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INTERNACIONAL

A Apple apresentou ontem, 
num evento nos EUA, o iPad 
Mini, um tablet menor que 
o atualmente vendido pela 
gigante de tecnologia ame-
ricana e que concorrerá com 
outros tablets pequenos como 
o Kindle Fire, da Amazon, e o 
Nexus 7, da Google. O iPad Mini 
tem tela de 7,9 polegadas e a 
metade do peso do iPad grande. 
O modelo básico custará US$ 
329 nos EUA, segundo a Apple.

A China foi o principal destino 
de investimentos estrangeiros 
no primeiro semestre de 2012, 
atraindo US$ 59,1 bilhões, con-
tra US$ 57,4 bilhões recebidos 
pelos EUA, segundo dados da 
Conferência da ONU sobre 
Comércio e Desenvolvimento. É 
a primeira vez que a China passa 
os EUA desde 2003.

A Facebook anunciou que 
fechou o terceiro trimestre 
com prejuízo, reflexo de um 
aumento de 64% nos custos 
que não pôde ser compensado 
pela alta de 32% na receita. A 
empresa de redes sociais teve 
prejuízo de US$ 59 milhões, ante 
lucro de US$ 226 milhões no 
mesmo período de 2011.

A DuPont, fabricante de produ-
tos químicos dos EUA, divulgou 
lucro de US$ 10 milhões no 
terceiro trimestre, 98% menor 
que o de um ano antes. A queda 
foi em parte resultado da fraca 
demanda por dióxido de titânio, 
um pigmento de tintas do qual 
a empresa é o maior produtor 
mundial. A DuPont anunciou 
que cortará 1.500 vagas como 
parte de uma reestruturação.

A economia da Espanha enco-
lheu 0,4% no terceiro trimestre, 
mesmo percentual do segundo, 
informou relatório do BC espa-
nhol. Embora a contração tenha 
sido menor que a esperada, a 
queda na arrecadação tornará 
difícil para o país cumprir suas 
metas orçamentárias em 2012, 
segundo o relatório. 

A Peugeot pode ter que expan-
dir seu conselho de adminis-
tração para ser resgatada. O 
governo francês quer que os 
trabalhadores e o governo 
tenham um representante cada 
no conselho como parte de um 
possível plano para dar à uni-
dade financeira da montadora 
uma garantia de até 7 bilhões de 
euros, disseram pessoas a par do 
assunto. O dinheiro seria usado 
para que a abatida montadora 
possa oferecer financiamento a 
compradores de veículos.

A UPS, empresa americana de 
correio expresso, anunciou que 
seu lucro no terceiro trimestre 
caiu 56% ante um ano atrás, para 
US$ 469 milhões. Contribuíram 
para a queda uma desaceleração  
no comércio mundial e a pre-
ponderância das entregas mais 
baratas do comércio on-line.

A Gazprom, petrolífera estatal da 
Rússia, deve dar mais importân-
cia à ameaça representada pelo 
gás de xisto às suas exportações, 
disse o presidente russo, Vladimir 
Putin, exigindo uma nova estra-
tégia. O boom de gás de xisto aju-
dou os EUA a ultrapassar a Rússia, 
em 2009, como maior produtor 
de gás do mundo e a derrubar os 
preços do produto.

REGIONAL

O governo da Argentina vai 
submeter ao Congresso nos pró-
ximos dias um projeto de lei que 
expande consideravelmente a 
regulamentação do mercado 
financeiro, disse o ministro da 
Fazenda, Hernán Lorenzino. A 
notícia fez a bolsa do país cair.

A Argentina teve superávit de 
US$ 911 milhões na balança 
comercial em setembro, pouco 
mais que um ano atrás, infor-
mou o instituto nacional Indec. 
O país vem tomando medidas 
para reduzir as importações. 

O Itaú Unibanco divulgou 
ontem um lucro de R$ 3,4 
bilhões no terceiro trimestre, 
11% menor que um ano atrás. 
Um aumento nas provisões con-
tra empréstimos inadimplentes 
contribuiu para a queda.

A Experian, empresa irlandesa 
de serviços de informação, anun-
ciou que fechou um acordo para 
assumir o controle total da sua 
unidade de análise de crédito 
no Brasil, a Serasa, comprando 
por cerca de R$ 3,1 bilhões as 
participações dos outros quatro 
sócios, os bancos Itaú Unibanco, 
Bradesco, Santander e HSBC.

A Manguinhos teve rejeitada 
ontem sua proposta de transferir 
20% do terreno da sua refinaria 
no Rio de Janeiro para o governo 
do Estado, o que permitiria que 
ela continuasse operando. O 
governo confirmou que seguirá 
em frente com seus planos de 
desapropriar toda a área e con-
vertê-la em casas populares, 
parte de um plano de revitaliza-
ção urbana para a Copa de 2014 
e a Olimpíada de 2016. 

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Aaron Lucchetti e Liam Pleven
The Wall Street Journal

Nos últimos anos, o Goldman 
Sachs Group Inc. manteve uma 
série de conversas internas pre-
liminares sobre uma possível 
separação da rentável divisão de 
operações com commodities do 
grupo, segundo pessoas a par da 
discussão.

A ideia não ganhou força e 
por ora foi engavetada. O banco 
de investimento nova-iorquino 
quer esperar para ver como fica-
ria essa operação com a versão 
definitiva das novas regras para 
o setor financeiro americano 
— incluindo a Regra de Volcker, 
cuja implementação deve ocor-
rer nos próximos meses. Em sua 
versão final, o regulamento deve 
proibir alguns tipos de negocia-
ções e poderia abalar a receita 
de operações com commodities, 
disseram essas mesmas pessoas.

Mas o fato de que o Goldman 
Sachs tenha considerado a rees-
truturação de um braço tão 
importante do grupo mostra que 
as novas regras estão alterando 
drasticamente a configuração 
desse setor. O Morgan Stanley é 
outro banco de investimentos 

que vem sondando a venda de 
parte de sua unidade de commo-
dities — no caso, para um fundo 
soberano do Qatar, segundo pes-
soas a par das negociações.

Em um comunicado, o Gold-
man Sachs declarou: “Embora 
estejamos constantemente ava-
liando cada uma de nossas opera-
ções, a alta administração nunca 
considerou seriamente a venda 
de parte ou da totalidade de nossa 
divisão de commodities”.

Tanto para a Goldman como 

para outras instituições, o des-
membramento de uma divisão 
dessas poderia desencadear uma 
barafunda de questões fiscais e 
regulatórias — uma razão para 
as discussões ainda não terem 
conduzido a um acordo. Um 
grande problema seria a forma 
de capitalização de um negócio 
independente de commodities. 
Daí a discussão no Morgan Stan-
ley ter rumado para uma possí-
vel sociedade com o Qatar.

A divisão de commodities, que 
cresceu a partir da compra da 
corretora J. Aron & Co. pelo Gol-
dman em 1981, já produziu líde-
res para o banco. Essa lista inclui 
o presidente Lloyd Blankfein e 
o superintendente Gary Cohn. 
Segundo Brad Hintz, analista 
da Sanford Bernstein, a divisão 
também gerou cerca de 20% da 
receita do grupo com renda fixa 
entre 1999 e 2010.

No passado, os bancos se esbal-
daram com a negociação de com-
modities, “pois tinham a vanta-
gem do financiamento muito 
barato”, disse Hintz. Mas agora, 
segundo ele, a classificação mais 
baixa de títulos de dívida e exi-
gências de capital maiores derru-
baram o lucro dessas operações. É 

que a área de commodities, como 
outras mesas de operações, traba-
lha com fundos emprestados.

O rebaixamento da classifica-
ção de crédito dos bancos encare-
ceu os custos de endividamento. 
Além disso, a exigência de que os 
bancos tenham provisões de capi-
tal maiores para cobrir as opera-
ções também fere a atividade.

Depois de bater recordes em 
muitos mercados ao longo dos 
últimos anos, o preço de muitas 
commodities estagnou. Alguns 
investidores temem que uma 
desaceleração na China possa 
esfriar ainda mais o mercado.

No primeiro semestre do ano, 
a receita dos dez maiores bancos 
de investimento do mundo todo 
com operações com commodities 
foi de cerca de US$ 3,5 bilhões, 
segundo a provedora de dados 
Coalition. É um valor 20% menor 
do que no mesmo período do ano 
passado e 56% menor que no pri-
meiro semestre de 2009.

Os rumores ligados ao Gold-
man Sachs e ao Morgan Stanley 
mostram que novas normas, mer-
cados desaquecidos e a queda da 
receita começam a empanar o 
brilho de divisões de commo-
dities, sobretudo para bancos 

americanos sujeitos à Regra de 
Volcker. Essa regra poderia dar 
um impulso a atores menos regu-
lamentados do mercado — de 
fundos soberanos a fundos de 
hedge, passando por corretoras 
independentes.

Até aqui, operadores do merca-
do financeiro ganharam dinheiro 
com commodities ao fazer hedge 
do risco de flutuações de preço 
para clientes corporativos e ao 
fazer suas próprias apostas sobre 
o rumo que os preços tomariam. 
Compram e vendem contratos 
futuros de commodities e, às 
vezes, até a matéria-prima em si. 
Além disso, se expandiram para o 
setor de armazenamento e trans-
porte de commodities.

Cada vez mais, reguladores 
querem que os bancos saiam de 
negócios de alto risco — e alguns 
são céticos sobre o mercado de 
commodities. Em uma reunião 
com o Morgan Stanley já depois 
da crise financeira, reguladores 
questionaram o banco sobre 
a Transmontaigne, divisão de 
energia da instituição que trans-
porta e armazena petróleo bruto 
e gasolina, entre outros insumos.

“O que isso tem a ver com um 
banco?”, teria perguntado um 

dos reguladores, segundo uma
pessoa envolvida na discussão. 

Certos bancos vêm vendendo
ativos que envolvem commo-
dities, embora não esteja claro,
em todos os casos, se o princi-
pal motivo é estratégico ou se é
uma tentativa de se antecipar às
novas normas. 

Em setembro, o Goldman Sachs
fechou acordo para vender a Con-
gentrix, que desenvolve projetos
de energia, ao Carlyle Group LP.

As negociações do Morgan
Stanley com o Qatar nos últimos
meses foram incentivadas pelos
diretores da unidade, para os
quais o negócio seria mais ren-
tável se não pertencesse a um
banco, segundo uma pessoa a par
das discussões.

Em outubro, um fundo de
hedge do J.P. Morgan Chase e
uma trading associada fecharam
a venda de uma unidade de com-
modities a um grupo de investi-
dores. O J.P. Morgan também se
desfez de uma operação de con-
centrados de metais em junho. 

Embora o J.P. Morgan siga
sendo um grande ator na área,
sua divisão de commodities
teve resultados voláteis nos últi-
mos anos.

Wall Street repensa seu papel no setor de commodities
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BLOOMBERG NEWS
Deborah Ball e Ilan Brat 
The Wall Street Journal, de Madri

Em um sinal da mudança no 
equilíbrio de poder entre a Europa 
e os países em desenvolvimento, 
muitas empresas do sul europeu 
que hoje penam para levantar 
capital em casa estão buscando 
socorro em subsidiárias em mer-
cados emergentes.

Uma leva de empresas — sobre-
tudo da Espanha, Itália e Portugal  
— está vendendo ativos na Amé-
rica Latina, considerando a aber-
tura do capital de subsidiárias 
em bolsas da região ou captando 
recursos localmente. Mas, embo-
ra derrubem um pouco a pressão 
sobre as respectivas matrizes na 
Europa, as medidas despertam a 
preocupação de agências de clas-
sificação de risco e investidores 
minoritários na América Latina.

Essa atividade salienta o gradu-
al declínio do privilegiado status 
desfrutado um dia pela Europa 
em mercados emergentes. Empre-
sas europeias, sobretudo do con-
turbado sul, hoje sofrem com o 
arrocho do crédito, a forte desa-
celeração do mercado interno e 
um risco-país que eleva o custo do 
capital. Segundo as agências de 
classificação Moody’s e Standard 
& Poor’s, os títulos de dívida da 
Espanha estão apenas um nível 
acima da categoria “junk” — ou 
papéis de altíssimo risco.

Já subsidiárias na América Lati-
na estão em geral com os cofres 
cheios. E com a inclusão, nos últi-
mos anos, de países como Brasil, 
Colômbia e Peru no clube das 
nações com “grau de investimen-
to”, o crédito bancário e o mer-
cado de títulos de dívida privada 
cresceram muito na região.

“Com a economia [da região] 
em situação tão boa, a disponi-
bilidade de crédito disparou na 
América Latina”, diz Giancarlo 
Guenzi, diretor financeiro da ita-
liana Atlantia SpA, operadora de 
concessões rodoviárias que há 
pouco comprou uma operação 
no Brasil totalmente com recursos 
captados no próprio país.

O resultado é que empresas 
como a gigante espanhola Tele-
fónica SA estão se apoiando com 
mais força em subsidiárias na 
América Latina para enfrentar 
a pressão em casa. A Telefónica 
poderia perder a classificação de 
grau de investimento se agências 
de crédito rebaixassem a nota 
dos títulos soberanos da Espanha 
para “junk”; com isso, a empresa 
teria mais dificuldade para finan-
ciar sua dívida na Europa, de 58,3 
bilhões de euros (US$ 76 bilhões). 
Embora a Moody’s tenha decidi-
do não rebaixar a classificação 
da Espanha esta semana, o risco 
de tal decisão ainda pesa sobre a 
Telefónica, que está considerando 

listar em bolsa as subsidiárias na 
América Latina para aliviar sua 
enorme dívida.

Em agosto, a construtora espa-
nhola Obrascón Huarte Lain 
(OHL), que abriu o capital de 
sua filial mexicana há dois anos, 
fechou um acordo com a operado-
ra de rodovias e aeroportos Aber-
tis Infraestructuras SA  para trocar 
sua concessionária de rodovias 
no Brasil por 10% da Abertis. Com 
isso, a OHL conseguiu monetizar 
o valor da filial  brasileira.

Na semana passada, a constru-
tora italiana Impregilo SpA anun-
ciou a venda de 19% de sua conces-
sionária brasileira de rodovias, a 
EcoRodovias, por 765 milhões de 
euros —transação que permitirá à 
Impregilo quitar toda sua dívida.

Bosco Ojeda, analista do UBS, 
disse que o risco-país da Espanha 
está ofuscando o valor de divisões 
de empresas espanholas   em países 
da América Latina e outros luga-
res em que a economia vai bem. A 
venda de participações ou a aber-
tura do capital de subsidiárias 
pode ajudar a destacar divisões 
mais saudáveis dessas empresas.

Uma venda dessas “não é sair” 
do mercado, diz ele. “Em geral, é 
uma oportunidade de dar mais 
visibilidade às filiais e melhorar 
o balanço.” Além de usar as divi-
sões na América Latina para cap-
tar recursos, empresas europeias 
estão elevando a emissão de dívida 
pelas subsidiárias. Subsidiárias da 
Telefónica na América Latina emi-
tiram o equivalente a 800 milhões 
de euros em títulos de dívida no 
primeiro semestre. Em julho, a 
empresa informou que poderia 
emitir até 10% mais.  Cerca de 15% 
da dívida bruta total da Telefónica 
está com subsidiárias.

Outra espanhola, a Abengoa 
SA — grupo químico e de enge-
nharia que penou por meses para 
renegociar um empréstimo com 
um grupo de bancos europeus no 
começo do ano —, está captando 

mais recursos no Peru e no Chile, 
depois de ter levantado fundos no 
Brasil e no México por um tempo, 
segundo Bárbara Zubiria, diretora 
de relações com investidores.

Outros fatores estão tornando 
a América Latina atraente para 
a Europa. Um crescimento mais 
acelerado em toda a região, juros 
em queda (sobretudo em paí-
ses como Colômbia e Peru) e um 
número crescente de investidores 
institucionais, principalmente no 
Chile, vêm abrindo as comportas 
do crédito. A redução do risco-
país também permite a empresas 
emitir títulos de dívida com prazo 
maior. Na Colômbia, por exemplo, 
o prazo máximo de obrigações de 
empresas subiu de três anos em 
2005 para cerca de dez anos hoje. 
Em certos casos, o custo do finan-
ciamento caiu cerca de dois pon-
tos porcentuais nos últimos anos.

Toda essa atividade na América 
Latina está causando receio entre 
acionistas e agências de classifi-
cação de crédito.

Um exemplo: no meio do ano, 
a companhia italiana de energia 
Enel SpA anunciou o plano de 
consolidar seus ativos na América 
Latina na subsidiária chilena Ener-
sis SA. A Enel controla a Enersis 
por meio da subsidiária espanhola 
Endesa SA. Em julho, a Enel disse 
que a Enersis faria um aumento 
de capital de US$ 8 bilhões para 
financiar o crescimento das ope-
rações na América Latina. Pelo 
plano, a Endesa entraria com 
seus ativos na América Latina; já 
acionistas minoritários da Enersis 
entrariam com dinheiro.

Só que esses minoritários dis-
seram não, argumentando que o 
valor conferido pela Endesa aos 
ativos na região — US$ 4,86 bilhões 
— era alto demais, o que poderia 
obrigar os minoritários a injetar 
US$ 3,16 bilhões em dinheiro na 
empresa para não ter sua parti-
cipação diluída. Dada a crise na 
Espanha e na Itália, eles também 

temiam que esse dinheiro acabas-
se sendo usado para financiar a
dívida da Endesa ou da Enel.

“Se a Enersis mandar o dinhei-
ro para a Endesa ou a Enel, todas
as três poderiam enfrentar ações
na Justiça”, disse Germán Guer-
rero, sócio da MBI Inversiones,
gestora de investimentos chile-
na que administra vários fundos
que aplicam na Enersis.

Endesa e Enel informaram que
os recursos serão usados para
bancar o crescimento da Enersis.
A Enel pediu uma nova avaliação
dos ativos na América Latina,
algo que o conselho da Enersis
vai considerar este mês.

A crescente dependência do
financiamento via subsidiárias
também está deixando agências
de crédito de orelha em pé. Quan-
do a empresa transfere um alto
volume de dívida para a subsidi-
ária, credores da matriz podem
ficar em desvantagem em relação
a credores locais caso a empresa
como um todo passe por aper-
tos. “Se houver dívida demais em
subsidiárias mais fortes, podemos
rebaixar a nota da dívida da con-
troladora”, diz Patrice Cochelin,
analista da Standard & Poor’s.

Com o mercado interno dessas
empresas encolhendo e nenhum
final à vista para o aperto do cré-
dito na Europa, a rapidez com que
a matriz europeia pode ter acesso
ao dinheiro nos cofres de subsidi-
árias na América Latina também
está virando um fator crítico para
firmas de classificação de risco.

Em agosto, por exemplo, a Fitch
Ratings rebaixou a classificação
da Energias de Portugal SA para a
categoria imediatamente anterior
à de “junk” — em parte porque con-
cluiu que a empresa teria de pagar
uma pesada conta em impostos se
repatriasse a bolada guardada no 
Brasil, que somava 371 milhões de
euros ao fim de 2011.

 (Colaborou Graciela Ibáñez, de
Santiago).

Firmas europeias encontram 
alívio na América Latina

A Telefónica é uma das empresas espanholas que vêm se beneficiando do capital das subsidiárias latino-americanas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Empresas, p. B10.




