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Robb M. Stewart  
e Alex MacDonald 
The Wall Street Journal

O novo diretor-presidente da 
BHP Billiton se comprometeu a 
frear os investimentos ao longo 
dos próximos anos devido às 
preocupações com retornos fra-
cos de grandes projetos em áreas 
como o gás de xisto, que têm 
atraído críticas dos acionistas.

Em entrevista ao The Wall 
Street Journal, Andrew Macken-
zie disse que a BHP, maior mine-
radora do mundo em valor de 
mercado, vai reduzir as despe-
sas de capital de maneira “sig-
nificativa” nos próximos anos, a 
partir do pico de mais de US$ 22 
bilhões que a empresa antecipa 
para o ano fiscal que se encerra 
em junho.

A decisão foi tomada depois 
que grandes acionistas, como a 
BlackRock Inc. e outros, começa-
ram a questionar os volumosos 
investimentos que as minera-
doras continuam fazendo para 
ampliar sua capacidade e levar 
mais minério de ferro e outros 
minerais para o mercado, embo-
ra os preços tenham caído.

Poucos dias depois de assumir 
oficialmente a liderança da BHP, 
Mackenzie disse que seu objeti-
vo é gerar um fluxo de caixa livre 
substancial a partir das opera-
ções da empresa, incluindo cam-
pos de petróleo e gás nos Estados 
Unidos, minas de cobre no Chile 
e depósitos de minério de ferro 
na Austrália. Ele disse que cada 
uma das divisões da BHP deve 
ser autossuficiente e gerar caixa, 
tendo que disputar com outras 
os futuros investimentos.

“Se um projeto, área geográfica 
ou uma commodity não oferecer 
retornos adequados, vamos redi-
recionar nosso capital para outros 
objetivos ou simplesmente não 
vamos investir. Isso obviamente 
vai criar a oportunidade de devol-
ver mais capital aos acionistas, e 
é esse equilíbrio que eu me preo-
cupo muito em acertar”, disse ele  
terça-feira na Espanha, durante 
um congresso de mineradoras.

Mackenzie pretende conti-
nuar os esforços iniciados no 
ano passado para cortar custos, 
mas também planeja enxugar os 
investimentos. Assim, os proje-
tos e os ativos terão de competir 
mais intensamente para garan-

tir uma fatia do capital redu-
zido. Ou seja, a empresa deve 
ser capaz de gerar um “retorno 
médio mais alto sobre volumes 
menores de investimentos incre-
mentais”, disse ele.

Ele disse a investidores em Bar-
celona que os gastos de capital e 
de exploração devem cair para 
uns US$ 18 bilhões no próximo 
ano fiscal e ainda mais depois 
que a empresa fixar metas mais 
elevadas para o rendimento 
dos novos projetos. Apesar de 
investir menos, Mackenzie disse 
que pretende “fazer a empresa 
crescer mais” e que continua-
rá aumentando a produção de 
commodities essenciais. 

A produção de gás do campo 
de xisto Eagle Ford, no Texas, deve 
aumentar 66% nos próximos três 
anos, para mais de 200.000 barris 

diários de petróleo equivalente 
em 2015, disse ele.

Mackenzie vinha galgando 
postos no setor de matérias-pri-
mas depois que deixou a carreira 
acadêmica, culminando com a 
ascensão ao comando da BHP na 
sexta-feira passada, em substitui-
ção a Marius Kloppers, que lide-
rou a empresa australiana por 
cinco anos e meio e vai permane-
cer até outubro como consultor. 
Mackenzie, que foi nomeado para 
o cargo em fevereiro, apresentou 
no mês passado uma estrutura 
de gestão simplificada que elimi-
na uma camada de executivos e 
aumenta o número de gerentes 
subordinados diretamente a ele.

“A motivação principal é fazer 
com que todos trabalhem em 
torno do eixo da produtividade, 
executando nossas operações 

de forma mais eficiente, para
aumentar as margens e os retor-
nos mesmo na ausência de pre-
ços altos”, disse Mackenzie na 
entrevista.

Sua prudência está alinhada
com iniciativas de outras grandes
mineradoras, forçadas a conter
gastos devido à queda no preço
dos minérios que acompanha o
enfraquecimento da demanda
na China, grande consumidora
de matérias-primas. A Rio Tinto
PLC se comprometeu a cortar
mais de US$ 5 bilhões em custos
até o fim de 2014. Já a Glencore
Xstrata PLC, grupo resultante
de  uma fusão recente, também
prometeu reduzir gastos elimi-
nando a duplicação de cargos e 
simplificando sua estrutura.

Ben Lyons, gerente de cartei-
ra da ATI Asset Management
em Sydney, que possui ações da
BHP, disse que a mineradora fez
uma sucessão tranquila e que
reuniões de investidores com
o novo diretor-presidente e o
antigo reforçaram o sentimento
de continuidade no comando.

Mackenzie disse que a perspec-
tiva para a demanda tem melho-
rado e que os temores sobre um
excesso de oferta no mercado
são exagerados. “Vendo as coi-
sas daqui da Europa, que pro-
vavelmente é uma retardatária,
há mais sinais de otimismo no
mundo desenvolvido.” Os EUA,
em particular, estão mais saudá-
veis, apoiados pelo aumento da
produção de petróleo, que está 
ajudando a economia, disse ele.

A BHP já investiu dezenas de 
bilhões de dólares para expan-
dir suas operações de minera-
ção e energia nos últimos anos.
Mackenzie disse que 80% dos
grandes projetos ainda em curso,
como a expansão da capacidade
das jazidas de minério de ferro
de Pilbara, na Austrália, estarão 
concluídos até meados de 2014.

Os investimentos futuros vão
mirar quatro pilares: petróleo,
cobre, minério de ferro e carvão
para siderurgia. A BHP ainda
está cogitando um quinto pilar
e deve decidir se vai prosseguir
com o projeto Jansen de potássio
no Canadá, orçado em mais de
US$ 10 bilhões, disse Mackenzie,
acrescentando que o gás de xisto
continua a ser forte candidato
aos investimentos reduzidos da
BHP daqui em diante.

Novo líder da BHP quer pôr 
ordem nos investimentosINTERNACIONAL

A Sony deveria vender entre 
15% e 20% da sua divisão de 
entretenimento, propôs o 
fundador do hedge fund Third 
Point, Daniel Loeb, em uma 
carta enviada ontem ao diretor-
presidente do conglomerado 
japonês, Kazuo Hirai. O inves-
tidor ativista, que detém cerca 
de 6,3% das ações ordinárias da 
empresa, disse que suas suges-
tões podem elevar em até 60% o 
preço do papel. A Sony afirmou 
que a divisão não está à venda.

A RIM, empresa canadense que 
fabrica o BlackBerry, informou 
ontem que planeja lançar um 
celular voltado para mercados 
emergentes, incluindo América 
Latina, no início de julho.

BP, Shell e Statoil, petrolíferas 
britânica, anglo-holandesa e 
norueguesa, respectivamente, 
informaram que estão sendo 
investigadas por autoridades 
antitruste da União Europeia por 
suspeita de terem fornecido pre-
ços distorcidos à firma de dados 
de commodities Platts, visando 
manipular preços publicados de 
derivados de petróleo e biocom-
bustíveis. As quatro empresas 
afirmaram que estão coope-
rando com a investigação.

A América do Norte vai liderar 
o crescimento da oferta mun-
dial de petróleo nos próximos 
cinco anos, informou ontem a 
Agência Internacional de Ener-
gia. Isso se deve à produção cres-
cente possibilitada por novas 
técnicas como o fraturamento 
hidráulico, que permitem a 
exploração de reservas antes 
inacessíveis. 

A produção industrial na zona 
do euro cresceu 1% em março 
ante fevereiro, informou ontem 
a Eurostat, agência de estatís-
ticas da União Europeia. Foi 
o maior crescimento mensal 
desde julho de 2011, resultado 
que gerou esperanças de que o 
PIB do bloco no primeiro trimes-
tre, a ser divulgado hoje, talvez 
tenha subido, após cinco trimes-
tres seguidos de contração.

A Sharp, conglomerado do 
Japão, divulgou prejuízo de US$ 
5,4 bilhões no ano fiscal encer-
rado em março, 45% acima do de 
um ano antes e o maior dos seus 
cem anos de história. A empresa 
anunciou também que seu pre-
sidente, Takashi Okuda, que está 
há apenas um ano no cargo, será 
substituído pelo vice-presidente 
executivo, Kozo Takahashi. 

Empresas japonesas emitiram 
em abril US$ 11,8 bilhões em títu-
los de dívida, o maior volume em 
três anos, informou a Nomura 
Securities. A alta foi impulsio-
nada pela demanda do mercado 
por retornos maiores do que 
os oferecidos pelos títulos do 
governo do Japão e pela expecta-
tiva de que as vultosas compras 
de títulos de dívida pelo BC japo-
nês elevarão os juros.

A Dell, fabricante americana de 
PCs, deve divulgar na quinta-
feira um lucro de cerca de 
US$ 600 milhões no primeiro 
trimestre, bem abaixo da esti-
mativa do mercado, disse uma 
pessoa a par do assunto. A 
receita, porém, ficará em torno 
de US$14 bilhões, pouco acima 
do esperado, disse a pessoa.

REGIONAL

A América Latina e o Caribe 
receberam US$ 173,4 bilhões em 
investimentos estrangeiros dire-
tos em 2012, informou a ONU. 
A maior parte, US$ 65,3 bilhões, 
foi para o Brasil, que recebeu 
2% menos que em 2011. O Chile 
ficou em segundo lugar, com 
US$ 30,3 bilhões. A maior parcela 
dos recursos veio dos EUA e da 
UE. Tirando a possível compra de 
uma fatia da cervejaria mexicana 
Modelo pela AB Inbev, o IED na 
região deve ficar estável este ano.

A Petrobras negocia com vários 
grupos da Argentina a venda de 
ativos no país, disse a presidente 
da petrolífera estatal, Graça 
Foster. Ela negou, no entanto, 
notícias na imprensa local de que 
o empresário argentino Cristóbal 
López havia comprado 51% das 
operações da empresa no país.

A ATS, uma sociedade da firma 
americana de produtos e ser-
viços de transações eletrônicas 
ATG com a bolsa NYSE Euronext, 
planeja solicitar à CVM no fim 
do mês autorização para ope-
rar uma nova bolsa no Brasil a 
partir do primeiro semestre de 
2014, disse seu diretor-presi-
dente, Alan Gandelman.

O Brasil atraiu um volume 
recorde de ofertas no primeiro 
leilão de direitos de exploração 
de petróleo e gás do país em 
cinco anos. Um grupo liderado 
pela petrolífera francesa Total 
e que inclui a britânica BP e a 
Petrobras concordou em pagar 
R$ 346 milhões por um bloco, 
superando o recorde anterior, 
de 2006. No total, o governo 
arrecadou R$ 2,8 bilhões, contra 
R$ 2,1 bilhões em 2007.

Jessica E. Lessin
The Wall Street Journal

Celulares, dispositivos usados 
no corpo e carros que se autodi-
rigem estão sendo alardeados 
como o futuro da tecnologia. 
Mas o velho navegador da inter-
net também está se reinventan-
do, uma tendência que afeta o 
modo como as pessoas traba-
lham e se divertem on-line. 

Empresas que vão desde o 
Google Inc. até pequenas nova-
tas estão introduzindo novas 
funções, como a criação e sincro-
nização de anotações e arquivos 
dentro do navegador, reconhe-
cimento de voz, chamadas de 
vídeo e mensagens. Elas também 
estão reinventando o navegador 
para carros e outros dispositivos 
recém-conectados à internet.   

A empresa de navegadores 
Maxthon Ltd., por exemplo, vai 
oferecer aos usuários em junho 
a capacidade de sincronizar 
arquivos em diferentes apare-
lhos através do seu navegador, 
possivelmente concorrendo com 
serviços de compartilhamento 
de arquivos como o do Dropbox 
Inc. Eles também poderão baixar 
ou enviar dados para uma conta 
de armazenamento em nuvem 
ou outro dispositivo que rode o 
navegador. A empresa já oferece 
a possibilidade de fazer e sincro-
nizar anotações no navegador. 

O software, que a Maxthon 
diz ser usado por cerca de 120 

milhões de pessoas por mês, 
mais da metade delas na China, 
pretende capitalizar o desejo 
dos consumidores de acessar 
seus arquivos a partir de vários 
aparelhos. A empresa oferece 
navegadores para computado-
res pessoais, celulares, tablets e 
até sistemas de automóveis. No 
começo deste ano, a Maxthon 
anunciou um acordo com a Pio-
neer Electronics para permitir 
a usuários navegar na internet 
numa tela sensível a toque ins-
talada dentro de um carro.

“Está claro que estamos mudan-
do para um mundo de múltiplos 
dispositivos que cria muitos desa-
fios”, diz Karl Mattson, vice-presi-
dente e gerente geral da Maxthon, 
que tem cerca de 220 emprega-
dos. “O navegador é a estrutura 
natural para isso”, diz ele.  

Pode parecer que o setor de 
navegadores ficou estagnado 
nos últimos anos, com o mercado 
dominado por gigantes da tec-
nologia como Microsoft Corp., 
Google e Apple Inc. O Internet 
Explorer, da Microsoft, conti-
nua o líder de mercado entre os 
navegadores de PCs, segundo a 
Net Applications, com 56% de 
participação no mercado mun-
dial. Já o Safari, da Apple, lidera 
nos celulares e tablets com uma 
fatia de 59%, graças à populari-
dade do iPhone e do iPad. 

Nos bastidores, porém, mui-
tas empresas vêm discretamente 
melhorando e remodelando o 

navegador de internet, depois 
que novas tecnologias tornaram 
possível executar numerosas ati-
vidades on-line em vez de através 
de um software baixado no com-
putador. O conjunto das novas 
técnicas dando vida a essas fun-
ções é chamado de HTML5.   

As empresas adotaram aplica-
tivos que permitem aos usuários 
acessar recursos como jogos e 
programas de terceiros a partir 
de uma tela inicial. Neste ano, 
o Google, dono do navegador 
Chrome, lançou programas que 
possibilitam a desenvolvedores 
adicionar reconhecimento de 
voz às suas páginas na internet, 
de modo que os usuários possam 
navegar na rede através da fala. A 
empresa também introduziu um 
app no Chrome para seu serviço 
de anotações que as sincroniza 
diretamente com o serviço de 
armazenamento Google Drive.

Já a Microsoft, entre outras coi-

sas, tem ajustado seu Explorer
para telas de toque, procurando
torná-lo adequado e rápido para
os tablets, como o seu Surface. 

O navegador da Mozilla Corp.,
o Firefox, também lançou novas
funções, como a capacidade de
integrar sites de redes sociais
para que usuários possam atua-
lizar o Facebook dentro da estru-
tura do navegador. 

Os apps vêm diminuindo um
pouco o apelo dos navegadores,
principalmente porque os usuá-
rios os acham mais rápidos e con-
venientes de usar que a internet.
Isso motivou parte dessa recente
inovação nos navegadores.

Jay Sullivan, diretor de opera-
ções da Mozilla, diz que a navega-
ção está ficando mais social devi-
do às maneiras novas e fáceis de
compartilhar com amigos o que
encontramos enquanto surfamos
na internet. “Será mais dinâmico,
rápido e divertido”, diz.

A reinvenção da 
navegação na web

O navegador da Maxthon permite sincronização com vários aparelhos via Web
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Cotação da ação da BHP Billiton,
em dólares australianos 

Índice de preço à vista de minério
de ferro entregue à China* 

The Wall Street JournalFonte: The Steel Index; SIX Financial Information (preço da ação); *62% de conteúdo ferroso

Andrew Mackenzie conversa com 
uma artista local em Port Hedland, 
Austrália.

Ação da BHP caiu junto com o preço das matérias-primas 

FOTO POR BHP BILLITON

Iván Rothkegel
The Wall Street Journal

Carlos Langoni, ex-presidente 
do Banco Central do Brasil, que 
hoje ocupa os cargos de diretor 
do Centro de Economia Mundial 
da Fundação Getulio Vargas e de 
assessor da FGV Projetos, argu-
menta que a economia do país 
enfrenta três paradoxos. O pri-
meiro é a luta do banco central 
entre combater a inflação e evitar 
uma valorização excessiva do real. 
Nesse campo de batalha, Langoni 
defende a decisão do BC de dar 
prioridade à inflação. “O índice 
de inflação é muito alto, mesmo 
para o Brasil”, diz ele.

O segundo é que, apesar das 
críticas sobre a forma como o 
país gere a sua economia e da 
desaceleração do crescimento, o 
investimento estrangeiro direto 
continua entrando e os mercados 
continuam dispostos a emprestar 
ao Brasil a taxas bastante atraen-
tes. O terceiro é que a desacelera-
ção não tem afetado o emprego.

Langoni, que está em Nova 
York para participar de uma con-
ferência sobre a economia global 

e o Brasil organizada pela FGV 
Projetos e pela Câmara America-
na de Comércio (Amcham Brasil), 
advertiu, em entrevista ao The 
Wall Street Journal, que o fim do 
ciclo de alta dos preços das maté-
rias-primas traz à tona debilida-
des estruturais importantes.

Para cumprir a meta de crescer 
entre 4% e 5% ao ano, “precisamos 
investir [...]  para melhorar o capi-
tal humano, a educação”, diz ele.

Os paradoxos da economia 
brasileira, segundo Langoni

Leia artigo completo no site

Carlos Langoni, ex-presidente do BC
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2013, Empresas, p. B11.




