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INTERNACIONAL

A Petronas, petrolífera estatal 
da Malásia, teve sua oferta de 
US$ 5,2 bilhões para comprar 
a canadense Progress Energy 
Resources rejeitada pelo 
governo do Canadá, numa 
decisão que pode não ser um 
bom sinal para a estatal chinesa 
CNOOC, que fechou um acordo 
em julho para adquirir outra 
petrolífera canadense, a Nexen, 
por US$ 15,1 bilhões. O governo 
do Canadá deu 30 dias para a 
Petronas melhorar a oferta, e 
pode reconsiderar sua decisão.

A Google, empresa de tecnolo-
gia dos EUA, está cogitando um 
acordo com a Justiça americana 
para interromper um possível 
processo antitruste, disse uma 
pessoa a par do assunto. A Goo-
gle poderia ter violado leis de 
concorrência ao não conceder 
licença de patentes a alguns 
fabricantes de celulares e ao 
entrar na Justiça para impedir 
que  vendessem seus produtos. 
As autoridades estão investi-
gando a Google, mas nenhuma 
acusação foi feita até agora.

A família indonésia Riady, 
que tem negócios em imóveis, 
publicações, shopping centers 
e bancos através do seu grupo 
Lippo, informou na sexta-feira 
que pode fazer uma oferta para 
comprar a fabricante de bebidas 
de Cingapura Fraser & Neave. A 
proposta pode deflagrar uma 
guerra entre duas das famílias 
mais ricas do sudeste da Ásia 
pelo controle da Fraser, pois esta 
já está examinando uma oferta 
de US$ 7,2 bilhões feita pelo 
magnata tailandês Charoen Siri-
vadhanabhakdi. 

A petrolífera britânica BP pre-
tende anunciar hoje um acordo 
preliminar para vender seus 50% 
de participação na russa TNK-BP 
para a Rosneft, também da Rús-
sia, segundo pessoas a par da 
situação. O pagamento deve ser 
em dinheiro e ações e pode che-
gar a US$ 28 bilhões. A Rosneft 
está negociando em separado 
com os sócios da BP a compra 
dos outros 50% pelo mesmo 
valor, disse uma das pessoas.

As francesas Veolia e Suez, as 
duas maiores empresas de água 
e esgoto do mundo em receita, 
discutiram recentemente uma 
fusão que criaria uma gigante 
de US$ 11 bilhões, segundo pes-
soas a par da frustrada negocia-
ção. As duas empresas emitiram 
comunicados sábado negando 
que estivessem em negociações.

A Apple inaugurou sua terceira 
loja na China, na região da 
Cidade Proibida, em Pequim. 
Com 300 funcionários, essa é 
a maior loja da gigante  ameri-
cana de tecnologia na Ásia, uma 
das regiões em que mais cresce.

A GE, conglomerado industrial 
americano, rebaixou  sua previ-
são de crescimento da receita  em 
2012, de 5% para 3%, alegando 
que há uma queda na demanda 
por serviços e equipamentos. 

A Kingfisher, companhia aérea 
da Índia, teve sua licença sus-
pensa pelos reguladores do país, 
que alegam  que ela não apresen-
tou um plano de operação. Os 
voos da Kingfisher foram cancela-
dos desde 1o de outubro devido a 
uma greve por melhores salários. 

REGIONAL

A Cencosud, rede varejista chi-
lena, anunciou um aumento de 
capital de US$ 1,5 bilhão e a emis-
são de US$ 1 bilhão em títulos 
de dívida de 10 anos. O dinheiro 
será usado para financiar a com-
pra, recentemente divulgada, 
das operações colombianas da 
francesa Carrefour, um negócio 
de US$ 2,6 bilhões.

A Cemex, fabricante mexicana 
de cimento, confirmou que 
fará a abertura de capital de sua 
divisão latino-americana Cemex 
Latam, vendendo uma fatia de 
24%, a maior parte na Bolsa de 
Bogotá. Os recursos serão usa-
dos para diminuir dívidas. 

A BMW, montadora alemã, vai 
construir uma fábrica de US$ 
500 milhões em Santa Catarina, 
anunciou o governo do Estado.

A Ecopetrol, petrolífera estatal 
colombiana, informou que 
firmou uma parceria de três 
anos com a chinesa CNPC para 
desenvolver conjuntamente 
projetos de exploração dentro e 
fora da  Colômbia.

A YPF, petrolífera estatal 
argentina que busca elevar sua 
produção para reduzir a depen-
dência do país dos combustí-
veis importados, anunciou um 
aumento médio de 3% nos pre-
ços do diesel e da gasolina ven-
didos ao consumidor. Atual-
mente, 65% do faturamento da 
YPF vêm das vendas no varejo.

O Equador fará em 28 de novem-
bro uma licitação para a explora-
ção de 13 blocos petrolíferos na 
selva amazônica. O país prevê até 
US$ 1,2 bilhão em investimentos.         

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Tom Orlik e Bob Davis
The Wall Street Journal

As mais recentes evidências da 
desaceleração no crescimento da 
China põem em realce o dilema 
para os seus próximos líderes: 
eles podem sustentar a econo-
mia insistindo em um modelo 
de crescimento já esgotado, ou 
então fazer uma aposta políti-
ca arriscada, com reformas que 
poderiam agravar o desaqueci-
mento no curto prazo.

O desafio — nada comum para 
um governo comunista — é colo-
car mais dinheiro no bolso dos 
seus consumidores combatendo a 
crescente desigualdade de renda, 
que vem contribuindo para tirar 
dos trilhos a locomotiva chinesa 
de crescimento.

A alta de 7,4% no PIB chinês do 
terceiro trimestre contra um ano 
antes, divulgada na quinta-feira, 
foi a menor taxa de crescimento 
desde o início de 2009, e marcou 
o sétimo trimestre consecutivo 
de declínio. Mesmo assim, os que 
torcem por um “pouso suave” 
na China — algo cada vez mais 
importante para a saúde da eco-
nomia global — se animaram com 
alguns sinais de estabilização. A 
produção industrial, as exporta-
ções e os investimentos tiveram 
leve alta em setembro. O empre-
go também continuou forte.

Isso levanta a questão para 
Pequim: será melhor usar suas 
ferramentas costumeiras para 
dar impulso à economia, ou ten-
tar colocar o país no caminho do 
crescimento sustentável, concen-
trando-se mais no consumo das 
famílias e menos nos investimen-
to e exportações.

Os métodos tradicionais de 
estimular o crescimento — cortar 
juros e aumentar os investimen-
tos — trariam o risco de agra-
var o desequilíbrio econômico, 
aumentando o retorno sobre 
investimento às custas da renda 
familiar e do consumo.

Espalhar pela sociedade os 
ganhos vindos do crescimento 
implica em desafiar alguns dos 
grupos mais poderosos no corpo 
político do país: as autoridades 
locais, que se beneficiam quando 
os governos locais revendem as 
terras compradas a baixo custo 
dos agricultores, e as estatais, 
cujos baixos impostos resultam 
em menos dinheiro para os pro-
gramas sociais. Os ganhadores 
dessa aposta seriam os domicílios 
de baixa e média renda, cada vez 
mais considerados como a fonte 
do futuro crescimento do país.

Reformular o setor estatal 
para que as empresas atuem de 
forma mais comercial poderia 
custar até quatro milhões de 
empregos, com as empresas 
cortando gorduras e ficando 

sem suas funções políticas e 
subsídios, diz Minxin Pei, espe-
cialista em China da faculdade 
Claremont McKenna. “Não seria 
privatização; seria cortar os vín-
culos com o partido”, diz Pei.

A renda subiu em toda a China 
nos últimos dez anos, mas as eli-
tes políticas se beneficiaram des-
proporcionalmente de um siste-
ma que fornece lucros vultosos às 
pessoas mais próximas do poder.

O problema é que o que é bom 
para as elites já não é bom para a 
China: a desigualdade cada vez 
mais profunda agora está preju-
dicando o caminho para um obje-
tivo há muito declarado: mudar o 
modelo de crescimento da China, 
para que passe a depender mais 
do consumo interno.

“Para conseguir [reformas] 
realmente grandes, você tem que 
partir para a redistribuição de 
renda”, disse Olivier Blanchard, 
economista-chefe do Fundo 
Monetário Internacional. 

De acordo com uma nova 
pesquisa nacional, os 10% mais 
ricos do país controlam 56,9% da 
renda familiar e 84,6% da riqueza 
das famílias — “um nível de desi-
gualdade visto apenas em alguns 
países africanos em dificulda-
des”, disse Gan Li, professor da 
Universidade A&M do Texas, que 
chefiou a pesquisa.

Em Pequim, Gao Jing, uma 
migrante de 39 anos, diz que se 
sente presa em uma situação sem 
saída. Dona de uma lojinha, ela 
ganha entre 2.500 a 3.000 yuans 
por mês (US$ 400 a US$ 475), 
apenas o suficiente para susten-
tar os dois filhos, diz ela. “Para as 
pessoas pobres como nós, ganhar 
dinheiro é uma luta, por mais que 
a gente trabalhe.” Voltar para sua 
província natal de Henan não é 
viável, diz, porque ali as perspec-
tivas econômicas são fracas e as 
escolas são ruins.

A preocupação com a desigual-
dade está se tornando cada vez 
mais comum. Segundo uma pes-
quisa de 2012 do Centro de Pes-

quisas Pew feita com 3.177 chine-
ses, 48% dizem que o fosso entre 
ricos e pobres é um problema 
muito grave, ante 41% que deram 
essa resposta em 2008.

Enfrentar a desigualdade exigi-
ria várias medidas, como proteger 
o direito dos agricultores à terra, 
dando-lhes um ativo valioso que 
possam vender ou desenvolver; 
conceder residência urbana aos 
trabalhadores migrantes; e repri-
mir a corrupção que enriquece as 
elites do país.

O atual governo há muito pro-
mete dar mais direitos à terra 
para os agricultores. Contudo, os 
chefes políticos locais e as imobi-
liárias se enriquecem revendendo 
terras que os governos locais com-
pram barato dos agricultores.

Os 168 milhões de trabalhado-
res migrantes da China ajudam 
a construir, limpar e servir as 
cidades, mas poucos têm a opor-
tunidade de ganhar domicílio 
permanente nelas. O motivo é 
o rígido sistema de residência 
urbana, que nega aos migran-
tes o acesso à saúde, educação e 
benefícios sociais nas cidades. As 
prefeituras locais consideram os 
migrantes apenas como mão de 
obra barata, e não como mem-
bros da população urbana.

Reduzir a desigualdade de 
renda também exigiria iniciativas 
para reprimir a corrupção. Uma 
economia dominada pelo Estado, 
onde as autoridades controlam o 
acesso a bens valiosos, oferece 
amplas oportunidades para o 
suborno. Um estudo de 2008 feito 
por Wang Xiaolu, da Fundação 
para a Reforma da China, consta-
tou que os 10% das famílias urba-
nas mais ricas da China tinham 
média anual de renda disponível 
per capita de 139.000 yuans, três 
vezes superior ao que sugerem os 
dados oficiais. A faixa de “renda 
cinzenta”, responsável por gran-
de parte da diferença, muitas 
vezes está intimamente ligada à 
corrupção, escreveu Wang.

Alguns analistas criticaram a 

pesquisa de Wang, dizendo que 
ele utilizou uma amostra não 
representativa.

O site chinês Baidu criou um 
fórum on-line dedicado à ques-
tão da desigualdade de renda. 
“Quanto mais altas forem as suas 
esperanças, mais você se decep-
cionará”, dizia um post recente. 
“A diferença de riqueza é cada vez 
maior, com os ricos comprando 
carros e casas de luxo, enquanto 
os pobres não conseguem nem 
pagar o aluguel. Essa é a realidade 
da China de hoje.” 

O presidente Hu Jintao e o 
premiê Wen Jiabao prometeram 
uma sociedade mais “harmonio-
sa”. Mas as políticas que dão bons 
retornos ao investimento e man-
têm os salários baixos também 
ajudaram a aumentar o fosso 
entre ricos e pobres. O ônus da 
reforma vai recair sobre os líderes 
que devem sucedê-los, o vice-pre-
sidente Xi Jinping e o vice-primei-
ro-ministro Li Keqiang.

Mas que ninguém espere que os 
novos líderes da China se mexam 
depressa. “Para completar uma 
sucessão tranquila, Li e Xi prova-
velmente terão que ficar de cabe-
ça baixa”, disse Fred Hu, presiden-
te da Primavera Capital, firma de 
private-equity de Pequim.

Os beneficiários das mudan-
ças, as famílias de baixa renda, 
têm pouca voz no processo polí-
tico. Mas o custo do crescimen-
to mais lento e da instabilidade 
pode ser alto.

“No Japão, o crescimento desa-
celerou quando a economia já 
estava rica e o nível de desigual-
dade era muito baixo. Isso for-
neceu uma base de estabilidade 
para a sua década perdida”, disse 
Scott Rozelle, especialista em 
economia chinesa da Universi-
dade de Stanford. “Se a economia 
da China nos próximos 20 anos 
seguir a mesma trajetória dos 
últimos 10, o país poderá ter que 
enfrentar um crescimento zero 
como uma das sociedades mais 
desiguais do mundo.”

Novos líderes da China se veem 
diante de dilema econômico

* Três primeiros trimestres  † Dados de 2008     Nota: 1,000 yuans = US$160     Fontes: Agência Nacional de Estatísticas; FMI; Credit Suisse; Dados da CEIC The Wall Street Journal
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Andy Pasztor
The Wall Street Journal,
 de Santiago, Chile

A avaliação oficial da segu-
rança aérea da América Latina, 
que deve ser aprovada em uma 
reunião em Santiago esta sema-
na, mostra mais acidentes com 
aviões comerciais em 2011 do 
que em qualquer outra parte do 
mundo em desenvolvimento, 
embora os números da região 
tenham melhorado em 2012 
até agora.

Uma versão preliminar em 
inglês do relatório diz que erros 
de pilotos e problemas mecâni-
cos foram os principais moti-
vos dos 15 acidentes aéreos na 
região no ano passado, e de um 
índice geral de acidentes cerca 
de duas vezes maior que a média 
mundial, ou quase quatro vezes 
maior do que na América do 
Norte. Apenas as empresas aére-
as e os aeroportos da África e da 
ex-União Soviética, notoriamen-
te perigosos, tiveram uma taxa 
acentuadamente maior de aci-
dentes com aviões comerciais.

Executivos das aéreas e enti-
dades reguladoras na América 
Latina dizem que estão fazendo 

progressos, já que não houve 
nenhum acidente fatal com 
grandes jatos no ano passado, e 
as estatísticas gerais de seguran-
ça para 2012 mostram melhora 
acentuada até agora.

Na semana passada, um Air-
bus A321 da salvadorenha TACA 
Airlines, com mais de 150 pes-
soas a bordo, teve alguns pneus 
estourados ao pousar em uma 
pista molhada em San José, na 
Costa Rica, e depois derrapou na 
pista, acabando com o nariz per-
pendicular à linha central. Não 
houve feridos.

Especialistas da região, porém, 

destacam que veem tendências 
positivas. “Sim, continuamos 
a ter acidentes, mas definitiva-
mente estamos vendo melhoras” 
desde 2008, quando entraram 
em vigor iniciativas regionais de 
segurança, disse Loretta Martin, 
diretora regional da Organiza-
ção Internacional da Aviação 
Civil, em entrevista ao The Wall 
Street Journal. “Reunimos vários 
diretores-presidentes [de compa-
nhias aéreas]”, disse ela, “e disse-
mos a eles que precisam dar prio-
ridade número um à segurança, e 
eles fizeram isso.”

Elaborado sob os auspícios da 

OIAC, que é uma divisão da ONU, 
o relatório de 2011 pinta um qua-
dro grave de índices de acidentes 
constantemente elevados, abran-
gendo uma ampla gama de aviões 
comerciais, incluindo aeronaves 
turboélice e outras fabricadas 
em países não-ocidentais. O rela-
tório cita três acidentes a mais na 
região do que em 2010, e cinco a 
mais que em 2009.

Segundo esse relatório, em 
2011 um em cada cerca de 
250.000 voos de companhias 
aéreas comerciais na América 
Central, do Sul e no Caribe se 
envolveu em um acidente grave 

— um índice cerca de 20% maior 
que no ano anterior.

Nos primeiros nove meses 
deste ano, as operadoras latino-
americanas conseguiram núme-
ros substancialmente melhores, 
rivalizando com os de muitas 
regiões desenvolvidas. Mas o 
desempenho medíocre de 2011 
— apesar das amplas iniciativas 
para aumentar a segurança por 
parte de fabricantes, companhias 
aéreas e reguladores — provocou 
críticas severas. Os especialistas 
agora temem que as mesmas 
deficiências e perigos que tradi-
cionalmente tornavam arriscado 
voar na região possam reapare-
cer, já que o tráfego aéreo vem 
crescendo rapidamente.

Entre os riscos citados pelos 
especialistas estão a derrapagem 
de aeronaves em pistas molha-
das, equívocos ligados à automa-
ção, que fazem os pilotos perde-
rem o controle do avião em pleno 
ar, e o risco de choque contra as 
montanhas da região.

O que mais preocupa é que o 
número total de acidentes regis-
trados no ano passado foi maior 
do que nos dois anos anteriores, 
e um pouco pior do que a média 
da região no período 2008-2011, 

segundo alguns especialistas. As 
análises de segurança costumam  
levar em conta tendências que 
abrangem vários anos de uma 
década e não só um ano, para 
chegar a conclusões definitivas.

Os críticos dizem que as esta-
tísticas de 2011 põem em rele-
vo as contínuas deficiências 
nas normas governamentais de 
segurança, no treinamento dos 
pilotos e nos investimentos para 
melhorar os aeroportos em boa 
parte da região. “O nível de fisca-
lização continua variando muito 
de país para país, e alguns deles 
não estão realmente trabalhan-
do de maneira satisfatória”, diz 
Jim Hall, ex-presidente do Con-
selho Nacional de Segurança nos 
Transportes dos Estados Unidos, 
que investiga acidentes.

Michael Barr, professor de 
gestão de segurança da aviação 
na Universidade do Sul da Cali-
fórnia, disse que as companhias 
aéreas da América Latina não 
estão gastando o suficiente para 
melhorar seu desempenho.

“Muitas aéreas latino-ame-
ricanas não veem a segurança 
como um investimento”, diz  
Barr. “Elas ainda a consideram 
um custo extra.”

América Latina tem o setor aéreo menos seguro 

Fonte: Associação Internacional de Transporte Aéreo The Wall Street Journal

América Latina e Caribe Europa EUA de Canadá Norte da Ásia

Um teste da segurança de voos
Média de acidentes por milhão de decolagens em várias regiões do mundo 
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