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INTERNACIONAL

A montadora italiana Fiat está 
tendo dificuldades para exercer 
sua opção de comprar uma fatia 
de 3,3% na americana Chrysler 
para aumentar sua participação, 
que hoje é de 58,5%. Isso porque 
o fundo fiduciário de emprega-
dos da Chrysler, que detém os 
outros 41,5% da empresa, rejei-
tou a oferta de US$ 139,7 milhões 
que a Fiat fez em julho, alegando 
que estava abaixo do valor de 
mercado. O fundo, chamado 
Veba, afirmou ontem que quer 
US$ 342,9 milhões. A questão 
está sendo decidida na justiça.

A BHP Billiton, mineradora 
anglo-australiana, anunciou 
que vai vender sua divisão 
canadense de diamantes 
Ekati para a mineradora de 
diamantes e varejista de joias 
Harry Winston, também do 
Canadá, por US$ 500 milhões 
em dinheiro. O negócio marca 
a saída da BHP Billiton do setor 
dos diamantes, que não é tão 
lucrativo para ela.

A Lufthansa, empresa aérea 
da Alemanha, anunciou que 
chegou a um acordo com seu 
pessoal sobre salários e condi-
ções de trabalho, encerrando 
um conflito que causou greves e 
cancelou voos em setembro. 

A Samsung, empresa de 
tecnologia da Coreia do Sul, 
está planejando produzir em 
massa telas de plástico em vez 
de vidro, disse uma pessoa a 
par do assunto. As novas telas 
tornariam dispositivos móveis 
inquebráveis, dobráveis e mais 
leves. Não está claro quando o 
produto chegará ao mercado.

A Volkswagen informou que 
seu volume mundial de vendas 
nos primeiros dez meses de 
2012 aumentou 11% compa-
rado com um ano antes, para 
4,7 milhões de veículos. A mon-
tadora alemã vendeu na China 
mais que o dobro do que ven-
deu na Europa Ocidental fora 
a Alemanha, uma evidência da 
rapidez com que as montadoras 
estão mudando seu foco para os 
mercados emergentes da Ásia.

Uma unidade do BNY Mellon, 
banco americano, vai pagar US$ 
210 milhões para encerrar um 
processo aberto por clientes 
que dizem ter sofrido prejuízos 
com o esquema de fraude do 
ex-financista Bernard Madoff, 
informou ontem a promoto-
ria de Nova York. A Ivy Asset 
Management, uma consultoria 
do banco, não teria alertado os 
clientes sobre os riscos que iden-
tificou nos fundos de Madoff. 

A Vodafone, empresa britânica 
de telecomunicações, divulgou 
um prejuízo de US$ 3,1 bilhões 
no período de seis meses encer-
rado em 30 de setembro, sendo 
que havia ficado no azul um 
ano antes. A perda foi causada 
em grande parte por uma baixa 
contábil de US$ 9,4 bilhões nas 
suas operações na Itália e Espa-
nha, atingidas pela crise econô-
mica na Europa.

Ministros da Fazenda europeus 
reunidos em Bruxelas expres-
saram dúvidas ontem sobre 
se conseguirão chegar a um 
acordo para criar um supervisor 
bancário para a zona do euro até 
dezembro, o prazo estabelecido.

REGIONAL

A telefônica GVT, sediada em 
Curitiba, divulgou que seu lucro 
antes de juros, impostos, depre-
ciações e amortizações foi de R$ 
462,9 milhões no terceiro tri-
mestre, 23% maior que um ano 
atrás. Durante o período, a GVT 
capturou 15,2% do crescimento 
do mercado de TV paga no Bra-
sil, segundo a sua controladora, 
a francesa Vivendi.

A Latam, empresa aérea do 
Chile formada pela fusão entre a 
chilena LAN e a brasileira TAM, 
informou que está dentro do 
cronograma para obter econo-
mias que podem chegar a US$ 
700 milhões por ano até 2016. A 
empresa também divulgou um 
prejuízo de US$ 63,7 milhões no 
terceiro trimestre devido a uma 
despesa pontual de US$ 70,4 
milhões relativa à recente fusão.

A Interjet, companhia aérea 
mexicana, comprou 40 Airbus 
A320 neo com um corredor, 
disse uma pessoa a par da situ-
ação. O valor da compra pelo 
preço de tabela seria de US$ 3,9 
bilhões. O anúncio oficial estava 
para ser feito ontem à noite.

O Uruguai divulgou que planeja 
emitir US$ 2 bilhões em notas 
do tesouro em dólar com ven-
cimento em 2045, para pagar 
parte da dívida do país.

A Venezuela está sendo obri-
gada a importar mais gasolina e 
tendo seu fornecimento de deri-
vados de petróleo prejudicado 
por uma série de paralisações 
em suas refinarias nos últimos 
meses, informou a Agência 
Internacional de Energia no seu 
relatório mensal.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Prabha Natarajan 
The Wall Street Journal 

A China voltou a soltar o bre-
que do Bric.

A segunda maior economia 
do mundo vem dando sinais de 
estar retomando o crescimen-
to — o que começa a contagiar 
mercados no restante do Bric, o 
bloco informal ao qual perten-
cem ainda Brasil, Rússia e Índia. 
Certos investidores já apostam 
que esses países vão colher bene-
fícios econômicos consideráveis 
graças ao repique do crescimen-
to na China, pois os laços comer-
ciais no grupo são estreitos.

Segunda-feira, a China anun-
ciou que o superávit na balança 
comercial do país subiu no mês 
passado, quando o crescimento 
das exportações acelerou. 

“As notícias recebidas ultima-
mente da China são boas, pois 
melhoram a perspectiva para 
esses países”, diz Marcelo Assa-
lin, diretor de dívida soberana 
de mercados emergentes da ING 
Investment Management, que 
administra um total de US$ 377 
bilhões em ativos.

Puxados pela crescente procura 
por ações e títulos de dívida chine-

ses, mercados do Bric têm ficado à 
frente de outras economias emer-
gentes. Nos últimos três meses, até 
sexta-feira passada, o índice MSCI 
Bric avançou 5,8%; um índice mais 
amplo de mercados emergentes, 
o MSCI EM, deu retorno de 4,9% 
no período. Os dois índices são do 
mercado acionário.

Embora o mercado de títulos 
de dívida não tenha um grande 
índice exclusivamente para o 
Bric, investidores vêm despejan-
do recursos em fundos de renda 
fixa focados no bloco. Até 7 de 
novembro, esses fundos registra-

vam cinco semanas seguidas em 
que tiveram mais investimentos 
do que saques, a primeira vez 
no ano em que isso ocorreu. De 
setembro para cá, investido-
res aplicaram mais US$ 40,64 
milhões nesses fundos, segundo 
a firma EPFR Global.

Nos primeiros oito meses do 
ano, os fundos registraram saída 
líquida de US$ 217,5 milhões.

Segundo investidores, títulos 
de dívida no Brasil e na Rússia, 
ações de empresas da China e da 
Índia, a rúpia indiana e o rublo 
russo são investimentos particu-

larmente bons no momento.
Assalin aumentou em agosto a 

exposição a títulos de dívida na 
moeda russa, cujo rendimento 
chega a 8% em papéis com venci-
mento em 15 anos. Assalin espera 
um salto na procura pelos títulos 
quando estes passarem a ser pro-
cessados pelo sistema de compen-
sação internacional Euroclear.

A simplificação da liquidação 
desses títulos é o mais recente 
sinal de que investidores conti-
nuam a botar fé na Rússia, ape-
sar do forte papel do Estado na 
economia. Em 2003, agências 
de classificação de risco deram 
o grau de investimento ao país; 
ou seja, o risco de moratória é 
considerado baixo.

“Em que outro lugar do mundo 
é possível investir em um título 
com grau de investimento, alto 
rendimento e moeda em alta?”, 
pergunta Assalin. O rublo vem 
sendo negociado a 31,62 rublos 
por dólar; é 7,5% a mais do que o 
piso registrado em junho.

Até o começo deste ano, os 
países do Bric tinham sido o ver-
dadeiro xodó de muitos investi-
dores em mercados emergentes. 
O vento favorável vinha desde 
2003, quando Jim O’Neill, pre-

sidente da Goldman Sachs Asset 
Management, cunhou o termo. 
Na última década, esses países 
cresceram bastante, o que atraiu 
mais investidores tradicionais 
para mercados emergentes.

No início de 2012, no entanto, 
a nuvem de pessimismo que paira 
sobre o crescimento mundial che-
gou ao grupo. Agora, certos inves-
tidores dizem que estão penei-
rando ativos em busca de papéis 
baratos e rendimentos mais altos 
do que os oferecidos em mercados 
desenvolvidos. Ao mesmo tempo, 
muitos consideram países do Bric 
como uma alternativa mais segu-
ra a mercados emergentes meno-
res, como a Indonésia.

Países do Bric continuam vul-
neráveis   à retirada em massa de 
investidores, que ainda estão 
fugindo de riscos. Certos inves-
tidores dizem que os ganhos 
recentes podem evaporar rapi-
damente com a aproximação do 
prazo final para que os Estados 
Unidos evitem o “abismo fiscal” 
de aumentos de impostos e cor-
tes no orçamento.

Diante do risco, não faz senti-
do para o investidor se concen-
trar demais em países do Bric, 
diz Gustavo Galindo, gestor de 

fundos em mercados emergen-
tes que administra uma cartei-
ra de US$ 12 bilhões na Russell 
Investments. Segundo ele, inves-
tidores têm mostrado cada vez 
mais apetite por mercados como 
México e Turquia, que não são 
do Bric, mas também dão rendi-
mento elevado.

“Já está constatado que os países 
do Bric nem sempre são o lugar 
certo para investir”, pois seu ritmo 
de crescimento é superado pelo de 
mercados emergentes menores, 
diz Galindo. A economia russa, 
por exemplo, cresceu apenas 2,9% 
no terceiro trimestre, contra os 4% 
do trimestre anterior.

Segundo certos investidores, 
mercados do bloco parecem uma 
pechincha após o fraco desempe-
nho durante boa parte de 2012. 

Morgan Harting, gerente 
sênior de portfólio da gestora de 
recursos AllianceBernstein Hol-
ding LP, que administra cerca 
de US$ 420 bilhões em investi-
mentos, diz que a combinação 
de crescimento mais acelerado 
na China com o compromisso 
do banco central americano de 
injetar dinheiro na economia 
torna improvável um novo revés 
nos países do Bric tão cedo.

Crescimento chinês dá novo brilho aos países do Bric
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O bloco voltou
Brasil, Rússia, Índia e China: bolsas superaram as de outros emergentes.
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Colum Murphy 
The Wall Street Journal, 
de Pequim

A proibição, por parte da China, 
contra a entrada dos gigantescos 
navios da Vale SA em seus portos 
está sendo vista por muitos obser-
vadores como um sinal da dificul-
dade que a nova liderança do país 
terá para ampliar a concorrência 
na segunda maior economia do 
mundo 

A Vale gastou cerca de US$ 2 
bilhões com sua frota de embar-
cações, mas autoridades chinesas 
teriam ressalvas quanto à segu-
rança da operação dos Valemax, 
como são chamados os cargueiros. 
Analistas e observadores do setor, 
no entanto, dizem que o motivo 
é outro: a oposição de uma asso-
ciação da indústria naval chinesa 
dominada por uma estatal.

A novela dos Valemax deixa 
entrever uma das maiores bata-
lhas que os novos dirigentes da 
China terão de enfrentar ao assu-
mir as rédeas esta semana. Entre 
economistas, é forte o consenso 
de que, para conseguir um cres-
cimento sustentável, Pequim terá 
de permitir mais concorrência 
no país e promover reformas em 
empresas estatais.

Mas a campanha enfrentará 
sérios obstáculos   em um país no 
qual é tênue a linha que separa 
estatais e agências reguladoras, 
e onde entidades do governo 
brigam por poder. Estatais e seus 
principais reguladores prometem 
reformas — mas também defen-
dem seu papel na economia.

Setores como o de telecomuni-
cações e o bancário são domina-
dos por estatais. Para o consumi-
dor, isso significa contar com só 
três operadoras de celular e ter o 
crédito bancário dominado por 
bancos públicos, por exemplo.

Os meganavios da Vale têm 360   
metros de comprimento, quase 
três vezes e meia o comprimento 
do gramado do Pacaembu. São 
até 50% maiores do que o segun-
do maior cargueiro usado por 
companhias de transporte marí-
timo, chinesas ou não. A Vale fez 
o primeiro pedido de um total de 
35 meganavios a estaleiros asiá-
ticos em 2008. Cada embarcação 
custa mais de US$ 100 milhões.

A princípio, Pequim abraçou a 
ideia. Estaleiros chineses foram 
contratados para fabricar 24 dos 
navios, a maioria dos quais já 
está navegando. O restante foi 
encomendado a empresas sul-
coreanas. Dois bancos públicos, 
o Banco de Exportação e Impor-
tação da China e o Bank of China 
Ltd., liberaram US$ 1,3 bilhão 
para financiar metade das embar-
cações fabricadas na China.

A compra dos navios foi uma 
novidade para a Vale, que sem-

pre contratou companhias de 
navegação para transportar o 
minério de ferro, matéria-prima 
do aço. A decisão fez da Vale uma 
potencial concorrente de empre-
sas de transporte de cargas secas 
a granel, especializadas na movi-
mentação de matérias-primas e 
commodities.

Em dezembro do ano passado, 
o primeiro Valemax, o Berge Eve-
rest, atracou no porto de Dalian, 
no nordeste da China. Em 55 
horas, descarregou 350.000 tone-
ladas de minério de ferro — um 
recorde mundial. O presidente da 
associação da indústria siderúrgi-
ca da China disse que a embarca-
ção ajudaria a derrubar custos.

Um mês depois, no entanto, 
o Ministério dos Transportes da 
China soltou uma circular que, na 
prática, vetava o acesso do Vale-
max aos portos. O ministério se 
dizia preocupado com a capaci-
dade dos portos chineses de lidar 
de forma segura com o navio. A 
Associação de Armadores da 
China havia dito que o Valemax 
era “uma questão de monopólio 
e concorrência desleal, que não 
só feria os interesses da indústria 
de transportes da China conti-
nental, mas também os da Coreia 
do Sul, do Japão e de Taiwan”. A 
associação não quis dar declara-

ções para a reportagem.
A descoberta de uma rachadura 

de 60 centímetros no casco de um 
Valemax no Brasil, em dezembro 
do ano passado, reforçou a preo-
cupação do ministério. Engenhei-
ros especializados em segurança 
naval disseram, no entanto, que 
o incidente foi isolado e insufi-
ciente para lançar dúvidas sérias 
sobre a segurança das embarca-
ções, que já atracaram em portos 
no Japão, na Itália, na Holanda e 
nas Filipinas.

O presidente da associação dos 
armadores na China é Wei Jiafu, 
que também dirige a estatal de 
transportes marítimos China 
Ocean Shipping (Group) Co., a 
maior do país em capacidade. No 
sisudo meio empresarial chinês, o 
“Capitão Wei”, como costuma ser 
chamado, é um raridade: um exe-
cutivo espalhafatoso que certa vez 
foi capturado por piratas. O presi-
dente da Cosco também é um alto 
membro do Partido Comunista e 
do poderoso Comitê Central de 
Inspeção Disciplinar do partido, 
órgão interno de fiscalização.

Wei costuma criticar o exces-
so de capacidade do setor de 
transportes marítimos. A divisão 
China Cosco da companhia regis-
trou um prejuízo de 10,5 bilhões 
de yuans (US$ 1,69 bilhão) no 

ano passado devido ao excesso de 
oferta no setor, ao arrefecimento 
do comércio mundial e ao surto 
produtor nos próprios estaleiros 
da empresa.

Analistas do setor dizem que 
a oposição da Cosco foi o maior 
obstáculo à atracação do Vale-
max na China. “A Cosco é a que 
mais tinha a perder com o plano 
da Vale”, disse Janet Lewis, analis-
ta da Macquarie Securities.

O projeto Valemax gerou negó-
cios para estaleiros chineses. Mas 
a maioria do trabalho ficou a 
cargo da China Rongsheng Heavy 
Industries Group Holdings Ltd., 
uma empresa privada que não 
tem a mesma influência de esta-
tais como a Cosco.

Um porta-voz da China Cosco, 
Guo Huawei, disse que a empresa 
não tinha qualquer envolvimen-
to no assunto. “Nunca ouvi falar 
de algo assim”, disse.

Na Vale, a decisão da China 
foi um sério golpe à estratégia 
de distribuição mundial. João 
Mendes Faria, diretor de desen-
volvimento de negócios globais 
da mineradora sediada no Rio de 
Janeiro, disse que os novos navios 
serviriam para tornar o minério 
de ferro da Vale mais competitivo 
do que o de rivais da Austrália e 
da Índia, cujo gasto com logística 
é menor devido à proximidade 
com o mercado chinês. Segundo 
Faria, a capacidade da nova frota 
não teria um impacto importante 
nos negócios da Cosco.

Durante a visita do premiê 
chinês Wen Jiabao ao Brasil, em 
junho, a presidente Dilma Rous-
seff abordou o tema, o que levou 
à criação de uma força-tarefa 
bilateral. Segundo a Vale, houve 
pouco progresso. Mas a expec-
tativa é que, com a transição no 
comando na China, haja algum 
avanço. Até hoje, a Vale não con-
seguiu uma reunião no Ministé-
rio dos Transportes chinês.

(Colaboraram Jeremy Page, 
Olivia Geng e Laurie Burkitt, em 
Pequim.)

Proibição de Valemax mostra 
desafios para líderes chineses

Os megacargueiros da Vale têm sido barrados na China por questões políticas, segundo analistas

VALE SA

Fonte: Vale SA
The Wall Street Journal

380.000 toneladas de peso morto, ou mais

Especial para minério de ferro

360 metros

70.000 toneladas de peso morto

O maior navio capaz de atravessar o Canal do Panamá

230 metros 

Leva seu barco pra lá
Os cargueiros de minério de ferro da Vale são os maiores do mundo

Valemax

Panamax
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Empresas, p. B14.




