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INTERNACIONAL

 O Citigroup informou  que a 
Autoridade Monetária de Cinga-
pura abriu um inquérito sobre 
as práticas do banco americano 
que envolvem a definição de 
taxas de juros globais. Trata-se do 
mais recente caso  de um governo 
investigando as táticas de opera-
dores responsáveis   pela fixação 
da Libor e taxas relacionadas 
em outras moedas ao redor do 
mundo. Reguladores suspeitam 
que os bancos podem ter mani-
pulado as taxas  para reforçar 
suas próprias posições de nego-
ciação. O Citigroup disse que está 
cooperando com a investigação.

A Nissan divulgou lucro de US$ 
1,4 bilhão no trimestre encerrado 
em 30 de setembro, 7,7% maior 
que um ano antes. Mas a monta-
dora japonesa diminuiu de US$ 
5 bilhões para US$ 4 bilhões sua 
previsão de lucro para todo o ano 
fiscal devido ao iene valorizado 
e às fracas vendas na China, que 
caíram 41% em outubro ante um 
ano atrás, segundo a Nissan. 

A Suzuki, montadora do Japão, 
anunciou que vai parar de ven-
der carros nos EUA depois de 
quase trinta anos. O iene forte 
e o foco em carros compactos 
tornam difícil lucrar no mer-
cado americano, informou a 
empresa.

A Tata Steel, siderúrgica da 
Índia, foi multada em mais de 
US$ 1 bilhão pelo Estado indiano 
de Orissa por mineração exces-
siva, disse uma pessoa a par da 
situação, acrescentando que as 
operações da empresa seguem 
normalmente.  A Tata informou 
que vai recorrer. 

A União Europeia teve queda no 
seu índice de gerente de com-
pras em outubro, para 45,7 con-
tra 46,1 em setembro, informou 
a Markit, empresa que apura o 
indicador da atividade econô-
mica dos setores de manufatura 
e serviço combinados. Qualquer 
valor abaixo de 50 indica con-
tração. O resultado contraria as 
esperanças de uma recupera-
ção da economia do  bloco no 
quarto trimestre.

O banco suíço Credit Suisse 
anunciou que vai formar uma 
empresa de administração de 
ativos em sociedade com o fundo 
soberano do Catar. O objetivo do 
negócio é ajudar o Credit Suisse 
a reduzir sua dependência do 
setor de banco de investimentos 
e ter mais acesso a mercados 
emergentes. Reforça também o 
interesse do Catar em tornar-se 
um centro financeiro no Oriente 
Médio. 
 
A alemã BMW, maior monta-
dora de carros de luxo do mundo, 
informou que teve um lucro de 
US$ 1,6 bilhão no terceiro trimes-
tre, 16% maior que um ano atrás. 
A empresa, que se beneficiou de 
sua forte presença na China e 
na América do Norte e do lança-
mento de novos modelos, infor-
mou que espera um aumento nas 
vendas do quarto trimestre.  

A Discovery, operadora de TV 
a cabo dos EUA e dona do Dis-
covery Channel, informou que 
seu lucro no terceiro trimestre 
caiu 14% ante um ano atrás, para 
US$ 205 milhões. O resultado foi 
afetado por juros mais altos de 
empréstimos e outras despesas.

REGIONAL

Os acionistas do CorpBanca, do 
Chile, aprovaram um aumento 
de capital de US$ 600 milhões 
para financiar parte da compra 
do banco colombiano Helm 
Bank, por US$ 1,3 bilhão. O Corp-
Banca já comprou este ano a filial 
do banco espanhol Santander na 
Colômbia, por US$ 1,2 bilhão.

A Bolívia planeja uma nova emis-
são de títulos de dívida nos mer-
cados internacionais no próximo 
ano com a meta de arrecadar US$ 
500 milhões, disse o ministro da 
Fazenda, Luis Arce. O país fez em 
outubro sua primeira emissão de 
dívida em quase um século.

A Brasilagro se tornará amanhã 
a primeira empresa agrícola 
brasileira com ações negociadas 
na Bolsa de Nova York. Os ADRs 
terão a sigla LND.

Cuba assinou um novo tratado 
com a Rússia para aumentar o 
comércio e a cooperação tec-
nológica entre os dois países, 
informou ontem a agência de 
notícias estatal, a AIN. Moscou 
foi por três décadas uma impor-
tante parceira econômica de 
Cuba até a queda da União Sovi-
ética, mas em 2011 ocupou ape-
nas a nona posição no ranking 
de parceiros comerciais do país 
caribenho, com apenas US$ 224 
milhões em negócios.

O banco paulista Panamericano 
divulgou ontem um prejuízo 
de R$ 197,9 milhões no terceiro 
trimestre comparado com um 
lucro de R$ 2,8 milhões um ano 
atrás. O banco atribuiu o resul-
tado à queda na receita com ser-
viços financeiros e ao aumento 
das despesas administrativas.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

David Crawford e Laura Stevens
The Wall Street Journal,  
de Berlim e Frankfurt

Um dos esportes mais atraen-
tes do mundo, conhecido por 
seus pilotos audazes, carros de 
alta tecnologia e corridas em 
lugares exóticos, está fazendo 
uma curva perigosa.

Promotores de Munique, na 
Alemanha, estão cogitando apre-
sentar denúncia formal por cor-
rupção contra o diretor-presiden-
te do grupo Formula One, Bernie 
Ecclestone, em relação a um paga-
mento de US$ 44 milhões que ele 
fez a um banqueiro em 2006-
2007. A decisão, que vem pairan-
do sobre o esporte há meses, deve 
sair nas próximas semanas.

Uma denúncia contra Eccles-
tone, de 82 anos, provavelmente 
o obrigaria a deixar o esporte 
que ele já domina há décadas, 
como proprietário, administra-
dor e rosto público. E o que é 
mais preocupante para a Formu-
la One: os problemas legais de 
Ecclestone ameaçam pôr abaixo 
as relações multibilionárias do 
circuito com os grandes patroci-
nadores, as equipes e os fãs.

 Ecclestone disse na semana 

passada que leva as acusações 
“muito a sério” e é “absolutamen-
te” inocente. Ele reconheceu ter 
feito o pagamento, mas disse que 
só o fez porque foi chantageado.

O receptor dos fundos, o ban-
queiro alemão Gerhard Gribko-
wsky, disse no tribunal que o 
dinheiro foi um suborno.

Gribkowsky, que era alto exe-
cutivo do banco estatal alemão 
BayernLB, disse que recebeu o 

dinheiro para organizar a venda 
da participação do seu banco na 
Formula One a um comprador 
escolhido por Ecclestone.

Gribkowsky está cumprin-
do pena de prisão de oito anos 
em conexão com esses eventos, 
depois de admitir acusações de 
suborno, desfalque e evasão fis-
cal. Seu advogado não respon-
deu a pedidos de comentários.

O grupo de capital fechado 

Formula One, que comercializa 
os direitos para TV, administra as 
corridas e negocia os contratos 
com os autódromos e as equipes, 
teve receita de US$ 1,5 bilhão e 
lucros de US$ 500 milhões no 
ano passado, segundo o Formula 
Money, relatório anual do setor. 

A investigação de Munique 
ocorre em um momento deli-
cado para Ecclestone e todo o 
circuito. A Formula One tinha 
planejado uma oferta inicial de 
ações de US$ 2,5 bilhões em Cin-
gapura para o início do ano, mas 
atrasou a oferta, em parte devi-
do a um possível processo con-
tra Ecclestone, segundo pessoas 
a par do assunto.

Ecclestone detém uma parti-
cipação minoritária na Formula 
One. Mas ele governa o esporte 
através de uma teia de alianças 
construída desde os anos 70. A 
relação de Ecclestone com Gri-
bkowsky remonta a 2002, quan-
do o alemão Leo Kirch, magnata 
da mídia que possuía partici-
pação de 75% no Formula One, 
pediu concordata. Vários bancos 
acabaram com grandes fatias na 
empresa, algo que Ecclestone via 
como um estorvo.

Um desses bancos foi o Bayer-

nLB. Gribkowsky geria a fatia de 
quase 50% do banco na Formula 
One e logo começou a ter atritos 
com Ecclestone sobre a manei-
ra de tocar a empresa, segundo 
pessoas próximas à situação. 

No final de 2005, um executi-
vo londrino apresentou Eccles-
tone a Donald Mackenzie, sócio 
da firma de private equity CVC 
Capital Partners Ltd. Mackenzie 
disse que gostaria de comprar as 
participações dos bancos. A CVC 
e Mackenzie negam ter conheci-
mento de subornos ou ativida-
des ilegais. Eles não foram acu-
sados de nenhum delito.

Os promotores alegaram no 
tribunal que Ecclestone procu-
rou Gribkowsky e o subornou 
para realizar rapidamente um 
acordo com a CVC Partners, 
oferecendo a Gribkowsky US$ 
50 milhões em troca de ignorar 
outras opções. Ecclestone aca-
bou pagando US$ 44 milhões. 
Ecclestone declarou no tribunal 
que Gribkowsky o chantageou, 
ameaçando fazer acusações 
falsas às autoridades do Reino 
Unido de que ele estava sone-
gando impostos. Os promoto-
res alemães reconheceram, em 
sua acusação contra Gribko-

wsky, que este tentou pressio-
nar Ecclestone com ameaças de 
chantagem. Ecclestone não foi 
acusado de evasão fiscal.

Em entrevista recente por 
telefone, Ecclestone repetiu que 
as alegações de Gribkowsky são 
falsas e não quis comentar mais.

Ecclestone também negociou 
um contrato de consultoria com 
o BayernLB pelo qual receberia 
US$ 40 milhões relativos à venda 
para a CVC. O contrato foi arran-
jado por Gribkowsky.

Os promotores estão investi-
gando se o pagamento se desti-
nava a dar a Ecclestone o dinhei-
ro de que ele precisava para 
pagar Gribkowsky.

Ecclestone disse no tribunal 
que o pagamento era uma remu-
neração merecida pela sua ajuda 
para encontrar um comprador 
para a participação do banco na 
Formula One.

Em 2006, o BayernLB vendeu 
sua participação à CVC por US$ 
839 milhões. O banco divulgou 
recentemente que o preço deve-
ria ser mais alto, mas Gribko-
wsky aceitou que o banco pagas-
se menos devido ao pagamento 
que tinha recebido pessoalmen-
te de Ecclestone.

Possível processo contra Ecclestone ameaça Fórmula 1 
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Ecclestone é acusado de corrupção ligada à venda de uma fatia da Formula One

Damian Paletta  
e  Jon Hilsenrath
The Wall Street Journal

O vencedor da eleição pre-
sidencial americana — até o 
fechamento desta edição,  a 
contagem de votos ainda não 
havia sido concluída — enfren-
tará uma recuperação lenta da 
economia, que está sob o peso 
das incertezas fiscais e regulató-
rias e a desaceleração do cresci-
mento global.  

A economia dos Estados Uni-
dos deu sinais de melhora nos 
últimos meses. O desemprego 
está abaixo de 8%, as ações estão 
em alta, o setor imobiliário está 
revivendo e os consumidores 
começam a aumentar os gastos 
com automóveis e outros itens 
de preço alto, após quatro anos 
pagando dívidas.

 No entanto, o crescimento 
econômico global é modesto. 
Muitas economias europeias 
estão em recessão e atormenta-
das por turbulências financei-
ras. A China, a segunda maior 
economia do mundo, perdeu 
vigor, crescendo a uma taxa de 
7,4% no terceiro trimestre, em 
comparação com 9,2% no ano 
passado.

 O vencedor da disputada 
eleição entre Mitt Romney e 
Barack Obama tem pela frente 
um caminho longo e árduo. 

 A questão econômica mais 
premente depois da eleição é 
o chamado abismo fiscal, um 
total de US$ 500 bilhões em 
cortes de gastos e aumentos 
de impostos compulsórios que 
começarão a vigorar em janei-
ro, a menos que o Congresso 
e o presidente Barack Obama 
façam um acordo para adiar ou 
substituir essas medidas antes 
disso. A Casa Branca e os líderes 
do Congresso adiaram as nego-
ciações até depois da eleição, 
esperando para ver qual parti-
do sairá com mais força.

 “Muitas empresas estão segu-
rando os gastos de capital, dei-
xando em suspenso as contrata-
ções e o plano de negócios para 
2013, tudo na dependência do 
que acontecerá com o abismo 
fiscal”, diz James Meil, econo-
mista-chefe da Eaton Corp., 
fabricante de máquinas indus-
triais de Cleveland, no Estado 
americano de Ohio.

 Executivos da Linear Tech-
nology Corp., fabricante de 
chips de Milpitas, na Califór-
nia, disse que os clientes estão 
deixando as encomendas em 
suspenso devido às incertezas 
sobre a Europa, além da polí-
tica de Washington. O fatura-
mento subiu 1,6% no trimestre 
encerrado em 30 de setembro 

em relação ao ano anterior, e o 
lucro líquido caiu 3%.

 O diretor-presidente Lothar 
Maier diz que os negócios 
poderiam acelerar muito se 
algumas dessas incertezas fos-
sem resolvidas. Por enquanto, 
disse ele, “não estamos cons-
truindo nenhuma fábrica nova, 
nem contratando muita gente 
nova na esperança de que isso 
aconteça”.

As chances de cooperação 
política em Washington são tão 
difíceis de avaliar como as pers-
pectivas econômicas. Andrew 
Kohut, presidente do Centro 
de Pesquisas Pew, disse que os 
eleitores poderiam enviar uma 
mensagem aos políticos no sen-
tido de que estes precisam coo-
perar e enfrentar as questões 
fiscais que já aparecem no hori-
zonte. “Ou então pode haver 
uma situação em que cada lado 
vê um pouco de força na sua 
própria posição, e continua 
aferrado ao seu ponto de vista”, 
disse ele.

 “O que estamos realmente 
dizendo é o seguinte: Será que 
vamos levar quatro ou cinco 
anos para sair desse buraco? Ou 
10 ou 12 anos?”, diz Kenneth 
Rogoff, professor de economia e 
de política pública da Universi-
dade de Harvard. “Nada vai nos 
fazer sair desta situação dentro 
de um ano ou dois. Isso seria 
realmente um milagre. Mas as 

boas medidas políticas podem 
fazer com que isso se realize 
mais rápido.”

 Allen Sinai, economista-
chefe da Decision Economics, 
vê a economia americana mer-
gulhando de novo na recessão 
em 2013, se Washington não 
evitar o abismo fiscal. Se este for 
evitado, mas os parlamentares e 
o presidente não fizerem nada 
para reduzir o déficit federal no 
longo prazo, ele prevê que a eco-
nomia vai se arrastar a uma taxa 
de crescimento de 2% a 2,5%, o 
que não trará uma boa redução 
no desemprego durante anos.

 Mas se os responsáveis pelas 
políticas encontrarem um plano 
que reformule o código tributá-
rio de modo a dar apoio ao cres-
cimento econômico e reduzir os 
déficits, disse Sinai, o aumento 
na confiança do consumidor 
acrescentará, segundo ele, até 
um ponto percentual à taxa de 
crescimento do país, e reduzirá 
o desemprego mais depressa.

A Casa Branca poderá se bene-
ficiar de uma taxa de juros extra-
ordinariamente baixa durante 
pelo menos mais alguns anos.

 O Federal Reserve, o banco 
central americano, afirmou 
que espera manter as taxas de 
juros de curto prazo perto de 
zero até meados de 2015. O Fed 
está comprando grandes quan-
tidades de hipotecas e títulos 
do Tesouro para segurar o juro 

de longo prazo. Ben Bernanke 
continuará como presidente do 
Fed até janeiro de 2014. Muitos 
amigos seus disseram que espe-
ram que ele se demita quando 
seu mandato terminar.

Por enquanto, parece certo 
que o Fed está focado em pro-
mover crescimento econômico 
do país, especialmente em seto-
res da economia sensíveis aos 
juros, tais como as vendas de 
imóveis e veículos. As compras 
de automóveis cresceram 8,9% 
no terceiro trimestre em relação 
a um ano antes, e a construção 
residencial aumentou 13,8%, 
segundo dados do Departa-
mento de Comércio.

 “Estamos vendo um mercado 
imobiliário que parece bastante 
saudável”, diz  Joel Shine, dire-
tor-presidente da Woodside 
Homes, construtora da costa 
oeste do país. Ele diz que espe-
ra construir este ano de 1.200 a 
1.300 residências em mercados 
como Califórnia, Arizona, Neva-
da, Utah e Texas, e de 1.400 a 
1.500 no próximo ano.

 Uma estiagem nas novas 
construções desde a crise imo-
biliária significa que a quan-
tidade de imóveis disponível 
no mercado está ficando mais 
apertada, disse Shine. Em mui-
tos mercados havia residências 
suficientes para dar conta de 
cerca de dois meses de vendas, 
disse ele, em comparação com 
ofertas suficientes para cinco 
a sete meses em tempos nor-
mais.

 O novo fôlego da construção 
residencial faz parte de uma 
recuperação mais ampla no 
setor da habitação que parece 
estar tomando forma. O índi-
ce Case-Shiller da Standard & 
Poor’s de preços de imóveis 
em 20 cidades estava 2% mais 
alto em agosto do que um ano 
antes.

 O preço dos imóveis é impor-
tante para os consumidores, já 
que uma parte muito grande 
do patrimônio familiar está 
aplicada em imóveis. A estabi-
lização no setor da habitação 
é um dos motivos pelos quais 
muitos economistas acredi-
tam que a economia americana 
pode estar posicionada para 
alcançar mais crescimento se 
os legisladores não fizerem um 
fiasco ao lidar com os proble-
mas fiscais iminentes.

 Mas tal como muitos empre-
sários, eles só acreditam vendo. 
Os analistas pesquisados pelo 
The Wall Street Journal em 
outubro estimam que a econo-
mia vai crescer a uma taxa de 
2,3% em 2013. E preveem que o 
desemprego ficará acima de 7% 
até 2014.

Presidente dos EUA enfrentará 
grandes desafios econômicos 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2012, Empresas, p. B13.




