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INTERNACIONAL

A Berkshire Hathaway, firma 
de investimentos do magnata 
Warren Buffett, vai pagar US$  
778,7 milhões pela carteira 
de seguros de vida do banco 
espanhol CaixaBank. Com a 
transação, o CaixaBank poderá 
reforçar sua base de capital em 
meio à crise bancária na Espa-
nha, disparada pelo colapso do 
mercado imobiliário do país.

A Delta Air Lines, companhia 
aérea dos EUA, tem mostrado 
interesse nos 49% que a Singa-
pore Airlines detém na britânica 
Virgin Atlantic Airways, disseram 
três pessoas a par das negocia-
ções. A Singpore comprou a par-
ticipação em 2000 do fundador 
da Virgin, Richard Branson, por 
US$ 962 milhões.  O objetivo da 
Delta com a compra seria ganhar 
mais acesso ao Aeroporto de Hea-
throw, em Londres, o maior do 
mundo por volume de tráfego.

A Air Berlin, companhia aérea 
de baixo custo da Alemanha que 
não dá lucro desde 2007, vai se 
reunir hoje com os sindicatos de 
seus empregados para delinear 
um plano de reestruturação 
que inclui a venda de uma par-
ticipação em seu programa de 
milhagem a investidores não 
revelados. A empresa não des-
carta demissões e,  como outras 
rivais,  estuda se vai manter cer-
tos serviços, como a manutenção 
de aeronaves, ou terceirizá-los.

A montadora americana Ford 
fez um recall de mais de 89.000 
utilitários esportivos Escape e 
sedãs Fusion, fabricados e vendi-
dos nos EUA e Canadá, devido ao 
risco de superaquecimento.

A Eads, controladora da fabri-
cante de aviões Airbus, estuda 
comprar um grande volume de 
suas próprias ações como parte 
de uma reestruturação, segundo 
pessoas a par do assunto. A 
medida teria a meta de proteger 
as ações do grupo de uma queda 
ligada a transações pendentes,  
como a redução das fatias de 
grandes acionistas como a alemã 
Daimler e a francesa Lagardère. 

A Starbucks, rede americana 
de cafés, informou que está revi-
sando os impostos que pagou no 
Reino Unido. O jornal britânico 
“Sunday Times” alega que, desde 
1998,  a empresa, que tem 700 
lojas no país,  pagou apenas 
8,6 milhões de libras esterlinas 
em impostos sobre vendas que 
alcançam  3 bilhões de libras.  
Gigantes como a Google e a Ama-
zon também foram pressionadas 
a pagar mais impostos.

A Yum, controladora americana 
de redes de fastfood como Pizza 
Hut e KFC, teve queda de 4% no 
quarto trimestre fiscal nas vendas 
de locais abertos a pelo menos 
um ano na China, seu maior 
mercado. Ela foi afetada por um 
aumento da competição e redu-
ção no interesse do consumidor 
chinês. No mesmo período do 
ano passado, ela registrou um 
salto de 21% nas vendas no país.

Christian Noyer, uma das autori-
dades do Banco Central Europeu, 
disse que o programa de recom-
pra de títulos de dívida teve um 
efeito significativo na redução 
dos juros exigidos dos países da 
zona do euro e dos temores sobre 
a união monetária.

REGIONAL

Os governos da Colômbia e Nica-
rágua declararam que esperam 
evitar uma guerra por recursos 
naturais e que tentarão resolver 
com diálogo uma disputa sobre 
uma decisão recente de um 
tribunal da ONU que transfere 
aos nicaraguenses parte do ter-
ritório marítimo colombiano 
e dá à Colômbia algumas ilhas 
disputadas. Depois do anúncio 
da decisão, a Colômbia se retirou 
do tratado que a obriga a seguir 
ordens de tribunais da ONU e 
ambos países atracaram navios 
de guerra nas regiões em disputa.

O FMI aprovou uma segunda 
linha de crédito de dois anos 
para o México, de US$ 73 
bilhões, para ajudar o país, que 
está em expansão, a proteger-se 
de crises externas, como a de 
dívida pública da Europa.

Investidores da dívida pública 
argentina que processaram o 
país para recuperar perdas liga-
das à moratória de 2001 estão 
pedindo a um tribunal ame-
ricano que obrigue o governo 
argentino a depositar pelo 
menos US$ 250 milhões até 10 de 
dezembro, enquanto um tribu-
nal inferior avalia um pedido de 
recurso. Cerca de 93% dos deten-
tores desses títulos em moratória 
aceitaram trocas oferecidas pela 
Argentina. O governo não quis se 
pronunciar sobre o assunto.

O governo do Peru revelou que 
a modernização da refinaria de 
petróleo Talara, no norte do país, 
custará US$ 2,6 bilhões ou mais, 
bem acima da projeção oficial de 
US$ 1,7 bilhão. Analistas alertam 
que a nova cifra põe em perigo o 
projeto na refinaria estatal.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Kana Inagaki e Atsuko Fukase 
The Wall Street Journal,  
de Tóquio

Este ano, quando a abatida 
fabricante japonesa de chips 
Renesas Electronics Corp. estava 
procurando por um investidor 
para melhorar suas finanças, a 
firma americana de investimen-
to em participações KKR & Co. se 
apresentou, dizem pessoas a par 
das negociações.   

Mas, quando a Renesas anun-
ciar o novo investimento — ainda 
este mês —, o investidor não será 
a KKR, mas um grupo liderado 
pelo Innovation Network Corp.
of Japan, um fundo japonês 
financiado pelo governo que dis-
putou o investimento com a KKR 
a pedido do poderoso Ministério 
da Indústria e de clientes da Rene-
sas como a Toyota Motor Corp., 
dizem pessoas a par do assunto.  

A história de como a KKR foi 
posta de lado no negócio da 
Renesas ressalta os obstáculos 
diante das firmas de private equi-
ty e a influência do governo e das 
grandes corporações do Japão 
sobre indústrias estratégicas. 
Mesmo a tentativa da KKR de se 
associar ao INCJ não teve sucesso, 

dizem pessoas a par do negócio. 
O Japão há muito é um merca-

do difícil para aquisições, espe-
cialmente para compradores 
estrangeiros, devido à aversão 
histórica aos cortes de pessoal e 
à percepção de que esses “fundos 
abutres” — como eles são geral-
mente chamados no Japão — só 
estão interessados nos lucros e 
não na saúde das empresas.  

As aquisições de private equity 
no Japão até agora em 2012 tota-
lizaram US$ 3,5 bilhões, só 4% do 
valor nos Estados Unidos, segun-

do dados da firma de pesquisas 
Dealogic. Em 2011, o valor do 
investimento de private equity 
no Japão representou 0,2% do 
produto interno bruto, compa-
rado com 1% do PIB nos EUA e 
1,1% no Reino Unido, segundo a 
McKinsey & Co.   

“Infelizmente, ainda há algum 
preconceito contra private equi-
ty”, disse Shusaku Minoda, dire-
tor-presidente da KKR no Japão, 
durante um fórum do setor em 
outubro. 

Formada em 2003, a Renesas 

foi o resultado de sucessivas 
fusões orquestradas pelo gover-
no de unidades de chips da Hita-
chi Ltd., Mitsubishi Electric Corp. 
e NEC Corp. Ela é hoje a quinta 
maior fabricante de chips do 
mundo em receita, com uma 
fatia de 30% do mercado mundial 
de microprocessadores. Ainda 
assim, a empresa vem tendo pre-
juízos constantes diante da con-
corrência estrangeira e da queda 
nos preços dos chips.

As dificuldades da Renesas cha-
maram a atenção do INCJ, forma-
do em 2009 pelo Ministério da 
Fazenda, Indústria e Comércio 
do Japão, o Meti. O INCJ procurou 
desde o início maneiras de ajudar 
as alquebradas fabricantes de 
chips do Japão, inclusive a Rene-
sas, e até se ofereceu para ajudá-
la a desmembrar algumas das 
suas unidades deficitárias, mas a 
empresa não se interessou, disse 
uma pessoa a par das conversas. 

Essa postura mudou depois do 
devastador terremoto e tsunami 
de março de 2011, que inutilizou 
uma importante fábrica da Rene-
sas no país e mais que dobrou o 
seu prejuízo ante um ano atrás, 
para 115 bilhões de ienes (US$ 
1,4 bilhão). Assim, quando a 

Renesas abordou o INCJ este ano 
para novamente discutir uma 
ajuda, dessa vez foi o fundo quem 
recusou, dizendo que a fabrican-
te precisava primeiro levantar 
empréstimos para reestruturar 
suas operações, disse uma pes-
soa a par das conversas.    

Em maio, a Renesas apelou para 
as firmas de private equity, inclu-
sive a KKR, segundo essas pesso-
as. Mas a empresa sabia que esse 
seria um negócio politicamente 
delicado e difícil de fechar, dis-
seram pessoas que participaram 
das negociações com a KKR. Para 
tornar o caminho mais fácil, a 
KKR sugeriu uma sociedade com 
o INCJ em que seria majoritária, 
disseram as pessoas. 

Em agosto, a KKR propôs 
investir um total de 100 bilhões 
de ienes, (US$ 1,2 bilhão) na 
Renesas, disse uma pessoa a 
par da oferta, que foi divulgada 
na imprensa japonesa no dia 
seguinte e causou alarme nos 
altos escalões do INCJ. Os execu-
tivos desse queriam o controle da 
Renesas, que eles consideravam 
peça-chave para a reestruturação 
da indústria de semicondutores 
do Japão, disseram pessoas a par 
do raciocínio dos executivos. 

A oferta da KKR também desa-
gradou clientes da Renesas como 
a fabricante de robôs Yaskawa 
Electric Corp., que temiam que a 
firma americana iria aumentar 
preços ou desmembrar e vender 
a Renesas, segundo pessoas a 
par do raciocínio dos clientes. “É 
mais do que óbvio que um fundo 
estrangeiro trataria isso como 
a recuperação de uma única 
empresa”, disse Junji Tsuda, 
diretor-presidente da Yaskawa, 
ao The Wall Street Journal. 

Solicitado pelo governo a lide-
rar um consórcio para investir 
na Renesas, o INCJ submeteu em 
outubro sua proposta de cerca 
de 200 bilhões de ienes, sendo 
mais que 180 bilhões de ienes 
do INCJ, por uma fatia de cerca 
de dois terços da empresa, e em 
torno de 10 bilhões de ienes de 
um grupo de oito clientes dela 
que incluía a Toyota, a Yaskawa 
e a gigante dos eletrônicos Pana-
sonic Corp., por uma participa-
ção de menos de 5%, segundo 
pessoas a par da negociação.

A Renesas optou pela oferta 
do INCJ, maior que a da KKR, 
disseram as pessoas.    

(Colaborou Daisuke Waka-
bayashi.)

Investidor estrangeiro enfrenta barreiras no Japão
AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

Uma fábrica da Renesas. A empresa cogitou investimento da americana KKR 

Sara Schaefer Muñoz
The Wall Street Journal, 
de Bogotá

A economia latino-americana 
está se dividindo em dois grupos, 
com países como Peru, Colôm-
bia, México e Chile crescendo 
mais que a média global e Argen-
tina, Brasil e outros às voltas com 
desacelerações debilitantes.

No geral, a América Latina, 
rica em recursos naturais, tem 
tido um bom desempenho nos 
últimos dez anos, principalmen-
te graças à voracidade da China 
por matérias-primas para ali-
mentar seu crescimento, o que 
elevou os preços de produtos 
que vão da soja até o petróleo.

Mas a desaceleração mundial 
dos últimos dois anos criou uma 
divisão na região entre os países 
que adotaram uma agenda de 
livre mercado mais agressiva, e 
mantiveram um controle firme 
sobre os gastos públicos, e aque-
les que utilizaram seus cofres 
inchados pela bonança de altos 
preços das commodities para 
dar ao governo um papel maior 
na economia.

Embora a região como um 
todo tenha se desacelerado, as 
economias mais abertas da Amé-
rica Latina estão se segurando 
melhor do que as outras.

O Peru e o Chile divulgaram 
crescimento de 6,5% e 5,7%, res-
pectivamente, no terceiro tri-
mestre em comparação com o 
mesmo período do ano anterior, 
de acordo com dados recentes.

A economia colombiana cres-
ceu 4,9% durante o segundo 
trimestre, em comparação com 
o mesmo período de 2011. A 
economia do México cresceu 
4,2% durante os primeiros nove 
meses do ano, em relação a um 
ano antes, quase três vezes a taxa 
de crescimento Brasil. A Argenti-
na, por outro lado, cresceu ape-
nas 2,4% no primeiro semestre 
deste ano, em comparação com 
um ano antes.

O crescimento decepcionante 
anunciado sexta-feira no Brasil 
reduziu as esperanças de um 
salto alimentadas pelas pesadas 
reduções nas taxas juros e por  
incentivos fiscais.

O resultado sugere que o cresci-
mento do Brasil para o ano prova-
velmente fique em 1%, segundo a 
Tendências,  — longe das expecta-
tivas do governo de 4,5% este ano.

“Esta região de duas velocida-
des vai persistir”, disse Neil She-
aring, economista de mercados 
emergentes da Capital Economics 
Ltd, de Londres. “Em um ambiente 
global debilitado, algumas destas 
economias devem ir relativamente 
bem em comparação com aquelas 
que estão enfrentando profundos 
problemas estruturais”.

O Peru, em particular, tem 
estado numa trajetória notável. 
Nos últimos dez anos, o país pas-
sou a ter a maior taxa média de 
expansão da região, crescendo 
anualmente em torno de 6%, e 
ajudando a reduzir pela metade 
a taxa de pobreza nesse período, 
para 27%, de acordo com esta-
tísticas do governo peruano. 
O Chile não está muito atrás, 
crescendo a uma média de 4,5% 
durante o mesmo período.

A alta das commodities deu 
novo impulso a todas as eco-
nomias, mesmo países como a 
Venezuela e a Argentina, onde as 
políticas econômicas do governo 
levaram a uma aceleração da infla-
ção e maior ingerência do Estado 
na economia, como a imposição 
de controles sobre os preços e o 
comércio internacional.

Na Venezuela, onde o pre-
sidente recentemente re-elei-
to Hugo Chávez nacionalizou 
grande parte do setor privado, 
a economia está a caminho de 
crescer 5% este ano, graças a um 
salto nos gastos federais associa-
dos à eleição. Mas muitos eco-
nomistas do setor privado não 
esperam nenhum crescimento 
ou mesmo uma recessão para 
o próximo ano, à medida que o 
governo aperta o cinto.

O crescimento de pista dupla 
está afetando as decisões dos 
investidores sobre onde colocar 
seu dinheiro. Um punhado de 
empresas recentemente deixou 
a Argentina, desde a grife Ralph 
Lauren até a mineradora cana-
dense de urânio Cameco Corp.

No México, fabricantes de 
automóveis como a Volkswagen 
AG, a Honda Motor e Fiat SpA já 
anunciaram projetos de expan-
são no ano passado. A operadora 
chilena de lojas de departamen-
tos Ripley Corp. informou que 

planeja abrir 35 novas lojas no 
Peru e na Colômbia em 2015. Ela 
também está considerando novas 
oportunidades no México.

Os países onde a Ripley está 
se expandindo “são muito for-
tes em termos de perspectivas 
futuras e estabilidade políti-
ca e macroeconômica, o que é 
muito importante para nós”, 
disse John Paul Fischer, diretor 
de relações com investidores 
da empresa. “Queremos países 
que respeitam o investimento 
privado e isso é algo que olha-
mos de perto [...]. O Brasil é 
atraente, mas, devido ao com-
plicado ambiente regulatório, 
preferimos, por exemplo, estar 
na Colômbia agora.”

O Brasil lucrou com a ascensão 
da China, grandes descobertas 
de reservas de petróleo em alto-
mar e um boom de crédito, boa 
parte dele liberado pelo BNDES.  
O país Brasil usou os ganhos 
para incentivar a indústria local, 
a qual o governo protege com 
tarifas de importação e regula-
mentos. Esse modelo funcionou 
principalmente enquanto os 
preços das commodities subiam, 
após 2003. Mas as commodities 
agora estão caindo e o modelo 
do Brasil está perdendo o gás.

“O Brasil deveria estar acumu-
lando um superávit maior como 
proteção para quando o cresci-
mento se abrande”, disse She-
aring, da Capital Economics. O 
país “precisa de mais poupança 
e menos gastos, um reequilíbrio 
do gasto público e uma reforma 
trabalhista [...] o que é algo mais 
fácil de dizer do que de fazer.”

A Argentina registrou uma 
expansão impressionante nos 
últimos anos, crescendo 8,95% 
em 2011. Mas, ao mesmo tempo, 
a interferência do Estado e os 
controles comerciais se intensi-

ficaram com o governo de Cris-
tina Kirchner e de seu marido 
e antecessor, Néstor Kirchner. 
Rachaduras no sistema são visí-
veis lá, também, com inflação 
em alta e uma crescente deman-
da por dólares por argentinos.

O México, a segunda maior 
economia da região, parece uma 
aposta melhor de crescimen-
to nos próximos anos, com um 
setor de manufatura mais forte, 
o que significa que a economia 
não dependente de commodi-
ties para crescer. Além disso, o 
país deve se beneficiar de um 
aumento nos salários de traba-
lhadores da China para níveis 
quase comparáveis aos mexica-
nos, dizem economistas. O Méxi-
co sozinho exporta mais bens 
manufaturados do que todo o 
resto da região. 

O México aprovou recente-
mente uma lei tornando mais 
fácil para as empresas contra-
tar e demitir trabalhadores. O 
recém-empossado presidente 
Enrique Peña Nieto também 
quer permitir uma maior par-
ticipação do setor privado na 
indústria de energia, o que pode 
fazer o crescimento disparar.

Para o México, maior cres-
cimento é vingança depois de 
anos sendo comparado desfavo-
ravelmente com o Brasil.

“Tudo o que ouvi nos últimos 
anos foi Brasil, Brasil, Brasil”, 
disse o ministro da fazenda mexi-
cano José Antonio Meade, numa 
entrevista ao The Wall Street 
Journal este ano. “Mas, quando 
você avalia tudo, da inflação à 
dívida pública, na maior parte 
dos indicadores macroeconô-
micos tivemos números muito 
melhores.” 

(Colaboraram David Luhnow 
na Cidade do México, e Jeff Fick e 
John Lyons, em São Paulo.)

Crescimento desigual divide 
países da América Latina
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Text Box
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