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A Ecuacorriente, mineradora
chinesa e equatoriana, pretende
iniciar a construção do projeto
Mirador, de cobre, no segundo
semestre deste ano e as operações no fim de 2015, informou a
empresa à Dow Jones. A empresa
investirá US$ 2 bilhões na mina
nos próximos 15 anos.

A Caixa Econômica Federal
adiou para o terceiro trimestre o
início das operações do seu banco
de investimento, que estava
previsto para este mês, devido a
atraso na obtenção de autorização do Banco Central, disse uma
pessoa a par do assunto à Dow
Jones. O banco não estava disponível para comentar.
O Peru registrou em fevereiro
déficit de US$ 162 milhões, ante
superávit de US$ 952 milhões no
mesmo mês de 2012, informou
o banco central. As exportações
caíram 20,9%, enquanto as
importações cresceram 11%.
A Embraer informou que entregou 29 aviões no primeiro trimestre, abaixo dos 34 entregues no
mesmo lapso de 2012. Foram 17
jatos comerciais e 12 executivos.

Quinze dias em Roma:
Assim foi eleito o papa
Por Stacy Meichtry e
Alessandra Galloni
The Wall Street Journal
Na manhã de 27 de fevereiro,
o voo 681 da Alitalia pousou no
aeroporto Leonardo da Vinci,
em Roma, após uma viagem de
13 horas. Um homem grisalho
desceu pela escada da classe econômica. Mancava ligeiramente e
suas costas estavam rígidas com
as longas horas de voo. Não se
via a cruz peitoral prateada que
usava sob o casacão, embora fosse
o símbolo da sua autoridade.
Em Buenos Aires, sua cidade
natal, o Cardeal Jorge Mário Bergoglio era uma figura proeminente, conhecido pelo seu trabalho nas favelas. Na Itália, ele era
um dos 115 cardeais que chegavam ao Vaticano para participar
da eleição de um novo papa.
O cardeal Bergoglio esperava
que sua viagem fosse breve. Já
tinha a passagem de avião que
o levaria de volta à Argentina a
tempo para a Semana Santa.
Embora o público desse pouca
atenção ao cardeal Bergoglio, seu
nome circulava entre um peque-
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Papa Francisco, na primeira bênção

no grupo de cardeais para a escolha de um líder para a Igreja Católica. Apesar de ter recebido apoio
em na eleição anterior, em 2005,
em 2013 ele era um candidato
sem chances. Mas depois de um
discurso em que criticou a Igreja por estar preocupada demais
com o próprio umbigo, seu nome
começou a ganhar força.
Trecho do novo livro do WSJ “Pope
Francis: From the End of the Earth to
Rome” (“Papa Francisco: da Terra do
Fogo a Roma”, em tradução livre).
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Quantos pesos um dólar pode comprar1
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a pequenas quedas à medida que
investidores de curto prazo realizam seus lucros, diz Jon Jonsson,
gerente de portfólio da Internacional J.P. Morgan International
Currency Income Fund, que tem
US$ 1,2 bilhão em ativos.
“O frustrante é que o peso
mexicano é uma moeda amplamente negociada”, diz Jonsson,
cujo fundo investe em pesos.
Os investidores otimistas também podem encontrar resistência do banco central mexicano,
que até agora tomou relativamente poucas medidas para
conter a subida do peso. Já os
governos do Brasil e de outras
economias orientadas para
exportação intervêm com frequência para impedir que suas
moedas se valorizem.
Ainda assim, alguns analistas
acreditam que o BC do México
poderia restringir a faixa das
oscilações diárias, desacelerando a valorização. Na quintafeira, o presidente da instituição, Agustín Carstens, disse a
legisladores que está “tentando
limitar o recente fortalecimento
do peso [...] mas a taxa de câmbio vai subir inexoravelmente se
o México mantiver uma economia sólida e estável”.
O banco central também baixou os juros para tornar a dívida
mexicana menos interessante
para os investidores, disse Carstens. O banco fixa sua taxa de
referência em 4%, comparado
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que o México aprovou reformas
para desmembrar as empresas
que dominam o setor de telecomunicações.
Analistas dizem que essas
reformas, e outras em andamento, devem abrir caminho para um
crescimento mais rápido. Isso,
por sua vez, traria mais investimento estrangeiro e fortaleceria
as finanças públicas, perspectivas
que vêm tornando o peso mais
atraente, dizem investidores. O
serviço de classificação da Standard & Poor’s, que hoje dá ao
México uma nota de crédito BBB,
informou em março que pode
elevá-la nos próximos 18 meses
se o país continuar as reformas.
Isso elevaria o interesse pelos
títulos denominados em pesos.
“No momento, o peso é quase
um culto entre os investidores. E
ele provavelmente vai continuar subindo devido ao contínuo
fluxo [de capital] na esteira da
política de forte relaxamento monetário do Japão”, disse
Benito Berber, estrategista para
o México da consultora Nomura.
Ele prevê uma valorização para
menos de12 pesos o dólar até o
fim do ano.
Javier Murcio, gerente de carteira da Standish Mellon Asset
Management, diz que as reformas
são “quase uma reclassificação
do México [...] É uma economia
prestes a atingir seu potencial”.
Depois de subir constantemente, o peso pode ficar sujeito
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Nota: 1Gráfico invertido para mostrar a valorização do peso. 2Posições agregadas na Bolsa Mercantil de Chicago
Fontes: WSJ Market Data Group (peso); Comissão de Futuros de Commodity dos EUA (mercado futuro)
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O peso mexicano está se beneficiando do apetite crescente dos
investidores pelo risco, aguçado
recentemente pela nova campanha de afrouxamento monetário
do Banco do Japão.
Um grande número de investidores está agora se afastando dos
magros retornos oferecidos pelos
títulos de dívida do Japão. Só na
semana que se seguiu ao anúncio do Banco do Japão, em 4 de
abril, de planos para fazer enormes compras de títulos de dívida
para injetar capital na anêmica
economia do país, os fundos que
compram dívida de mercados
emergentes avaliados em dólares e outras moedas importantes
registraram entradas de US$ 438
milhões, o maior fluxo desde o
início de janeiro, de acordo com o
provedor de dados EPFR Global.
O México, e outros emergentes, como a Turquia e a África do
Sul, estão atraindo estes investimentos.
Mas os gestores de fundos já
estavam aumentando suas aplicações no peso mesmo antes do
anúncio do banco central japonês, apostando que a atual onda
de reformas no México vai acelerar o crescimento do país.
O peso saltou 2,3% em relação
ao dólar nos sete dias desde que
o Banco do Japão anunciou seu
agressivo plano de estímulo econômico. Mas mesmo antes disso,
o peso havia se valorizado mais
este ano em termos percentuais
do que qualquer outra moeda,
exceto a ouguiya da Mauritânia
e a rúpia das Seychelles. A moeda
mexicana atingiu uma alta de 20
meses na quinta-feira, fechando
em 12,046 pesos o dólar. Ela
recuou um pouco na sexta-feira,
para 12,077 pesos por dólar.
A economia mexicana vem
crescendo a um ritmo de 3,9%
ao ano, enquanto outros grandes mercados emergentes, como
Brasil e África do Sul, têm apresentado um baixo crescimento.
Mas a valorização do peso
se acelerou em março, depois
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A Glencore, negociadora suíça
de commodities, pode vender sua
mina de cobre Las Bambas, no
Peru, como parte das concessões
para obter o aval das autoridades
chinesas para a compra da mineradora anglo-suíça Xstrata, por
US$ 32 bilhões, segundo a agência de notícias Reuters. As duas
empresas respondem por cerca
de 7% da produção mundial de
cobre, percentual que deve crescer com projetos que incluem
países como Chile e Peru.

Entre os países emergentes preferidos do investidor que busca maiores retornos, o México tem se destacado

de

O Japão anunciou acordo para
participar das negociações da
Parceria Transpacífico, tratado
de livre comércio entre várias
nações unidas pelo Oceano Pacífico que é liderado pelos EUA.

A Espanha relaxou suas regras
de conduta para banqueiros,
dando a Alfredo Sáenz a chance
de continuar como diretor-presidente do Banco Santander. Sob
as regras antigas, Sáenz deveria
deixar o cargo já que foi condenado, e depois perdoado, em
2009 por fazer acusações falsas
contra clientes endividados,
quando dirigia outro banco 15
anos antes. A medida do governo
levantou preocupações no mercado com a supervisão das instituições financeiras da Espanha.

Mais atraente que o Brasil
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A J.C. Penney, rede de lojas
de departamento dos EUA que
enfrenta dificuldades financeiras, está sendo assessorada pelas
firmas Centerview Partner e
Blackstone Group no seu esforço
para levantar capital. Um plano
em estudo é um empréstimo
bancário em torno de US$ 500
milhões que daria os estoques da
empresa como garantia, segundo
uma pessoa a par do tema. A varejista também tem conversado
com fundos de private equity
sobre um possível investimento.

O ‘Boston Globe’, jornal dos
EUA que desde 1993 pertence
ao grupo New York Times, pode
voltar ao antigo dono, a família Taylor, segundo pessoas a
par do assunto. Membros da
família estariam trabalhando
numa proposta junto com Jack
Griffin, presidente da Empirical
Media, disse uma das pessoas.
O New York Times anunciou
em fevereiro que queria da New
England Media Group, que
publica o “Boston Globe”.

Georgia Wells
e Prabha Natarajan
The Wall Street Journal
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A Emirates Airline, companhia
aérea dos Emirados Árabes, está
negociando com o Real Madrid
para ter sua marca estampada
na camisa do time de futebol
espanhol por US$ 39,3 milhões
por ano, disse um executivo da
empresa. A Emirates já patrocina
o Arsenal, da Inglaterra, o Paris
Saint Germain, da França, e o
Milan, da Itália.

O Google, empresa de tecnologia dos EUA, apresentou a
reguladores antitruste da União
Europeia uma série de concessões que aceitou fazer na tentativa de evitar uma acusação
formal de monopólio, disseram
pessoas a par do assunto. O
Google não divulgou detalhes
da proposta, mas, segundo uma
das pessoas, se ela for aceita,
seu sistema de busca terá um
visual ligeiramente diferente
na Europa e deve restringir no
resultado das buscas a inclusão
de links que levam o usuário a
outros serviços do Google.
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A Thermo Fisher, empresa americana de produtos e serviços
para a indústria farmacêutica,
está próxima de fechar a compra
da firma de biotecnologia Life
Thecnologies, também dos EUA,
por até US$ 13 bilhões, segundo
pessoas a par do acordo. A aquisição seria uma das maiores do
mercado corporativo este ano.
Representantes das duas empresas não estavam disponíveis
para comentar.
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Economia forte, reformas e
Japão elevam peso mexicano
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com uma taxa de quase zero nos
Estados Unidos, Japão e Reino
Unido. Outros mercados emergentes, como o Brasil, têm juros
mais altos, mas o crescimento
maior e as perspectivas melhores da economia do México vêm
levando os investidores a preferir o país, diz Alfredo Coutiño,
diretor da Moody’s Analytics
para a América Latina.
“O problema do Brasil [...] é
não ter a solidez econômica para
empreender uma recuperação,
dada a falta de mudanças estruturais na economia”, disse ele.
A expectativa da maioria dos
investidores é de que o peso continue a subir. As apostas otimistas
no mercado de futuros cresceram
até 57% no mês passado, segundo
a Comissão de Negociação de
Futuros de Commodities dos EUA.
Investidores dizem que algumas
reformas propostas pelo governo
do presidente Enrique Peña Nieto,
como impostos menores sobre
ganhos de capital e a abertura do
setor petrolífero para empresas
estrangeiras, podem impulsionar
ainda mais o peso este ano.
“O México agora é o queridinho da região”, disse Marcelo
Assalin, diretor de dívida soberana de mercados emergentes
do ING U.S. Investment Management, que administra US$ 179
bilhões em ativos, incluindo
pesos mexicanos e ativos denominados em pesos.
(Colaborou Ivan Rothkegel.)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Empresas, p. B14.

US$ 10 bilhões pela
dona do café Pilão
Dana Cimilluca
e Robin Van Daalen
The Wall Street Journal
Um grupo liderado pela Joh.
A. Benckister GmbH fechou a
compra da D.E. Master Blenders
NV por 7,5 bilhões de euros (US$
9,8 bilhões), passo que coloca a
firma de investimento no encalço da liderança formidável da
Nestlé SA no mercado mundial
de café, de US$ 75,8 bilhões.
As duas partes afirmaram na
sexta-feira que a aquisição avalia
a holandesa D.E. Master Blenders,
uma empresa de café e chá, em
12,50 euros por ação, incluindo
dividendos. Quando as negociações foram divulgadas, duas
semanas atrás, a JAB, como a
firma alemã de investimentos é
chamada, havia feito uma oferta
preliminar de 12,75 euros a ação.
“Sozinhos levaríamos muito
tempo para chegar aqui”, disse
Jan Bennink, diretor-presidente
interino da D.E. Master Blenders, durante uma conferência
telefônica na sexta-feira. Ele
acrescentou que as negociações
começaram no início de março e
que não apareceu nenhum outro
potencial comprador.
A JAB já tem uma fatia de
15,05% da D.E. Master Blenders,
um dos vários fatores que pode
ter desencorajado ofertas concorrentes depois da divulgação
das negociações. Ainda assim, os
termos do acordo anunciado na
sexta-feira permitem o seu cancelamento se surgir uma oferta
superior pela fabricante de café.
A D.E. Master Blenders — dona
da popular marca de café Douwe

Egberts e, no Brasil, das marcas
Pilão, Caboclo, Palheta e Café do
Ponto, entre outras — nasceu de
um desmembramento do conglomerado de produtos de consumo Sara Lee no ano passado.
Ela ocupa a terceira posição no
setor de torrefação de café, com
vendas anuais de US$ 4 bilhões,
segundo dados da firma de pesquisa de mercado Euromonitor
International. A Nestlé tem uma
participação estimada em 23%,
seguida pela Mondelez International, que se desmembrou da
Kraft Foods Group, com 11%.
A ambiciosa JAB já indicou que
tem apetite para mais aquisições.
“A DEMB tem marcas fantásticas na Europa Ocidental, Brasil e
Austrália, mas claro que existem
outros lugares”, disse Bart Becht,
presidente do conselho da JAB,
numa entrevista ao The Wall
Street Journal. “Ainda temos um
grande pedaço do mundo a conquistar e aquisições serão uma
parte dessa estratégia.”
Quando a D.E. Master Blenders
abriu seu capital na Bolsa de Amsterdã, no ano passado, ela almejava o segundo lugar no mercado
mundial de café, mas a compra
pela JAB pode até levar essa ambição a patamares mais altos.
“A diferença entre o primeiro
e o segundo é muito substancial,
mas gostaríamos de nos tornar
um desafiante de peso ao líder
em escala mundial”, disse Becht.
No ano passado, a JAB comprou a californiana Peet’s Coffee
por cerca de US$ 1 bilhão. Logo
depois, ela pagou US$ 340
milhões pela Caribou Coffee, do
Estado de Minnesota. As partici-
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Douwe Egberts, Pilão e Caboclo são algumas marcas da D.E. Master Blenders

pações da JAB, que administra a
fortuna da família alemã Reimmann, também incluem a fabricante de sapatos Jimmy Choo
Ltd. e a de perfumes Coty Inc.
Becht, entretanto, disse que a
JAB não tem planos de combinar
seus negócios de café, observando que a torrefadora D.E. Master
Blenders e as varejistas de café
Peet’s e Caribou atuam em segmentos diferentes da indústria.
“Então a verdade é que não há
sinergias”, disse ele.
A aquisição da D.E. Master
Blenders será financiada por 3
bilhões de euros em empréstimos e 4,9 bilhões de euros em
ações, disseram as empresas. O
pacote de dívida é um dos maiores feito nesse tipo de operação
desde a crise financeira, num
sinal de que a estabilidade pode
estar retornando à Europa, ainda
que aos poucos.
“Colocamos uma volume considerável de dinheiro na empresa
[...] não só para termos uma estrutura saudável no balanço, mas
também a habilidade de realizar
outras transações”, disse Becht.
A JAB está pagando um prêmio
de 36% sobre o preço médio da

ação da D.E. Master Blenders nos
três meses anteriores ao dia em
que as negociações foram reveladas. Becht disse que o prêmio
reflete o potencial de melhora do
desempenho da D.E. Master Blenders, combinado com o cenário
de longo prazo da JAB.
“A D.E. Master Blenders está
bem no início da fase de virada”,
disse ele. “Ela era um braço sonolento da Sara Lee [...] Jan [Bennink]
fez um bom trabalho ao colocar
uma equipe muito melhor na
direção, mas a tarefa claramente
ainda não está terminada.”
Becht disse que quer melhorar
o desempenho através de investimentos, inovação e atualizações de produtos.
A ação da D.E. Master Blenders
vem se mantendo razoavelmente estável depois de ter saltado
quase 33% em 28 de março, dia da
divulgação da oferta. Ela caiu 1%
na sexta-feira, para 12,11 euros.
O banco Lazard Ltd. foi o principal consultor da D.E. Master
Blender’s no negócio. Leonardo
& Co., BDT & Co., Bank of America
Merrill Lynch, Rabobank/Rothschild, Citigroup Inc. e Morgan
Stanley estão auxiliando a JAB.

