesquisa da PT Leads Property 
Services Indonesia, uma correto-
ra sediada em Jacarta.

A Harvey Nichols, loja de 
departamento que começou 
a operar na década de 1880 
em Londres, fechou as portas 
em Jacarta em 2010 depois de 
somente dois anos.      

Mesmo assim, num sinal do 
potencial do mercado de luxo 
da Indonésia, muitas marcas 
estão cogitando terminar con-
tratos com os franqueados 
— que tocam a maioria das lojas 
de luxo em Jacarta — e operar 
as lojas diretamente, de modo 
a ter um controle maior sobre 
o marketing e a expansão, diz 
Pectu, o consultor. 

A PPR ainda não opera suas 
próprias lojas na Indonésia devi-
do aos problemas com infraes-
trutura de transporte, ambien-
te jurídico e os altos impostos 
sobre bens de luxo, diz Babeau, 
o executivo da PPR.

(Colaborou Laurie Burkitt, de 
Pequim.)

Grifes fazem de Jacarta o novo destino do luxo

0

10

20

30

40

Previsões

IndonésiaChina Japão

Moda emergente
Mercado de luxo na Indonésia comparado com China e Japão.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alta em relação ao ano anterior, em % Mercado estimado em 2012 
em US$ bilhões

0

5

10

15

20

25

30

35

Japão China Indonésia

31,7

17,9

0,7
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12, 13 e 14 out. 2012, Empresas, p. B9.




