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INTERNACIONAL

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Gilles Castonguay
The Wall Street Journal

Maria Epifania tem um bom 
emprego, montando carros na 
fábrica de Mirafiori da Fiat SpA, 
em Turim, no norte da Itália. Só 
que nos últimos dois anos ela 
quase não trabalhou.

Mesmo assim ela recebe parte 
do seu salário mensal, uns 800 
euros (R$ 2.450), graças a um 
programa do governo que ajuda 
os trabalhadores obrigados a 
ficar de licença por empregado-
res que precisam cortar as des-
pesas. Epifania, mãe solteira de 
39 anos, pode ser chamada de 
volta para a Mirafiori algum dia. 
Mas ela tem dúvidas sobre suas 
chances de voltar ao trabalho.

“Não estou vendo perspecti-
vas para o futuro”, diz ela.

Epifania é uma entre os 
milhares de trabalhadores da 
indústria automobilística euro-
peia cujos empregos correm 
perigo devido a uma crise que 
derrubou as vendas de carros na 
região para o nível mais baixo 
em décadas.

Depois de fechar uma fábrica 
na Sicília em 2011, a Fiat conse-
guiu evitar novos fechamentos 
e demissões no seu país de ori-
gem. Em vez disso, a empresa 
desativou suas cinco fábricas 
italianas por longos períodos, 
para cortar custos e preparar-se 
para uma futura recuperação. 
Os funcionários são pagos para 
ficar em casa.

A fábrica de Mirafiori, um 
parque industrial gigantesco 
em Turim, a cidade natal da Fiat, 
empregava dezenas de milhares 
de operários e produzia mais de 
300.000 veículos anualmente. 
No ano passado, ela produziu 
menos de 50.000 carros, o que 
não basta para dar emprego 
para os 5.500 operários da sua 
linha de montagem.

A fábrica de Mirafiori, que já 
foi o orgulho do setor industrial 
da Itália e hoje está subutilizada 
e subfinanciada, é a epítome de 
tudo que deu errado na indús-
tria automobilística europeia.

Nem a Fiat nem qualquer 
outra montadora europeia 
seguiu o exemplo de suas rivais 
americanas fazendo os cortes 
maciços necessários para ali-
nhar a produção com a queda 
na demanda.

No rescaldo da crise financeira 
de 2008, as montadoras dos Esta-
dos Unidos fecharam 18 fábri-
cas. Muitos desses fechamentos 
foram feitos como parte de pro-
cessos de recuperação judicial 
financiados pelo governo, tanto 
da General Motors Co. como da 
Chrysler Group LLC, que é hoje 
controlada pela Fiat. 

As montadoras americanas 
também reduziram os chama-
dos programas de “banco de 
empregos”, que antes manti-
nham os funcionários na folha 
de pagamento muito depois 
que suas vagas eram efetiva-
mente eliminadas.

Na Europa, as vendas andam 
tão ruins que menos da metade 
das fábricas está operando com 
75% da capacidade, o mínimo 
necessário para cobrir os cus-
tos sem dar prejuízo, segundo 
a consultoria Alix Partners. As 
que operam abaixo desse nível 
se localizam sobretudo na Itá-
lia, França e Espanha, países 
cujas economias foram bastan-
te golpeadas pela crise.

Mesmo assim, os governos da 
Europa Ocidental não querem 
ver mais trabalhadores engros-
sando as legiões de desempre-
gados. Os sindicatos batalham 
para proteger o emprego dos 
seus membros, e os tribunais do 
continente tendem a ser favorá-
veis a eles.

Há outras limitações: na 
França, a PSA Peugeot-Citroën 
recebeu bilhões de euros em 
empréstimos e garantias gover-
namentais, enquanto 15% da 
Renault SA são hoje de proprie-
dade estatal.

Como consequência, as mon-
tadoras estão perdendo bilhões 
de euros por ano na Europa.

“Nenhuma dessas montado-
ras espera atingir o ponto de 
equilíbrio [na Europa] antes de 
2015, no mínimo”, diz Abbas Ali 
Quettawala, analista na consul-
toria de investimentos Sanford 
C. Bernstein.

Entre 2007 e 2014, as mon-
tadoras europeias terão fecha-
do seis fábricas — o que ainda 

não é suficiente para reduzir a 
diferença entre a capacidade de 
produção e a demanda, calcu-
lam analistas.

 Como alternativa a fechar 
mais fábricas, as montado-
ras europeias estão tentando 
outras maneiras de cortar cus-
tos e melhorar a eficiência. Elas 
vêm reduzindo a produção de 
modelos antigos, eliminando 
milhares de postos de trabalho, 
colocando alguns trabalhadores 
em licença obrigatória, ofere-
cendo aposentadoria antecipa-
da e renegociando as condições 
de trabalho e remuneração. A 
Renault, por exemplo, preten-
de cortar 7.500 empregos até 
2016. Elas também têm vendi-
do ativos.

As montadoras continuam 
investindo em fábricas nos 
mercados emergentes, onde os 
custos de produção são baixos 
e a demanda de carros continua 
alta. Elas também ganharam 
impulso com a recuperação da 
economia americana. Assim, 
os lucros nesses mercados vêm 
compensando os prejuízos 
registrados na Europa.

Na Itália, a Fiat propôs dar às 
suas fábricas subutilizadas um 
novo sopro de vida, fazendo 
com que produzam um número 
menor de carros, mas de mode-
los mais lucrativos para expor-
tação, sob suas marcas Fiat 500, 
Alfa Romeo e Maserati. A Fiat 
também planeja usar uma des-
sas fábricas para montar um 
novo modelo para a Jeep, que 
pertence à Chrysler.

Até agora, a montadora italia-
na já gastou mais de 2 bilhões 
de euros (US$ 2,7 bilhões) refor-
mando as linhas de montagem e 
dando treinamento aos operá-

rios de três fábricas.
Embora os investimentos 

tenham reacendido suas espe-
ranças, muitos funcionários que 
continuam em casa de braços 
cruzados estão se perguntan-
do se serão incluídos no mais 
recente plano da Fiat.

“Não dá para pensar que 
haverá vagas para todos”, diz 
Federico Bellono, um dirigente 
do sindicato Fiom-Cgil.

A divisão de carros da Fiat 
emprega 41.000 pessoas na Itá-
lia. Embora não pudesse quan-
tificar quantos deles foram for-
çados a aceitar a licença obriga-
tória em algum momento dos 
últimos anos, a Fiat informou 
que usou uma média de 20 
milhões de horas por ano do 
programa de subsídios estatais 
entre 2009 e 2012.

No início de julho, a Fiat 
sofreu um revés nessa estratégia 
devido a um protesto apresen-
tado pelo Fiom-Cgil. O sindica-
to conseguiu que um tribunal 
derrubasse um artigo da lei tra-
balhista italiana, questionando 
parte do contrato de trabalho 
que a Fiat tinha negociado com 
todos os outros sindicatos em 
troca de fazer novos investi-
mentos no país.

Como consequência, a Fiat 
suspendeu os investimentos, 
deixando no limbo a Mirafiori 
e outra fábrica que ainda não 
tinha recebido nova injeção de 
fundos nem a tarefa de montar 
novos modelos.

“Não estou pronto para con-
firmar qualquer investimento 
[...] até que tenhamos a certe-
za, a clareza de que precisamos 
para administrar nossas fábri-
cas”, disse o diretor-presidente 
da Fiat, Sergio Marchionne.

Fiat ilustra o que deu errado 
para montadoras da Europa
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Maria Epifania está entre os milhares de funcionários da fábrica de Mirafiori da Fiat, em Turim, em licença forçada

REGIONAL

O governo do México apre-
sentou ontem sua proposta de 
reforma do setor de energia, que 
autoriza petrolíferas privadas a 
formar sociedades com as esta-
tais. Mas a proposta, que precisa 
ser aprovada pelo Congresso, 
não dá às empresas a posse defi-
nitiva dos campos de petróleo, 
o que torna o investimento no 
México menos atraente que em 
países como Colômbia, Noruega 
e Brasil, segundo analistas.

A Votorantim Cimentos anun-
ciou ontem que cancelou sua 
oferta pública inicial de ações, 
marcada para setembro, devido 
às condições desfavoráveis 
do mercado. A oferta já havia 
sido adiada uma vez em julho. 
A firma, que previa arrecadar 
R$ 10,3 bilhões, afirmou que a 
oferta ainda está nos seus planos.  

A petrolífera argentina YPF 
teve lucro operacional recorrente 
de US$ 198 milhões no segundo 
trimestre, 30,9% maior que um 
ano atrás. A YPF preferiu divulgar 
só o lucro operacional, que não 
leva em conta a multa de US$ 
155 milhões que recebeu de um 
tribunal internacional por uma 
suposta quebra de contrato com 
duas firmas em 2009, incluindo a 
brasileira AES Uruguaiana.

Correção e Ampliação

A América Móvil, telefônica 
mexicana, fez oferta de US$ 9,6 
bilhões pelos70% que ainda não 
tem na KPN. A oferta valoriza a 
operadora holandesa em US$ 
13,6 bilhões. Nota ontem nesta 
seção disse, erroneamente, que 
US$ 13,6 bilhões tinha sido o 
valor da oferta.

O PIB do Japão cresceu 2,6% 
no segundo trimestre, em ter-
mos anualizados, informou o 
governo. O mercado esperava 
uma alta de 3,6%. O resultado 
intensificou o debate de quando 
o governo deve considerar a 
economia forte o suficiente para 
elevar os impostos. O plano 
é promover um aumento de 
10% até 2015, para lidar com a 
enorme dívida do país.

Reguladores do sistema finan-
ceiro de Nova York confirma-
ram ontem que intimaram cerca 
de dez empresas relacionadas 
ao uso da moeda virtual bitcoin 
a prestarem informações. Eles 
estariam solicitando, entre 
outros, dados sobre programas 
para evitar lavagem de dinheiro 
e medidas de proteção ao consu-
midor. Os reguladores querem 
verificar se essas empresas cum-
prem a legislação.

A Steinway, fabricante de ins-
trumentos musicais dos EUA, 
informou que recebeu uma 
oferta de um fundo de inves-
timento, cujo nome não reve-
lou, que a avalia em US$ 478 
milhões. Ela supera a oferta 
feita pelo fundo de private 
equity Kohlberg, de US$ 438 
milhões. O Kohlberg tem três 
dias para apresentar uma nova 
proposta.

A Unilever, gigante anglo- holan-
dês de bens de consumo, vai 
vender sua unidade de molhos 
para salada Wish-Bone à Pinna-
cle Foods, empresa de alimentos 
dos EUA, por US$ 580 milhões. 
O negócio reforça a mudança de 
foco da Unilever, que está se con-
centrando na área de produtos 
de cuidados pessoais.

A Blackstone, firma americana 
de private equity, fechou acordo 
para comprar da General Electric 
participações majoritárias em 
cerca de 80 complexos residen-
ciais nos EUA, em um acordo que 
avalia todo o portfólio em US$ 
2,7 bilhões, segundo fontes. Essa 
é a maior aposta já feita pela Bla-
ckstone no negócio de aluguel 
de apartamentos. As empresas 
não quiseram comentar.

O mercado de trabalho da China 
mostra resistência, apesar da 
desaceleração da economia do 
país. O número de vagas anun-
ciadas em julho no Zhaopin.com, 
um dos maiores sites de recru-
tamento do país, foi 53% maior 
que o de um ano antes. A alta é 
maior que a média mensal desde 
janeiro de 2011, de 45%. Pesquisa 
feita no segundo trimestre com 
mais de 500 empresas chinesas 
pela consultoria Mercer também 
mostra um aumento médio de 
2,2%  nos planos de contratação.

John W. Miller e Eyk Henning
The Wall Street Journal

A ThyssenKrupp AG está con-
siderando manter sua deficitá-
ria siderúrgica brasileira, numa 
reviravolta nas tentativas do 
conglomerado industrial ale-
mão de se livrar da sua divisão 
Steel Americas.

De acordo com o novo plano, a 
ThyssenKrupp venderia sua uni-
dade processadora em Calvert, 
no Alabama, para a Cia. Siderúr-
gica Nacional (CSN), por US$ 1,5 
bilhão, e a CSN aceitaria comprar 
três milhões de toneladas de aço 
por ano da brasileira Compa-
nhia Siderúrgica do Atlântico, a 
CSA, disseram pessoas a par das 
negociações. A CSA ficaria sob o 
controle da ThyssenKrupp.

Cerca de 2,5 milhões de tone-
ladas da produção brasileira 
seriam destinadas para proces-
samento na laminadora do Ala-
bama por até seis anos, enquan-
to as 500.000 toneladas restantes 
seriam enviadas para operações 
da CSN no Brasil, disseram as pes-
soas. Não ficou claro se já foram 
estipulados prazos para o acor-
do, mas uma das pessoas disse 
que não é provável que ele seja 

fechado esta semana.
As usinas no Brasil e EUA, que 

fazem parte de um ambicioso 
plano lançado na década passa-
da para conquistar o mercado 
de aço dos Estados Unidos, já 
custaram mais de US$ 15 bilhões 
à ThyssenKrupp sem gerar 
nenhum lucro. O valor contábil 
das duas usinas é hoje de US$ 4,5 
bilhões. Desde que elas foram 
inauguradas em 2010, a Thys-
senKrupp já reduziu valor delas 
em US$ 10,7 bilhões.

Tirar a Steel Americas de seu 
balanço está no topo da lista de 
prioridades da ThyssenKrupp. 
A agência de classificação de 
crédito Standard & Poor’s con-
cluiu no fim do ano passado que 
a venda do ativo é crucial para a 
ThyssenKrupp reduzir sua dívi-
da e proteger suas avaliações de 
crédito. A previsão é que a Thys-
senKrupp divulgue um pequeno 
lucro trimestral hoje.

Um porta-voz da ThyssenKru-
pp disse que a empresa manti-

nha negociações intensas com 
mais de um potencial compra-
dor e que planeja vender a Steel 
Americas em tempo hábil.

Outras opções também perma-
necem sobre a mesa, incluindo 
uma oferta conjunta da Arcelor-
Mittal SA, que tem sede em Lon-
dres, e da japonesa Nippon Steel 
& Sumitomo Metal Corp., disse-
ram as pessoas a par das nego-
ciações. A dupla ofereceu US$ 2 
bilhões pela usina no Alabama, 
que custou US$ 5 bilhões para ser 
construída e está projetada para 
processar até cinco milhões de 
toneladas de aço por ano para as 
montadoras no sudeste dos EUA.

A ArcelorMittal e a Nippon 
Steel não quiseram comentar.

Caso a ThyssenKrupp venda a 
usina do Alabama para a Arce-
lorMittal e a Nippon, a empresa 
alemã poderia enfrentar a possi-
bilidade de ter que fechar a CSA.

“Em algum momento, ou você 
pesca o peixe ou libera a isca”, 
diz John Packard, editor da “Steel 
Market Update”, uma publicação 
do setor. Ele diz que a ThyssenKru-
pp tem agora três opções: “Vender 
as operações do Alabama à CSN 
com algum tipo de acordo para 
o fornecimento de chapas da CSA 

no Brasil; vender as operações 
do Alabama para alguém como 
a ArcelorMittal e fechar a usina 
no Brasil, ou decidir não vender 
nada e descobrir uma maneira de 
tornar as operações rentáveis”.

Seja qual for o caso, um acor-
do entre a ThyssenKrupp e a 
CSN deve exigir um aumento 
de capital pelo conglomerado 
industrial alemão, disse uma das 
pessoas a par do assunto, acres-
centando que a empresa está 
em negociações com bancos de 
investimento sobre a emissão de 
novas ações.

“Vemos um aumento de capi-
tal no dia da venda da Steel Ame-
ricas”, com um máximo de 51,5 
milhões de novas ações, ou 10% 
do capital existente, previram 
analistas do J.P. Morgan em uma 
nota. Aos preços atuais de mer-
cado, a ThyssenKrupp pode cap-
tar mais de US$ 1 bilhão em uma 
emissão de novas ações.

Um porta-voz da ThyssenKru-
pp disse que a decisão sobre 
um possível aumento de capital 
pode ser tomada só quando o 
resultado de uma venda da Steel 
Americas ficar claro.

A ação da companhia fechou 
ontem em 17,11 euros (US$ 

22,83), na Alemanha, com alta 
de 13 centavos de euros.

A ThyssenKrupp, cuja incapa-
cidade de vender as usinas tem 
frustrado investidores por mais 
de um ano, originalmente tinha 
a intenção de vender sua usina 
no Alabama e sua participação de 
73% na CSA. A Vale SA detém os 
27% restantes da usina brasileira.

O diretor-presidente da Vale, 
Murilo Ferreira, disse na sema-
na passada que a empresa não 
tinha a intenção de aumentar 
sua participação na CSA. Um 
porta-voz da Vale não quis fazer 
comentários adicionais.

Um possível acordo com a 
CSN naufragou no mês passado 
por causa de uma disputa sobre 
o preço. Representantes da CSN 
não estavam disponíveis para 
comentar o assunto.

A ThyssenKrupp lançou o pro-
jeto para ambas as usinas em 
meio ao boom global de aço da 
última década, planejando pro-
duzir chapas de aço bruto no 
Brasil e enviá-las para o Alaba-
ma para serem laminadas. Mas a 
crise financeira global e um real 
volátil frustraram esse plano.

(Colaboraram Jan Hromadko, 
Hendrik Varnholt e Paul Kiernan.)

ThyssenKrupp repensa estratégia e pode manter a CSA
©THYSSENKRUPP AG

Novo plano prevê venda da usina no Alabama (acima) à CSN, segundo fontes

A BlackBerry colocou-se ontem formalmente à 
venda, num reconhecimento de que perdeu a 
batalha com iPhones e celulares Android.  

BlackBerry à venda

 wsj.com/brasilLeia on-line 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 ago. 2013, Empresas, p. B11.




