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Empresas
WSJ.COM/BRASIL

INTERNACIONAL

O Chipre só continuará a receber 
financiamento emergencial do 
Banco Central Europeu para 
os seus bancos até a próxima 
segunda-feira caso o país não 
feche um acordo de socorro 
financeiro com o FMI e a União 
Europeia, informou ontem o 
BCE. É a primeira vez que o BCE 
considera publicamente retirar 
o apoio financeiro emergencial a 
bancos de um Estado membro.

A atividade econômica na zona 
do euro recuou em março, de 
acordo com o Índice dos Gerentes 
de Compras calculado pela firma 
Markit, que considera os setores 
industrial e de serviços. O indica-
dor caiu de 47,9 pontos em feve-
reiro para 46,5 este mês (leituras 
abaixo de 50 indicam contração), 
o que pode aguar a expectativa de 
uma recuperação para a região. 

A venda de casas usadas nos 
EUA em fevereiro cresceu 0,8% 
ante janeiro no cálculo dessazo-
nalizado, somando 4,98 milhões 
de unidades, o maior número 
desde novembro de 2009, infor-
mou a associação de corretores 
de imóveis do país. O número de 
casas à venda subiu 9,6% no mês, 
para 1,94 milhão de unidades, 
sinal de recuperação do setor, 
segundo a entidade.

A Hermès, empresa de bens de 
luxo da França, divulgou alta de 
24,6% no lucro do ano passado 
ante 2011, para US$ 958 milhões. 
A margem operacional, de 32,1%, 
foi recorde. A empresa alerta, 
porém, que o resultado deste 
ano deve ser menor, porque foi 
beneficiada em 2012 por taxas 
de câmbio favoráveis.

A Lufthansa, companhia aérea 
alemã, informou que cancelou 
mais de 690 voos ontem devido 
a uma paralisação de sete horas 
de empregados, que reivindicam 
aumento salarial. A empresa e o 
sindicato se reunirão hoje para 
negociar. Em 2012, a Lufthansa 
perdeu US$ 43 milhões com gre-
ves. Ela não informou o prejuízo 
estimado com a paralisação de 
ontem.

A AstraZeneca, farmacêutica 
anglo-sueca, informou ontem 
que demitirá 2.300 funcionários 
das áreas de vendas e marke-
ting nos próximos três anos. Na 
segunda-feira, ela já havia anun-
ciado o corte de 1.600 vagas em 
pesquisa e desenvolvimento. A 
medida tem a meta de reestru-
turar a empresa após o fim das 
patentes de alguns dos seus prin-
cipais medicamentos. Em 2012, 
ela já havia anunciado o corte de 
10.000 postos de trabalho.

O novo BlackBerry, smartphone 
da canadense Rim, chega hoje ao 
mercado americano depois de 
quase dois meses de atraso. Ele 
traz um novo sistema operacio-
nal e foi elogiado por analistas. 
Mas, ao mesmo preço do iPhone 
5, da Apple, e do Galaxy S III, da 
Samsung, a previsão é que o Bla-
ckBerry tenha dificuldade para 
ganhar participação de mercado.

A Nike, fabricante americana de 
tênis e equipamento esportivo, 
informou que seu lucro subiu 
55% no trimestre fiscal encerrado 
em fevereiro ante um ano atrás, 
para US$ 866 milhões. Ela foi 
ajudada, em parte, pela venda 
recente da marca Cole Haan.

REGIONAL

O banco espanhol BBVA vai 
investir 3,5 bilhões no México 
até 2016, disse ontem o presi-
dente do seu conselho de admi-
nistração, Francisco González. 
Ele acrescentou que os recursos 
serão destinados principal-
mente a melhorias tecnológi-
cas nas agências e escritórios. 
O BBVA Bancomer é o maior 
banco mexicano. 

A Rusoro, mineradora canadense 
controlada pela família Agapov, 
da Rússia, quer ser ressarcida em 
US$ 3,03 bilhões num caso de 
arbitragem internacional contra 
o governo venezuelano, depois 
que suas minas de ouro no país 
foram nacionalizados em 2011. A 
Venezuela se retirou do tribunal 
de arbitragem do Banco Mundial, 
mas tem de se defender em casos 
ainda pendentes, como este.

O Grupo Sanborns, rede de 
varejo mexicana do bilionário 
Carlos Slim, informou que deve 
investir US$ 1,4 bilhão nas suas 
operações nos próximos cinco 
anos e que planeja abrir 104 
lojas no período. O dinheiro virá 
do fluxo de caixa gerado pelas 
lojas e da emissão de ações reali-
zada no mês passado, através da 
qual a empresa captou cerca de 
US$ 844 milhões. 

A economia da Colômbia cres-
ceu 4% no ano passado, menos 
que os 6,6% de 2011, informou 
o instituto de estatística do país, 
o Dane. A desaceleração foi em 
parte causada pelo desempenho 
mais fraco dos setores de cons-
trução, mineração e petróleo, 
que têm grande peso na econo-
mia do país. O governo estima 
que o PIB vai subir 4,8% este ano.

Andy Pasztor e Jon Ostrower 
The Wall Street Journal

Enquanto testa soluções para 
as baterias dos seus 787 Drea-
mliners, a Boeing Co. tem pela 
frente o desafio de convencer 
os passageiros de que será segu-
ro viajar no jato depois que ele 
retomar os voos comerciais.  

Como parte desse esforço, a 
empresa está enviando pesqui-
sas para passageiros frequentes, 
entusiastas da aviação e outros 
para avaliar as percepções sobre 
o Dreamliner.  

Mas especialistas em segurança 
dizem que parte da estratégia de 
relações públicas da fabricante 
americana de aviões, que é sedia-
da em Chicago, consiste em mini-
mizar a gravidade dos incidentes 
em que as baterias de íons de 
lítio do 787 pegaram fogo e que 
levaram à suspensão dos voos do  
avião, há cerca de nove semanas.  

As iniciativas anunciam um 
novo capítulo na novela do 
787. Os testes do redesenhado 
sistema da bateria de íons de 
lítio, iniciados neste mês, pare-
cem estar indo bem e pessoas 
a par da situação dizem que os 
reguladores dos Estados Unidos 
poderiam aprovar as soluções 
já no fim do mês, mesmo que 
os investigadores ainda não sai-
bam exatamente o que causou 
as falhas das baterias.      

Mas a retomada dos voos 
comerciais no início de abril 
põe pressão na Boeing e nas 
companhias aéreas que usam o 
787 para convencer o público de 
que as soluções são suficientes, 
embora as causas dos incidentes 
permaneçam um mistério. 

“Creio não haver dúvidas de 
que temos um avião que enfren-

tou alguns desafios, e que esses 
desafios foram bastante noticia-
dos”, disse Randy Tinseth, diretor 
de marketing, na semana passa-
da. “O que temos que fazer é asse-
gurar que todos que, de alguma 
forma, tocarem nele realmente 
entendam” as vantagens do 787.       

O porta-voz Marc Birtel disse 
que, embora a Boeing esteja 
concentrada nos testes, estão 
sendo preparadas iniciativas de 
marketing “para responder às 
necessidades dos nossos clien-
tes e passageiros” quando o 787 
voltar a voar. Birtel disse que as 
pesquisas foram ampliadas nos 
últimos meses e que as respostas 
continuarão confidenciais, mas 
que a Boeing planeja comparti-
lhar conclusões para ajudar as 
companhias aéreas que compra-
ram o Dreamliner a elaborar seus 
próprios planos de marketing.      

Executivos da Boeing susten-
tam que estão divulgando dados 
factuais sobre o comportamento 
de baterias ao longo dos anos e 
que estão em linha com o Conse-
lho de Segurança do Transporte, 

que vem liderando a investigação 
nos EUA sobre os problemas com 
a bateria do 787. Num comuni-
cado separado feito por email, a 
Boeing afirmou que “reconhece a 
gravidade dos eventos e que isso 
vem se refletindo nas ações e pro-
nunciamentos da empresa”.   

As declarações recentes da 
Boeing sobre a natureza dos 
incidentes com as baterias pare-
cem ser parte da estratégia.

Especialistas em aviação costu-
mam classificar ocorrências com 
fumaça e fogo entre os maiores 
riscos para a segurança dos avi-
ões. Em fevereiro, a presidente do 
conselho de segurança, Deborah 
Hersman, disse que “a expectati-
va é que nunca haja um incêndio 
dentro de uma aeronave”.    

Desde o princípio, a Boeing afir-
mou que qualquer sinal de fogo 
num avião é um caso sério. Mas, 
nas duas coletivas de imprensa 
da semana passada, executivos 
do alto escalão da empresa for-
neceram descrições diferentes ao 
discutir os problemas na bateria 
do 787. Mike Sinnett, o diretor 

de engenharia, disse a repórteres 
que, “nos últimos dez anos, houve 
milhares e milhares” de defeitos 
nas baterias de aviões comerciais, 
fazendo dessas ocorrências uma 
realidade da operação das aéreas. 
Ele acrescentou que “muitas delas 
resultaram em fumaça ou fogo”.    

Alguns observadores veem um 
conflito. “Eles decidiram ir dire-
tamente contra a NTSB [o conse-
lho de segurança]”, disse Micha-
el Barr, professor de segurança 
da aviação na Universidade da 
Califórnia do Sul. “Menosprezar 
o risco inicial geralmente não é 
uma boa abordagem.” 

Na semana passada, o diretor-
presidente da Boeing Commer-
cial Airplanes, Ray Conner, mani-
festou confiança na segurança do 
Dreamliner e prometeu viajar no 
primeiro voo comercial do jato.

Na pesquisa da Boeing, os 
passageiros  são perguntados se 
concordam com a afirmação: “Eu 
ativamente vou evitar voos no 
Dreamliner”. Os questionários 
on-line pedem três palavras que 
vêm à mente em conjunto com 
o Dreamliner. A empresa tam-
bém tem como alvo navegantes 
curiosos da web. Nas buscas por 
termos como “Fogo Dreamliner” 
ou “baterias 787” no Google,  o 
primeiro item nas respostas é um 
link patrocinado que leva à pági-
na “FAA aprova Plano Boeing.” 
Lá, há detalhes das alterações que 
a Boeing fez nas baterias.

Hayes Roth, da consultoria 
de marca Landor Associates, diz 
que a Boeing tem a seu favor a 
memória curta do público. “Se o 
Dreamliner tiver um problema 
maior, então seria diferente”, diz 
ele, mas até agora o caso tem sido 
“um tema de atualidade [...]. Ele 
não é interessante para sempre.” 

Boeing tenta salvar imagem do 787

Amostra da bateria reprojetada do 787; Boeing afirma que o jato é seguro

BLOOMBERG NEWS

Shira Ovide e Sharon Terlep
The Wall Street Journal

Líderes executivos normalmen-
te gostam de se gabar de suas 
empresas. Mas, com o prazo para 
apresentação de outras ofertas 
pela compra de sua companhia 
vencendo hoje, Michael Dell se 
encontra na situação oposta. 

Dell terá de convencer os inves-
tidores que as perspectivas para 
a Dell Inc. — que já foi a maior 
fabricante de PCs do mundo, mas 
vem decaindo nos últimos anos 
— são bastante negras, se quiser 
ser bem-sucedido em seu esforço 
de fechar o capital da empresa 
que ele fundou em 1984.

Hoje, chega ao fim a janela 
de 45 dias para eliminar ofertas 
alternativas ao negócio de US$ 
24,4 bilhões que Dell propôs em 
conjunto com a firma de private-
equity Silver Lake Partners para 
comprar as ações em circulação 
da empresa. A oferta, de US$13,65 
por ação, provocou escárnio de 
alguns acionistas que acreditam 
que o preço não faz jus ao valor 
real da texana Dell.

Nenhuma proposta alternativa 
oficial foi feita, mas a Blacksto-
ne Group LP estava até o último 
minuto trabalhando em alguns 
cenários para uma possível ofer-
ta, que poderia unir o gigante do 
setor de private-equity com um 
sócio para comprar a totalidade 
ou parte da Dell, segundo pes-
soas a par do assunto. Num dos 
cenários discutidos, este parceiro 
seria a General Electric Co., mas as 
negociações, segundo as pessoas, 
ainda estão em fase preliminar.

Na ausência de uma oferta rival, 
a Dell informou que vai agendar 
uma votação de acionistas sobre a 
proposta de aquisição para junho 
ou início de julho. Isso daria iní-
cio a meses de debate sobre as 
opções para a Dell — incluindo a 
situação inusitada de Dell ter de 
vender uma imagem negativa das 
perspectivas da empresa, a fim de 
convencer os acionistas a aceita-
rem a oferta atual.

Parte dessa postura deverá ser 
apresentada num documento 
aos reguladores de mercado que 
a Dell emitirá nas próximas sema-
nas. No documento, segundo as 

pessoas a par do assunto, espera-
se que a Dell informe que seu con-
selho pediu que uma consultoria 
externa fornecesse uma previsão 
financeira para o atual ano fiscal 
que termina em janeiro de 2014, 
depois que uma série de proje-
ções financeiras feitas pela admi-
nistração da Dell se mostraram 
excessivamente otimistas.

O documento para os regula-
dores, segundo as pessoas, deve 
informar também que o conselho 
da Dell foi obrigado a alterar os 
rumos da empresa e que a oferta 
da Silver Lake e de Dell é a melhor 
opção. Além disso, o documento 
também informaria que Dell não 
é responsável pela previsão, disse-
ram as pessoas.

Sob a proposta de compra, Dell 
continuaria a dirigir a empresa 
e entraria com sua participação 
acionária de 14% no negócio.

Durante semanas, a firma de 
private equity Blackstone vascu-
lhou os livros contábeis da Dell 
pesando a possibilidade de fazer 
uma oferta. Na quarta-feira, pes-
soas a par do assunto disseram 
que a Blackstone havia conversa-
do também com a Southeastern 
Asset Management Inc. — maior 
acionista externo da Dell, com 
8,4% — sobre um possível acordo 
em que a empresa incluiria suas 

ações numa oferta de aquisição.
O investidor O. Mason Hawkins, 

líder da Southeastern Asset Mana-
gement, disse no mês passado 
que a Dell vale perto de US$ 24 
por ação, um nível que a cotação 
não alcança desde 2008. Ontem, a 
ação da Dell fechou em US$ 14,14 
na bolsa eletrônica Nasdaq.

Analistas de Wall Street dizem 
que um valor justo para a Dell 
ficaria em torno de US$ 14 a US$ 
15 por ação.

Além da GE e da Southeastern, 
a Blackstone também teria abor-
dado a TPG, outra grande empre-
sa de investimento em participa-
ções, sobre um possível acordo 
para a Dell, disseram as pessoas.

Não está claro se a Blackstone 
vai avançar em qualquer um des-
tes ou outros cenários, disseram 
as pessoas.

O investidor ativista Carl Icahn 
também argumentou que o céu 
não está desabando sobre a Dell 
e que, portanto, os acionistas 
merecem mais dinheiro. Icahn 
escreveu uma carta ao comitê 
especial do conselho da Dell que 
foi divulgada este mês, propon-
do que a empresa use dinheiro 
em caixa e dívida para pagar aos 
acionistas um dividendo especial 
de US$ 9 por ação, num total de 
US$ 16 bilhões, e que mantenha 

suas ações, em vez de aceitar a 
proposta de fechar seu capital.

O debate deixa os acionistas da 
Dell com um quebra-cabeças de 
opções. James Rosenwald, sócio 
da Dalton Investments LLC, que 
informou possuir 1,24 milhão de 
ações da Dell em 31 de dezem-
bro, disse que está confiante que 
haverá um preço mais elevado 
para a Dell, seja por meio de uma 
oferta melhorada de Dell e da Sil-
ver Lake ou por outra opção. Mas 
Rosenwald disse que há incerteza 
sobre todas essas opções, como 
se os bancos estariam dispostos a 
ceder mais dinheiro para possibi-
litar um preço mais elevado.

Tudo isso torna o documen-
to da Dell aos reguladores mais 
importante, pois ele pode ser 
atentamente examinado pelos 
acionistas antes de decidirem se 
aprovam o acordo proposto.

A apresentação deve se con-
centrar, em parte, numa revisão 
das previsões financeiras da Dell, 
segundo pessoas a par do assun-
to. Depois de contratar audito-
res externos, a Dell reduziu sua 
projeção de lucro operacional 
para o atual ano fiscal dos US$ 5,6 
bilhões anunciados anteriormen-
te para cerca de US$ 3 bilhões, 
dizem as pessoas.

(Colaborou Joann S. Lublin.)

Dell terá que convencer 
acionistas a aceitar venda

Michael Dell quer fechar o capital da empresa numa oferta de US$ 24,4 bilhões; prazo para ofertas rivais vence hoje
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 mar. 2013, Empresas, p. B13.




