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Betsy Morris
The Wall Street Journal,  
de Epping, Dakota do Norte, EUA

Em um recente dia frio numa 
estação de trem aqui nessa planí-
cie americana, um trem-tanque 
gigantesco se alongava como 
uma serpente até onde a vista 
alcançava. Depois de carregado, 
ele partiria em breve levando 
petróleo leve para uma refinaria 
de Puget Sound. Outro trem viria 
logo atrás, e depois mais outro.

Cenas como esta estão se repe-
tindo cada vez mais em todos os 
Estados Unidos. Trens de carga 
a serviço de clientes de alta 
prioridade, como a empresa de 
entregas expressas United Parcel 
Service Inc., cruzam o país trans-
portando desde microondas até 
tênis e pacotes da Amazon.com. 
A FedEx Corp., conhecida por sua 
enorme frota de aviões, também 
está utilizando mais trens.

Bem-vindo ao renascimento da 
Era das Ferrovias. Grandes empre-
sas ferroviárias estão vivendo um 
boom de demanda só visto no 
auge industrial da Era Dourada 
dos EUA, no século XIX — só este 
ano, elas estão investindo US$ 14 
bilhões em pátios ferroviários, 
estações de reabastecimento e 
novos trilhos. Hoje, mais veloz e 
eficiente, o transporte ferroviário 
está rapidamente se tornando 
dominante no sistema america-
no de transporte comercial e uma 
peça vital da recuperação econô-
mica do país.

Desta vez, porém, a expansão 
não é tanto geográfica. É, na ver-
dade, uma corrida para tornar 
as linhas ferroviárias existentes 
mais eficientes e capazes de trans-
portar uma quantidade maior e 
mais variada de carga. Algumas 
das empresas ferroviárias estão 
construindo enormes terminais 
que se assemelham a verdadeiros 
portos em terra. Elas adicionam 
trilhos para aproveitar o máximo 
possível a demanda americana 
por frete, projetada para crescer 
em 50%, para US$ 27,5 bilhões, até 
2040, segundo o Departamento 
de Transportes do país. Em alguns 
casos, as ferrovias estão aumen-
tando a altura de túneis e elevan-
do pontes para acomodar dois 
andares de contêineres. No total, 
2013 se encaminha para ser o ter-
ceiro ano consecutivo de recordes 
em investimentos no setor, mais 
que o dobro da média de gastos 
anuais de US$ 5,9 bilhões de dez 
anos atrás.

E, numa virada que poucos 
poderiam prever há algumas 

décadas, o transporte ferroviário 
está roubando mercado de outros 
tipos de transporte comercial, 
mais notavelmente o rodoviário, 
que tem sido prejudicado por 
preços elevados de combustíveis, 
estradas sobrecarregadas, escas-
sez de motoristas e novos regula-
mentos que elevam os custos.

O transporte ferroviário tam-
bém é relativamente barato. 
Embora esteja em alta, o valor do 
frete ferroviário americano é hoje 
quase 50% menor que há trinta 
anos, segundo a Associação das 
Ferrovias do país. E esses preços 
baixos estão ajudando a tornar 
a atividade manufatureira norte-
americana novamente rentável. 

“Não teríamos tantas empresas 
pensando em voltar a produzir 
nos EUA ou num país vizinho”, 
como o México, se não fosse pelo 
transporte ferroviário, diz Yossi 
Sheffi, professor de sistemas de 
engenharia do MIT, o Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, e 
diretor do seu Centro para Trans-
porte e Logística. “Boa parte disso 
é a energia mais barata. Mas não 
poderíamos estar transportando 
petróleo sem os trilhos.”

Uma confluência de outros 
fatores está dando força à ten-
dência. O boom de energia, por 
exemplo, está revivendo setores 
como o siderúrgico e de produtos 
químicos. E os custos mais altos 
da mão de obra e de transporte 
em partes da Ásia estão provo-
cando um aumento na terceiriza-
ção mais próxima de casa.

“Tudo isso tem colocado as fer-
rovias em um ótimo ponto estra-
tégico para o futuro da econo-
mia”, diz Matthew K. Rose, dire-

tor-presidente da BNSF Railway. 
“Ninguém quer ficar de fora.”

A BNSF, que foi comprada em 
2010 pela Berkshire Hathaway 
Inc., do investidor Warren Buffet, 
está investindo US$ 4,1 bilhões 
em uma lista de coisas que inclui 
locomotivas, vagões de carga, um 
terminal gigante em Kansas City 
e novos trilhos e equipamentos 
para a unidade que transporta o 
petróleo da formação de xisto de 
Bakken, nos Estados de Dakota 
do Norte e Montana.

A Union Pacific Corp. está inves-
tindo US$ 3,6 bilhões em um ter-
minal enorme no Estado de Min-
nesota e projetando uma ponte 
de até US$ 500 milhões sobre 
o rio Mississippi, no Estado de 
Iowa, para substituir uma ponte 
levadiça antiga que costuma atra-
sar os trens por horas. A empresa 
também vai duplicar trilhos na 
Louisiana e no Texas e expandir 
pátios ferroviários para dar mais 
capacidade para clientes do setor 
químico, como a Dow Chemical 
Co. e a Exxon Mobil Corp. 

Outras empresas ferroviárias, 
como a CSX Corp. e a Kansas City 
Southern Railway Co. também 
planejam investir pesado na 
ampliação de suas operações.

Nas longas distâncias, os trens 
têm sido mais baratos do que 
os caminhões por décadas. Eles 
podem transportar uma tonelada 
por mais de 200 quilômetros com 
um litro de combustível, o que os 
torna três a quatro vezes mais efi-
cientes no consumo. No entanto, 
eles eram notoriamente pouco 
confiáveis. Na área de logística, 
caminhões e aviões normalmente 
chegam no prazo determinado. 

Mas os trens eram conhecidos 
como “o buraco negro do trans-
porte”, diz Sheffi.

Curtis Whalen, diretor execu-
tivo da Associação de Transporte 
de Caminhões dos EUA, diz que 
os caminhões ainda têm algumas 
vantagens. “Nossos [dados] mos-
tram que os números do transpor-
te rodoviário não serão reduzidos 
pelos trens em nenhum período 
de tempo.”

Nos últimos dez anos, porém, 
sob pressão de clientes como a 
UPS, os trens se tornaram mais 
confiáveis. A UPS “nos ensinou 
o que significa ter um desempe-
nho  condizente com seus altos 
padrões”, diz Rose, da BNSF. 

Ken Buenker, diretor do Corpo-
rate Transportation Group, uma 
unidade da UPS, diz que a meta da 
empresa é uma taxa de cumpri-
mento de prazo de 99,5%. “Então, 
imagine o tamanho do risco que 
corremos com um trem.” Um     
trem quebrado poderia atrasar 
muitas entregas.

As empresas ferroviárias estão 
utilizando tecnologia e estratégia 
para enfrentar esse tipo de pro-
blema. Elas usam sensores para 
detectar falhas mecânicas antes 
que causem atrasos. E desenvol-
veram centrais que organizam 
embarques por entregas que vão 
ao mesmo destino. A medida eli-
minou o desperdício de tempo e o 
trabalho de desconectar vagões e 
redefinir suas rotas. Isso também 
possibilitou itinerários mais lon-
gos e mais rápidos. As empresas 
ferroviárias agora “pensam sem-
pre em eficiência e rapidez”, diz 
Buenker. “A velocidade da rede é 
realmente importante para eles.”

Mais eficiente e veloz, trem de 
carga vive um boom nos EUAINTERNACIONAL

Michael Dell, fundador da fabri-
cante americana de PCs Dell, 
poderia permanecer à frente 
da empresa mesmo que não 
consiga comprá-la. A firma de 
private-equity Blackstone, que 
está concorrendo com a aliança 
entre o executivo e a firma Silver 
Lake para comprar a Dell, estaria 
disposta a mantê-lo no comando 
caso sua oferta saia vencedora, 
disseram pessoas a par do 
assunto. O investidor Carl Icahn 
também fez uma oferta, que está 
sendo avaliada, junto às outras, 
por um comitê especial da Dell.

A Sharp, empresa de eletrô-
nicos do Japão, divulgou que 
está desenvolvendo uma nova 
tecnologia que poderia ajudá-
la a recuperar suas debilitadas 
finanças. O IGZO, sigla em inglês 
para óxido de zinco, gálio e 
índio, é um material semicondu-
tor para telas de cristal líquido 
supostamente muito superior 
aos semicondutores de silício 
atuais, com potencial de elevar 
substancialmente a duração de 
baterias, definição das imagens 
e sensibilidade de telas de toque.

A Eads, controladora da fabri-
cante europeia de aviões Airbus, 
anunciou que seus acionistas 
aprovaram ontem uma reforma 
administrativa para limitar a 
ingerência política na empresa e 
aumentar seu capital acionário. 
Sob o novo regime, todos os 
membros do conselho de admi-
nistração serão independentes. 
A Eads era antes controlada 
por uma aliança de governos e 
empresas que dava, na prática, 
direito à Alemanha e à França de 
vetar as decisões da empresa.

O governo do Chipre instituiu 
controles temporários de capital 
para impedir uma fuga de capi-
tais após a reabertura dos bancos 
do país, prevista para hoje. Os 
bancos permaneceram fechados 
desde 16 de março, enquanto o 
Chipre negociava com o FMI e a 
União Europeia um resgate para 
seu enfraquecido sistema finan-
ceiro. Por ora, os cipriotas não 
poderão tirar mais de 3.000 euros 
do país por pessoa, por viagem. 
As operações com cartão se limi-
tarão a 5.000 euros por mês.

A França anunciou a venda de 
3,12% da fabricante de equipa-
mentos militares Safran com a 
meta de investir em outras áreas 
da abatida economia. Com a 
transação, avaliada em US$ 577 
milhões, a fatia do governo se 
reduziria a 27,08%, mas ele ainda 
seria seu maior acionista.

A montadora americana Ford 
pediu desculpas ontem ao 
governo indiano pela veiculação 
de comerciais do seu automóvel 
Figo que mostraram mulheres 
amordaçadas e sumariamente 
vestidas no porta-malas do carro. 
Os anúncios foram criados na 
filial indiana da agência JWTe 
publicados na Web por funcio-
nários desta, supostamente sem 
autorização. A JWT reiterou as 
desculpas e informou que demi-
tiu os empregados responsáveis.

As Filipinas ganharam grau de 
investimento da classificadora 
de risco Fitch e analistas preveem 
que outras em breve farão o 
mesmo. Seu PIB cresceu 6% em 
2012 e a previsão é de que fique 
acima dos 5% nos próximos anos.

REGIONAL

A YPF, petrolífera estatal argen-
tina, firmou acordo preliminar 
com a subsidiária da americana 
Dow Chemical para explorar gás 
de xisto no campo de Orejano, na 
província de Neuquén. As empre-
sas não divulgaram previsão de 
investimento. A Argentina possui 
a terceira maior reserva de gás 
de xisto recuperável do mundo, 
atrás de China e EUA, segundo 
estudo do governo americano.

A chilena Concha y Toro, maior 
produtora de vinhos da Amé-
rica Latina em receita e volume, 
divulgou um lucro de US$ 63,5 
milhões em 2012, 40,5% menor 
que o de 2011. A empresa atribui 
o recuo parcialmente à eleva-
ção pelo governo do Chile do 
imposto sobre lucro, de 18,5% 
para 20%. Já a receita subiu 6,6%, 
para cerca de US$ 954 milhões.

O governo da Venezuela 
informou que vendeu US$ 200 
milhões para 383 empresas no 
primeiro leilão de dólares reali-
zado como parte do mecanismo 
criado para reduzir a escassez da 
moeda no país. Não foi revelada 
a taxa de câmbio usada. 

A Colômbia registrou um déficit 
em conta corrente de US$ 11,4 
bilhões em 2012, equivalente a 
3,1% do PIB e acima dos 2,9% de 
2011, informou o banco central. 
Segundo o BC, a alta se deve à 
queda da demanda interna e à 
desaceleração da economia glo-
bal, que afetou as exportações.

A prefeitura de Lima, a capital 
do Peru, informou que vai emitir 
US$ 193 milhões em dívida nos 
mercados local e internacional 
para financiar projetos sociais.

Matthew Dalton e Tom Fairless
The Wall Street Journal,  
de Bruxelas

O risco de ser a sede de um 
grande centro financeiro ganhou 
destaque em debates na zona do 
euro ontem, depois que o resga-
te ao Chipre pôs em evidência 
outros pequenos países do bloco 
cujas economias dependem do 
seu status de paraíso fiscal.

A questão se tornou um ponto 
sensível, principalmente para 
Luxemburgo e Malta, já que polí-
ticos e ministros europeus come-
çaram a questionar a viabilidade 
de um pequeno país hospedar 
uma grande indústria financeira. 
O socorro ao Chipre exigiu que o 
país diminuísse seu descomunal 
setor de serviços financeiros para 
a média da zona do euro, estabe-
lecendo um precedente perigoso 
aos olhos das nações que depen-
dem desses serviços para crescer e 
gerar empregos.

A decisão de impor prejuízos 
aos clientes de bancos cipriotas 
como parte do plano de resgate 
também suscitou temores em 
alguns países de que a zona euro 
está se tornando menos atraente 
para as finanças globais.

O minúsculo Luxemburgo, que 
é um dos maiores centros finan-
ceiros da zona do euro apesar do 
seu tamanho, reagiu ontem emi-
tindo um comunicado no qual se 
diz preocupado com as “recentes 

comparações entre o modelo 
de negócios de diversos setores 
financeiros internacionais na 
zona do euro”.

O ministro da Fazenda de 
Luxemburgo, Luc Frieden, disse 
que não há nada de errado em ter 
uma indústria de serviços finan-
ceiros maior do que a média. “Nós 
queremos ampliá-la ainda mais, 
não reduzi-la”, disse ele em entre-
vista ao The Wall Street Journal.

Frieden também rejeitou as 
sugestões de que o resgate ciprio-
ta, que gerou grandes perdas em 
muitos depósitos bancários não 
segurados, deve orientar a forma 
como a zona euro tratará bancos 
com problemas no futuro. Todos 
os depósitos, independentemen-
te do montante, devem ser pro-
tegidos, disse ele.  “Os riscos são 
muito altos com o modelo ciprio-
ta”, disse, acrescentando que os 
clientes precisam poder ter total 
confiança em seus bancos.

O país de apenas 525.000 habi-
tantes é um centro financeiro 
mundial repleto de bancos, fun-
dos de investimento e firmas de 
gestão de fortunas que cortejam 
os muito ricos. Os ativos do seu 
sistema bancário equivalem a 22 
vezes o PIB, de longe a maior pro-
porção na Europa e muito maior 
do que a do Chipre, onde essa 
relação é de sete vezes.

O país, um dos primeiros mem-
bros da zona do euro, se tornou 
um centro financeiro graças a 

impostos baixos e à comparati-
vamente branda regulação. Até 
agora, Luxemburgo tem resistido 
à crise financeira relativamente 
bem, mas as autoridades temem 
que o país tenha muito a perder 
se os investidores começarem a 
ver o bloco de moeda única como 
um lugar arriscado para guardar 

seu dinheiro.
Josef Bonnici, diretor do banco 

central de Malta, outro pequeno 
país com grandes ambições de 
construir um sistema financeiro, 
também rejeitou numa entrevista 
à imprensa local qualquer compa-
ração “enganosa” com o Chipre. 
Os ativos dos maiores bancos de 
Malta equivalem “a quase 300%” 
do PIB, o que, pelos padrões inter-
nacionais, está “dentro da faixa 
normal”.  Ele também destacou a 
excepcional natureza das perdas 
dos bancos cipriotas em dívidas 
do governo grego.

O governo de Luxemburgo tam-
bém se queixou dos comentários 
de algumas autoridades da UE 
que tentaram reduzir os proble-
mas do Chipre à simples questão 
do tamanho do seu sistema ban-
cário em relação à sua economia. 
O governo afirmou por meio do 
comunicado que, em vez disso, o 
que importa é a “qualidade e soli-
dez” do sistema financeiro e o seu 
tamanho em relação à zona do 
euro como um todo.

Mas alguns especialistas em 
finanças argumentam que gover-
nos precisam prestar atenção 
ao tamanho dos seus sistemas 
financeiros. “A lição deixada pelo 
Chipre é que você tem uma fragi-
lidade muito grande na sobera-
nia quando o sistema bancário 
é muito grande”, rebate Nicolas 
Veron, do instituto de pesquisas 
Bruegel, de Bruxelas.

Luxemburgo afirma que não é o Chipre
Ativos volumosos

Ativos dos bancos, em % do PIB

Luxemburgo

Malta

Irlanda

Chipre

Reino Unido

Suíça

Alemanha

Eslovênia

EUA*

2.894

534

649

426

451

571

300

100

85

2.174

792

718

716

504

482

311

143

91

Janeiro 2006 Dezembro 2012

* No 1o trimestre de 2006 e 4o trimestre de 2012 
Fontes: Eurostat (PIB); BCE (ativos); Escritório de Análises 
Econômicas dos EUA (PIB); FDIC (ativos); BNS (ativos); 
Escritório Federal de Estatística da Suíça (PIB). 
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Chipre põe centros financeiros em foco

Nota: Maiores transportadoras dos EUA
Fonte: Associação das Ferrovias Americanas
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Mais investimento

Gastos de capital, em US$ bilhões

Ferroviárias se expandem
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