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INTERNACIONAL

O banco espanhol Santander 
planeja abrir o capital de sua 
unidade de financiamento de 
compras de automóveis nos 
EUA, disseram pessoas a par do 
assunto, acrescentando que o 
banco deseja realizar a oferta 
pública de ações no primeiro 
semestre de 2013 e arrecadar até 
US$ 6 bilhões. O Santander que 
recentemente abriu o capital 
de sua unidade no México, pre-
tende fazer o mesmo com suas 
outras grandes subsidiárias.

A Deere, fabricante americana 
de máquinas agrícolas, divul-
gou ontem lucro de US$ 687,6 
milhões no quarto trimestre 
fiscal, 2,7% maior que um ano 
antes. A empresa afirmou ainda 
que a procura por suas máqui-
nas continua alta, apesar da seca 
deste ano nos EUA e da fraqueza 
da economia.

A montadora francesa Renault 
anunciou que chegou a um 
acordo com sindicatos da Espa-
nha que lhe permitirá fabricar 
novos modelos e aumentar a 
produção de motores nas fábri-
cas do país, o que resultará na 
criação de 1.300 novos empre-
gos. Em troca, os sindicatos fize-
ram concessões que vão aumen-
tar a flexibilidade e reduzir os 
custos de produção da empresa.

A Nestlé, fabricante suíça de ali-
mentos, anunciou que seu atual 
diretor de recursos humanos, 
Jean-Marc Duvoisin, irá substi-
tuir Richard Girardot como dire-
tor-presidente da Nespresso. As 
vendas da lucrativa unidade de 
café em cápsula estão perdendo 
força na Europa. 

A Cantor Fitzgerald, corretora 
americana de investimentos, foi 
multada em US$ 700.000 pelos 
reguladores americanos por 
ter tirado dinheiro de contas 
de clientes, criando uma falta 
temporária de US$ 3 milhões. O 
incidente ocorreu em janeiro. A 
Cantor aceitou pagar a multa e 
mudar controles internos, mas 
não admitiu nem negou ter 
comedito alguma infração. 

A Glencore, trading de commo-
dities anglo-suíça, deve ter a sua 
fusão com a mineradora Xstrata, 
também anglo-suíça, aprovada 
hoje pela União Europeia, dis-
seram pessoas a par do assunto. 
A Glencore fez concessões para 
aliviar as preocupações dos 
reguladores europeus quanto à 
preservação da concorrência.

A Alemanha indicou que está 
disposta a emprestar mais 
dinheiro do fundo de resgate 
da zona do euro para ajudar a 
Grécia a recomprar parte da sua 
dívida. A declaração foi feita 
poucas horas depois que os 
ministros da Fazenda europeus 
e o FMI, reunidos em Berlim, 
não conseguiram chegar a um 
acordo sobre como salvar a Gré-
cia e marcaram outra reunião 
para segunda-feira.

O Japão divulgou um déficit na 
balança comercial em outubro 
pelo quarto mês consecutivo, de 
US$ 6,7 bilhões. Um dos motivos 
é a contínua queda das expor-
tações para a China diante da 
rejeição a produtos japoneses 
naquele país, fruto da disputa 
dos dois países por um grupo de 
ilhas no Mar da China Oriental. 

REGIONAL

O CCB, segundo maior banco 
estatal chinês em termos de ati-
vos, está querendo se expandir 
na América Latina, disse o dire-
tor de serviços para empresas 
e financiamento de comércio 
exterior do banco nos EUA, John 
Weinshank. A ideia é acompa-
nhar grandes empresas chinesas 
que estão ampliando investi-
mentos na região. 

A Anac aprovou ontem a com-
pra da Trip pela Azul, numa 
fusão que criará a terceira maior 
companhia aérea do Brasil, com 
16% do mercado.

A Amil, maior seguradora de 
saúde do Brasil em faturamento, 
anunciou a compra da Hospitais 
Privados, de Portugal, por US$ 
109,6 milhões, incluindo dívi-
das que a Amil vai absorver.

O México teve alta de 3,8% nas 
vendas do varejo em setembro 
em relação a um ano antes, 
informou a agência nacional de 
estatísticas. As vendas de roupas 
e calçados lideraram a alta, que 
foi menor do que alguns econo-
mistas previam.

A CMPC, segunda maior fabri-
cante de celulose e papel do 
Chile, divulgou uma queda de 
91% no lucro do terceiro trimes-
tre ante um ano atrás, para US$ 4 
milhões, devido a uma despesa 
tributária não recorrente. O fatu-
ramento subiu 4%, enquanto o 
Lajida ficou estável.

O México deve produzir 35 
milhões de toneladas de grãos 
na safra 2011-12, 16% a mais 
que na temporada anterior, 
informou o governo.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Rachel Emma Silverman
The Wall Street Journal

Há mais funcionários saindo 
do escritório — para trabalhar 
lá fora.

Na nova sede da Twitter Inc. em 
San Francisco, na Califórnia, os 
funcionários abrem seus laptops 
em um grande terraço de 1.800 
metros quadrados, com um exu-
berante jardim. Do outro lado do 
país, em Florham Park, no Estado 
de Nova Jersey, os funcionários 
na nova sede da Basf Corp. fazem 
reuniões e teleconferências em 
pátios cheios de plantas . E, na 
Ogilvy & Mather, em Nova York, 
executivos podem levantar de 
suas mesas e contemplar a vista 
do rio Hudson do terraço da 
empresa.

Tal como as mesas de pebolim 
e os lanches gratuitos, os espaços 
de trabalho ao ar livre parecem 
estar se espalhando das firmas de 
tecnologia para outras empresas. 
Amparadas em pesquisas que 
mostram que as pessoas sentem 
menos estresse e podem até ter 
um desempenho melhor com 
um pouco de ar fresco, as empre-
sas estão investindo em lugares 
ao ar livre onde os funcionários 

possam fazer reuniões, trabalhar 
ou simplesmente se descontrair.

Mesmo assim, as empresas 
aprenderam — às vezes do modo 
mais doloroso — que nem todas as 
tarefas se prestam para o ar livre. 
Basta perguntar a quem já tentou 
usar um tablet em uma tarde de 
sol, ou folhear documentos em 
um terraço com muita brisa. Há 
também o risco de mau tempo, 
como o furacão Sandy mostrou 
no mês passado.

Brian Berry, diretor da firma de 
design empresarial Gensler, que 

criou um terraço arborizado de 
740 metros quadrados na Ogil-
vy, diz que alguns clientes agora 
fazem questão de ter um espaço 
ao ar livre quando se mudam ou 
reformam suas instalações.

As áreas ao ar livre para almo-
ço já são comuns em firmas situ-
adas em locais de clima quente. 
Mas o uso crescente das tecnolo-
gias móveis vem motivando as 
empresas a encontrar maneiras 
de trabalhar em espaços abertos. 
Até mesmo as firmas em locais 
de clima frio estão entrando no 

jogo, com espaços usados nos 
meses mais quentes do ano, ou 
projetos arquitetônicos que pro-
curam integrar um espaço aberto 
ao escritório. 

Esses locais de trabalho seguem 
a linha de arquitetura de escritó-
rios chamada de “mais opções”, 
segundo a qual as pessoas traba-
lham melhor quando têm à dis-
posição uma variedade maior de 
espaços, tais como mesas de café 
ou salas de estar, além das suas 
mesas comuns. 

Cynthia Lindberg, executiva 
da Ogilvy, diz que o terraço da 
empresa em Manhattan, Nova 
York, inaugurado em 2009, ajuda 
os funcionários a restaurarem as 
energias. “Você passa uma hora 
lá e sente que ficou fora do escri-
tório, apesar de não te saído do 
prédio”, diz Lindberg, diretora de 
design interior da empresa.

Em um mercado que com-
pete pelos jovens talentos, esse 
benefício talvez não seja decisi-
vo para um candidato desejado, 
mas é “o chantili em cima do 
bolo”, diz ela.

Não há dados sobre a quanti-
dade total de espaços ao ar livre 
que as empresas estão usan-
do, mas elas estão dedicando o 

dobro do espaço para as áreas 
comuns, incluindo os espaços ao 
ar livre, em comparação com os 
espaços de trabalho individuais, 
tais como salas e baias, segundo 
a consultoria para locais de tra-
balho Strategy Plus, divisão da 
Aecom Technology Corp. 

Esses espaços geralmente não 
custam barato. Em Nova York, 
acrescentar um terraço no teto 
pode custar entre US$ 2.000 e 
US$ 4.000 por metro quadrado, 
dependendo das necessidades 
estruturais e das normas de cons-
trução, diz Lindberg.

Conseguir que os funcionários 
saiam para o terraço pode ser 
complicado. Muitos evitam sair, 
temendo serem considerados 
menos sérios, ou menos produ-
tivos, se usarem o espaço ao ar 
livre — que muitos veem “como 
um local de trabalho de segunda 
categoria”, diz Jonathan Olivares, 
desenhista industrial cujo con-
junto de projetos “The Outdoor 
Office” (O escritório ao ar livre) 
foi exposto recentemente no Ins-
tituto de Arte de Chicago.

Há uns dois anos, a brpr Group, 
firma de propaganda e marke-
ting de Miami, mudou-se para 
um escritório no bairro conhe-

cido como Design District, com 
um terraço de uns 45 metros qua-
drados com vista para a cidade. 
Gerard Bush, diretor de criação 
da brpr, imaginou que os funcio-
nários trariam seus laptops para 
o terraço, ou usariam o espaço 
para fazer reuniões com a equi-
pe ou com os clientes. Mas o que 
se constatou é que a paisagem 
urbana atrapalhava a concentra-
ção no trabalho, assim como a 
umidade costumeira das tardes 
de Miami.

“Foi uma ideia romântica”, diz 
ele. “Não se pode fazer uma apre-
sentação de PowerPoint com sol 
forte.” 

A empresa acabou trazendo a 
mesa de reuniões de volta para 
dentro, e agora os funcionários 
usam o terraço quando querem 
relaxar um pouco ou conversar 
com clientes.

Olivares aconselha que as 
áreas de trabalho ao ar livre 
pareçam bem profissionais, 
usando áreas sombreadas e 
mesas retangulares, com mui-
tas tomadas elétricas, cadeiras 
adequadas, e alguma privacida-
de visual. Se o projeto for ade-
quado, “as pessoas vão se dirigir 
para lá naturalmente”, diz ele.

Áreas ao ar livre viram uma extensão do escritório 
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Funcionários da Twitter no terraço da empresa, em San Francisco

Kris Maher
The Wall Street Journal, 
de Raleigh, Carolina do Norte

 Uma vantagem da crise da 
mineração: pode-se comprar 
baratíssimo um caminhão de 
cem toneladas de transporte de 
pedras.

Peter Turner, que opera minas 
de carvão em Brisbane, na Austrá-
lia, era um dos que procuravam 
pechinchas em um leilão de equi-
pamentos industriais em Raleigh, 
e de bom grado gastou quase 
US$ 1 milhão por três máquinas 
tipo trator fabricadas pela Cater-
pillar Inc. Se comprasse máqui-
nas novas, gastaria quase US$ 3 
milhões, disse ele.

“Nós só usamos equipamentos 
Caterpillar, e eles têm algumas 
máquinas muito raras por aqui”, 
disse Turner, sentado entre os 
outros ofertantes em uma nova e 
espaçosa sala de leilões. “Os ame-
ricanos estão fechando muitas 
minas de carvão”, acrescentou.

O leilão, realizado pela Ritchie 
Bros. Auctioneers Inc., empresa 
de leilões especializada em equi-
pamentos industriais, revela a 
dimensão da queda na demanda 
e no preço dos recursos naturais, 
como carvão e minério de ferro. 
Os fabricantes dos equipamentos 
industriais utilizados pelas mine-
radoras enfrentam um excesso de 
estoques, em parte devido à desa-
celeração da atividade econômica 
na China, que reduziu a demanda 
por carvão e outras matérias-pri-
mas — e também pelos equipa-
mentos que as retiram da terra.

A Caterpillar, maior fabrican-
te mundial de máquinas de ter-
raplanagem, como tratores de 
esteira e escavadeiras, observou 
em outubro que as concessioná-
rias reduziram as encomendas e 
cortaram estoques, o que levou 
a empresa de Peoria, no Estado 
americano de Illinois, a reduzir 
mais uma vez suas previsões de 
receita para 2012 e 2013.

Nos Estados Unidos, as empre-
sas de carvão estão fechando 
minas porque as concessionárias 
de energia têm reduzido o uso de  
carvão para investir em termelé-
tricas a gás natural, combustível 
que está barato no país. O preço 
do carvão no leste dos EUA está 
30% abaixo do ano passado, 
enquanto a produção na região 
dos montes Apalaches caiu cerca 
de 9%. Várias empresas de carvão 
divulgaram prejuízo no terceiro 
trimestre, e continuam a reduzir 
a produção. E algumas estão ven-
dendo equipamentos para gerar 
caixa e evitar os custos de manu-
tenção e outros.

Um dos resultados foi um 
grande leilão de equipamentos 
de mineração de grande porte, 
conhecidos como “big iron” 

— o maior leilão jamais visto por 
muita gente do setor. A venda de 
27 de setembro tinha 1.750 lotes, 
ou grupos de determinados tipos 
de equipamentos, e gerou US$ 76 
milhões. Entre as grandes atra-
ções estavam 60 tratores de estei-
ra Caterpillar D11, que são esca-
vadeiras amarelas de 10 metros 
de comprimento e 120 toneladas. 
Também estavam à venda cami-
nhões de despejo de 100 tonela-
das e enormes brocas usadas na 
mineração de superfície.

No caso da maioria das máqui-
nas, o transporte até a sala de lei-
lões na Carolina do Norte seria 
muito caro, e assim fotografias 
foram projetadas numa tela. “Não 
é nenhum segredo. A indústria de 
carvão na América do Norte e na 
Austrália está desacelerando um 
pouco, e assim há alguns equi-
pamentos excedentes por aí”, 
disse Rob Mackay, presidente da 
Ritchie Bros. 

Grande parte do equipamento 
estava sendo vendida pela Trinity 
Coal Corp., empresa do Estado de 
Virgínia Ocidental que está em 
meio a uma reestruturação, espe-
rando evitar a concordata. No 
início do ano, a empresa fechou 
suas operações no Estado do 

Kentucky, depois de perder seu 
maior contrato com uma conces-
sionária de energia, e desde então 
tem visto queda na demanda de 
outros clientes.

“Era uma quantidade de equi-
pamentos muito trabalhosa 
para se manter”, disse David 
Stetson, diretor de reestrutu-
ração da Trinity. Stetson disse 
que a empresa, que pertence à 
Essar Group, sediada na Índia, 
pretende se concentrar no car-
vão metalúrgico, vendido para 
as siderúrgicas, que tem maior 
margem de lucro.

Apesar dos problemas da 
indústria de mineração, o lei-
lão atraiu candidatos de lugares 
distantes como Egito, Jordânia e 
Japão, e também próximos como 
os Estados americanos de Virgí-
nia Ocidental e Kentucky.

Compradores de países lati-
no-americanos também par-
ticiparam, segundo a Ritchie 
Bros. “Tivemos compradores do 
México, Bolívia, Chile, Colôm-
bia, Equador e Peru”, informou 
a empresa, acrescentando que 
Bolívia e Equador foram repre-
sentados em pessoa no leilão, 
enquanto os demais participa-
ram on-line.

No meio da venda, com o leilo-
eiro recitando sua ladainha em 
ritmo acelerado, Eddie Asbury, 
operador independente de car-
vão de Bluefield, em Virgínia, 
fez um aceno de cabeça para 
indicar que queria comprar três 
caminhões de 100 toneladas de 
transporte de rochas, por pouco 
mais de US$ 300.000 cada.

“Fiz um bom negócio”, disse  
ele depois, durante um interva-
lo. Usou um palavrão para des-
crever a situação do mercado de 
carvão, mas disse que espera uti-
lizar os caminhões em projetos 
de construção. “Vou tentar cons-
truir algumas estradas”, disse.

Outros disseram que, se conse-
guissem comprar a preço baixo, 
poderiam desmontar as máqui-
nas para aproveitar peças, ou 
então conservá-las por um ano 
até a demanda voltar, que é o 
que se espera.

“Esperamos comprar por 10% 
a 20% do valor real”, disse Phil 
Southern, que tem uma empresa 
de montagem e venda de equi-
pamentos e estava no leilão. Ele 
disse que estava à procura de 
boas ofertas em equipamentos 
pesados para mineração subter-
rânea de carvão — como máqui-
nas de mineração de esteira 
contínua, veículos de transporte 
e escavadeiras.

“Você tem que especular, 
sentar e esperar” por um com-
prador, disse. “No momento, há 
uma quantidade descomunal de 
máquinas usadas no mercado.”

Turner, que viajou 22.000 qui-
lômetros, via Europa, para dar 
seus lances, disse que não estava 
preocupado com o transporte 
do equipamento para a Austrá-
lia, e que a viagem valeu a pena. 
“É o maior leilão de máquinas 
grandes que eu já vi”, disse ele.

Excesso de máquinas nos EUA 
atrai compradores globais

Funcionária de empresa de leilões posa ao lado de máquinas que estavam para ser leiloadas em setembro

*Produção trimestral em milhões de toneladas                Fonte: Departamento de Energia dos EUA    The Wall Street Journal
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