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Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Brent Kendall, Jack Nicas  
e Susan Carey
The Wall Street Journal,  
de Washington

O Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos entrou com 
uma ação ontem para bloquear a 
fusão entre a AMR Corp., contro-
ladora da American Airlines, e a 
US Airways Group Inc., dizendo 
que o acordo prejudicaria a con-
corrência depois de uma onda 
de consolidação de companhias 
aéreas nos últimos anos.

“Os consumidores é que aca-
bariam pagando a conta desta 
transação — com passagens mais 
caras, taxas mais altas e menos 
opções”, afirmou o procurador-
geral americano, Eric Holder, 
em um comunicado.

Durante a década passada, 
Washington impôs pouca resis-
tência à fusão das companhias 
aéreas, mas na ação, a Justiça 
americana afirma que a com-
binação entre a US Airways e a 
American resultaria em quatro 
companhias controlando mais 
de 80% do mercado de viagens 
aéreas comerciais dos EUA.

A US Airways e a American 
competem diretamente em 
mais de 1.000 rotas em que uma 
delas ou ambas oferecem cone-
xões, segundo o governo. A ação 
alega que a grande maioria das 
rotas aéreas do país já é altamen-
te concentrada.

A ação da AMR caiu ontem 45% 
e da US Airways, 13%, indicando 
a expectativa de que a planejada 
fusão vai desmoronar. O acordo 
entre a AMR e a US Airways, todo 
em ações, era avaliado em US$ 
11 bilhões quando foi anuncia-
do em fevereiro. A US Airways e a 
American haviam declarado que 
a fusão beneficiaria os consumi-
dores através da criação de uma 
outra grande companhia aérea 
com capacidade para competir 
de forma mais robusta com duas 
gigantes que se uniram, a Delta 
Air Lines Inc. e a United Conti-
nental Holdings Inc.

“Acreditamos que o Departa-
mento de Justiça errou na sua 
avaliação”, afirmaram a AMR e a 
US Airways em uma declaração 

conjunta. “Vamos montar uma 
defesa vigorosa e buscar todas 
as opções legais para realizar 
essa fusão.”

Os principais executivos das 
duas companhias disseram que 
permanecem otimistas sobre a 
possibilidade de concluir um 
acordo até o fim do ano.

O diretor-presidente da US 
Airways, Doug Parker, disse em 
uma mensagem aos funcionários 
que “outras empresas já se viram 
em circunstâncias semelhantes e 
conseguiram concluir com suces-
so a fusão”. Parker não revelou 
como as empresas devem lidar 
com as preocupações expressas 
pelas autoridades antitruste.

Em uma carta aos funcionários, 
o diretor-presidente da AMR, Tom 
Horton, disse que as empresas 
têm trabalhado com a equipe do 
Departamento de Justiça durante 
meses para obter a aprovação da 
fusão, mas “já que o Departamen-
to de Justiça formou uma opinião 
contrária, o assunto será agora 
resolvido pelos tribunais”.

Horton disse que o processo 
judicial “provavelmente levará 
alguns meses”. Por enquanto, 
segundo ele, as companhias 
aéreas “continuarão a operar 

como empresas independen-
tes e concorrentes” e qualquer 
mudança de liderança relacio-
nada à fusão terá de esperar.

Dennis Tajer, porta-voz da 
Allied Pilots Association, asso-
ciação que representa mais de 
8.000 pilotos da American Air-
lines, disse que o Departamento 
de Justiça estava sendo hipócri-
ta, pois havia aprovado fusões 
de companhias aéreas antes.

Se essa fusão mais recente for 
cancelada, o Departamento de 
Justiça vai ter “reforçado o duo-
pólio da Delta e United”, disse 
Tajer. “Está claro que a United e a 
Delta hoje dominam Nova York 
e outras rotas que não domina-
vam antes. E isso é ruim para os 
viajantes.”

Uma audiência no tribunal de 
recuperação judicial estava agen-
dada para quinta-feira, na qual se 
esperava que um juiz confirmasse 
o plano de reorganização da AMR 
após o seu pedido de concordata 
no fim de 2011. O plano de reor-
ganização consiste basicamente 
na fusão com a US Airways. Não 
ficou imediatamente claro se a 
audiência prosseguirá.

O diretor da divisão antitrus-
te do Departamento de Justiça 

americano, Bill Baer, disse que 
se as partes envolvidas quiserem 
propor uma maneira de resolver 
o processo, o governo estaria dis-
posto a ouvir, mas acrescentou: 
“Nós acreditamos que a solução 
certa aqui é uma liminar” para 
bloquear a proposta de fusão.

A American e a US Airways afir-
maram que a fusão de suas redes 
daria aos consumidores acesso a 
rotas em que apenas uma delas 
oferece voos hoje e que a com-
binação traria mais peso para 
a aliança de marketing global 
Oneworld, da qual a American 
é um dos principais membros. 
Elas rejeitaram as previsões de 
críticos de que a companhia 
aérea resultante da fusão redu-
ziria os serviços oferecidos.

Seis procuradores-gerais de 
Estados americanos se uniram à 
ação do Departamento de Justi-
ça, que foi apresentada a um tri-
bunal federal em Washington.

A última grande tentativa de 
fusão no setor aéreo bloqueada 
pelo Departamento de Justiça 
dos EUA foi em julho de 2001, 
entre a United e a US Airways. O 
acordo acabou sendo desfeito.

(Colaboraram Devlin Barrett e 
Doug Cameron.)

Reguladores dos EUA se opõem 
à fusão entre American e US AirINTERNACIONAL

O investidor ativista Carl Icahn 
anunciou ontem no Twitter que 
comprou uma quantidade con-
siderável de ações da Apple, um 
dia depois de declarar que usaria 
a rede social para fazer comuni-
cados sobre seus negócios. Icahn 
não informou valores, mas uma 
pessoa a par do assunto disse que 
ele investiu US$ 1 bilhão.

A ThyssenKrupp, conglomerado 
alemão, divulgou um prejuízo de 
US$ 480 milhões no seu terceiro 
trimestre fiscal, comparado com 
um lucro de US$ 144,5 milhões 
um ano antes. A empresa, que 
vem tentando sem sucesso ven-
der siderúrgicas deficitárias no 
Brasil e EUA, atribuiu parte da 
perda a uma despesa de US$ 49,1 
milhões com a reavaliação de ati-
vos no setor de turbinas eólicas.

A H.J. Heinz, fabricante de 
ketchup dos EUA, confirmou 
que vai cortar 600 postos de 
trabalho, a maioria na sua sede 
na Pensilvânia. É sinal de que 
seu novo dono, a firma brasileira 
3G — que comprou a empresa 
em junho em sociedade com a 
Berkshire Hathaway, do megain-
vestidor Warren Buffett — pode 
estar repetindo a mesma estraté-
gia agressiva de cortes de custo 
que usou na rede Burger King.  

A Whirlpool, maior fabricante 
de eletrodomésticos do mundo, 
concordou em comprar uma 
participação de 51% na chinesa 
Hefei Sanyo por cerca de US$ 
552 milhões com a meta de 
se expandir na Ásia, hoje seu 
menor mercado. A empresa 
americana espera fechar o 
acordo até o fim de 2014.

A produção industrial dos 17 
países da zona do euro subiu 1,1% 
no segundo trimestre em relação 
ao primeiro, o maior aumento 
trimestral desde o primeiro 
trimestre de 2010, divulgou a 
agência de estatísticas Eurostat. 
A leitura sugere que a contração 
do bloco terminou, embora o 
progresso tenha sido desigual. 
Alemanha, Itália e Grécia regista-
ram alta, mas França, Espanha e 
Portugal tiveram queda.

O banco americano Citigroup 
está tentando vender sua divisão 
de investimentos alternativos, 
City Capital Advisors, que inclui 
um fundo de mercados emer-
gentes e outro que tem participa-
ções em empresas de infraestru-
tura, segundo um memorando 
interno examinado pelo WSJ. 
Um porta-voz do Citi disse que 
o banco está procurando se ade-
quar às novas regulamentações. 

O investidor William Ackman se 
demitiu do conselho da deficitá-
ria varejista americana J.C. Pen-
ney, encerrando uma conflituosa 
divergência com outros mem-
bros. O conselho declarou “apoio 
incondicional” ao seu presidente, 
Thomas Engibous, e ao diretor-
presidente, Myron Ullman, os 
quais Ackman queria substituir.

A Steinway, fabricante de pianos 
dos EUA, afirmou que a firma de 
private equity Kohlberg desistiu 
de comprá-la depois que outro 
possível comprador ofereceu US$ 
38 por ação, elevando o valor da 
empresa para US$ 477 milhões. 
Fontes a par do assunto disseram 
que o novo interessado seria a 
firma do investidor John Paulson. 

REGIONAL

O Departamento de Comércio 
americano determinou que 
Equador, China, Índia e Vietnã 
deram subsídios ilegais a expor-
tações de camarão enviadas 
aos EUA e está impondo tarifas 
como represália; no caso do 
Equador, o imposto chega a 
13,5%.  Em conjunto, os cinco 
países exportaram 208.000 tone-
ladas de camarão, ou US$ 1,7 
bilhão, aos EUA no ano passado.

A Shougang Hierro, mineradora 
chinesa que opera no Peru, pode 
enfrentar greve de trabalha-
dores na mina de Marcona, na 
região de Ica, na quinta-feira. O 
sindicato Federação Nacional da 
Mineração afirmou que aguarda 
permissão do Ministério do Tra-
balho do Peru para a paralisação. 
A reivindicação é por aumento 
salarial e outros benefícios.

A companhia aérea Azul difi-
cilmente vai abrir seu capital 
este ano devido às condições do 
mercado, disse seu fundador, 
David Neeleman. O crescimento 
mais lento do Brasil reduziu o 
apetite do investidor por ações 
de empresas do país. A Azul não 
revela quanto espera captar, mas 
uma fonte a par do assunto disse 
que seria até US$ 700 milhões.

O Banco do Brasil adiou seus 
planos de expansão nos EUA, 
disse seu presidente, Aldemir 
Bendine. Em maio, o BB perdeu 
a corrida para adquirir o banco 
City National Bank, da Flórida, 
do espanhol Bankia, que acabou 
sendo comprado pelo chileno 
Banco de Crédito e Inversiones. 
O BB divulgou ontem lucro de R$ 
10 bilhões no primeiro semestre, 
82% maior que um ano atrás.

Max Colchester
The Wall Street Journal

Das cinzas da crise financeira, 
começa a surgir uma nova gera-
ção de líderes do setor: eles têm 
experiência, são mais discretos 
e… incrivelmente maçantes.

Os grandes bancos, que tive-
ram a reputação manchada 
por anos de escândalos, muitas 
vezes sob o comando de executi-
vos agressivos, estão preferindo 
hoje líderes cujas qualificações 
incluem uma boa dose de tédio. 
A meta é evitar mais polêmica.

O Royal Bank of Scotland 
Group PLC se tornou este mês a 
mais recente instituição finan-
ceira a adotar essa estratégia. O 
banco, no qual o governo britâ-
nico mantém uma participação 
de 81%, substituiu seu diretor-
presidente Stephen Hester por 
Ross McEwan, um executivo 
neozelandês da divisão de banco 
de varejo pouco conhecido.

Ao escolher alguém da casa 
com personalidade discreta, o 
RBS segue passos já dados pelo 
Barclays PLC, Citigroup Inc. e 
Deutsche Bank AG. Esses ban-
cos abandonaram o modelo de 
líderes executivos vistos como 
desconectados com a realidade 
e exageradamente dispostos a 
se chocar com reguladores, polí-
ticos e membros do conselho.

“Humildade e um bom nível 
de autoconhecimento são agora 
qualidades desejáveis”, diz Jamie 
Maxwell-Grant, consultor da 
recrutadora Korn/Ferry Inter-
national que supervisiona uma 
bateria de testes psicométricos 
que a empresa aplica a candidatos 
à liderança executiva dos maiores 

bancos globais. “Cinco anos atrás, 
esses não eram necessariamente 
atributos atraentes.”

Os banqueiros de investi-
mento de personalidade difícil, 
como Hester, Bob Diamond, do 
Barclays, e Vikram Pandit, do 
Citigroup, são coisa do passado. 
No lugar deles, estão entrando 
executivos do setor de banco de 
varejo cujos principais objetivos 
incluem polir a imagem de seus 
bancos e forjar relações concilia-
tórias com reguladores.

Hester, um ex-executivo de 
banco de investimento do Cre-
dit Suisse, era conhecido por sua 
propriedade de 142 hectares em 
Oxfordshire e pela notória pre-
ferência por trajes tradicionais 
britânicos de caça. Talvez não 
seja de surpreender que Hester 
tenha se envolvido com frequên-
cia em polêmicas ligadas a seus 
pacotes de remuneração. No iní-
cio do ano, o executivo anunciou 
que estava deixando o banco em 
meio à pressão de políticos britâ-
nicos, frustrados com a lentidão 
do RBS em enxugar seus custos.

Quando McEwan foi nomea-
do diretor-presidente no início 
deste mês, uma de suas primeiras 
medidas foi abrir mão de bônus 
até 2015 e prometer liberar mais 
crédito às empresas britânicas. 

A reação imediata de vários ana-
listas à nomeação de McEwan foi 
notar uma forte semelhança com 
o novo líder do Barclays, Antony 
Jenkins, um executivo experiente 
de banco de varejo, que sucedeu 
Diamond no ano passado.

Jenkins, um britânico de fala 
mansa, tem enfrentado uma crí-
tica diferente: ele é seco demais. 
Em uma audiência recente, um 

parlamentar o repreendeu por 
usar muitos jargões de consul-
toria administrativa. Jenkins sur-
preendeu alguns funcionários ao 
instalar grandes painéis de vidro 
no hall de entrada da sede do 
Barclays com palavras de ordem 
como “integridade”, “liderança” 
e “respeito”. Uma porta-voz do 
Barclays não quis comentar.

A busca por líderes de perso-
nalidade mais mansa tem sido 
intensa. A Korn/Ferry foi contra-
tada por uma firma de Wall Stre-
et para submeter um candidato 
para um cargo de liderança a 
uma sessão de dois dias na qual 
ele teve de desempenhar o papel 
de diretor-presidente. O candi-
dato teve de fazer uma apresen-
tação on-line e ser entrevistado 
por atores se passando por jorna-
listas de TV, entre outros testes. “É 
um ano desafiador, condensado 
em um dia”, diz Maxwell-Grant.

Alguns executivos de bancos 
gostam da ideia de se associar à 
nova preferência por personali-
dades tediosas.

O diretor-presidente do Lloyds 
Banking Group PLC, António 
Horta-Osório, que dirige o banco 

britânico desde 2011, diz regular-
mente a investidores e à imprensa 
que “ser chato é bom”. Suas reuni-
ões administrativas de três horas 
já se tornaram uma tradição.

Na Alemanha, a linha mais 
sisuda é mantida por Jürgen Fits-
chen, um dos diretores-presiden-
tes do Deutsche Bank. Fitschen é
conhecido por fazer observações 
rápidas e improvisadas sobre 
qualquer tema, em alemão ou 
inglês, sem controvérsia. Ele serve 
de contrapeso para o outro líder 
executivo do Deutsche, Anshu 
Jain, um agressivo veterano de 
banco de investimento, famoso 
por seu interesse em tigres.

No Citigroup, Pandit foi afasta-
do no ano passado, depois que o 
conselho do banco se irritou com 
o relacionamento problemático 
do diretor-presidente com regu-
ladores, entre outros problemas. 

Seu sucessor, Michael Corbat, 
é metódico e detalhista. Seus 
colegas o apreciam, mas admi-
tem que ele é um pouco maçan-
te. Como diz um assessor dele, 
“ser chato está na moda”.

(Colaboraram David Enrich e 
Laura Stevens.)

Bancos hoje querem 
líderes ‘sem graça’

Antonio Horta-Osório, do Lloyds, tornou reuniões de três horas uma tradição

JENNY GOODALL/DAILY MAIL/REX FEATURES

Nicholas Casey
The Wall Street Journal,  
da Cidade do México

O plano do governo do México 
de reformar o setor energético 
chamou a atenção para o petró-
leo, mas também tem o objetivo 
de revitalizar outra importante 
área com potencial para atrair 
enormes investimentos: a do 
setor elétrico.

No México, onde o governo 
controla as companhias de servi-
ço público, os preços da eletrici-
dade são em média 25% maiores 
que nos Estados Unidos e até 60% 
superiores em certas épocas do 
ano, concordam governo e analis-
tas. Esses altos custos não apenas 
sobrecarregam os consumidores 
e o governo, que os subsidia, mas 
anulam muitos dos benefícios 
que as empresas estrangeiras 
têm em termos de baixos custos 
de mão de obra e  as vantagens de 
estarem próximas dos EUA.   

“As empresas há anos recla-
mam dos custos altos da energia 
elétrica”, disse Duncan Wood, 
um especialista em energia que 
dirige o centro de estudos Wil-

son Center. Reformar o setor, 
acrescentou ele, “terá dois resul-
tados: primeiro, tornar o México 
mais competitivo, e, segundo, 
melhorar o padrão de vida”. 

Na segunda-feira, o presiden-
te Enrique Peña Nieto apresen-
tou uma proposta para acabar 
com um monópolio de 75 anos 
da produção de petróleo e gás 
natural no México, abrindo a 
possibilidade de participação de 
empresas privadas em algumas 
das maiores reservas do mundo 
ainda inexploradas. A oposição 
conservadora concordou em se 
juntar ao governo para realizar 
a  mudança necessária na Cons-
tituição, mas os protestos da 
esquerda nacionalista ainda são 
uma ameaça à proposta. 

Menos visível no anúncio foi a 
proposta para reformar o setor 
elétrico e abrir a estatal de ener-
gia à concorrência. Até agora, 
empresas privadas no México só 
têm autorização para produzir 
energia para uso próprio.

Setor elétrico também é 
alvo de reforma no México

Leia artigo completo no site
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