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Empresas

INTERNACIONAL

A Peugeot-Citroën, maior mon-
tadora da França por volume, 
registrou em agosto queda de 
17% no total de licenciamentos 
de carros novos no país ante o 
mesmo mês de 2012, perdendo 
um ponto percentual de par-
ticipação de mercado à rival 
Renault, segundo a associação 
local das montadoras. Os licen-
ciamentos de veículos novos na 
França caíram 11% no período.

A montadora americana Ford 
passou a fabricar seu campeão 
de vendas Fusion numa fábrica 
de Michigan que não produzia 
o carro antes. É um reflexo da 
escassez de modelos populares 
que a alta demanda nos EUA está 
causando. Os dados de vendas 
no país, que serão divulgados 
hoje, devem mostrar alta de 14% 
em agosto ante um ano antes, 
para 1,4 milhão de automóveis.

A produção de petróleo da 
Opep em agosto foi, em média, 
de 30,17 milhões de barris 
diários, 165.000 barris por dia 
menor que a de julho e o nível 
mais baixo desde junho de 
2011. A produção foi prejudi-
cada por manifestações em por-
tos da Líbia, que cortaram em 
mais de 50% a contribuição do 
país, para 525.000 barris diários.

A câmara alta do Parlamento 
da Índia aprovou ontem uma 
lei para garantir arroz, trigo e 
outros grãos a preços baixos para 
a população de baixa renda do 
país, que soma 840 milhões de 
pessoas. O governo estima que a 
medida deve aumentar os subsí-
dios a alimentos em cerca de US$ 
4 bilhões, para US$ 20 bilhões.

O Citigroup, banco americano, 
se desfez de US$ 6 bilhões em ati-
vos de private equity e fundos de 
hedge no último mês, segundo 
pessoas a par das transações. As 
vendas teriam sido feitas para 
que o banco possa se adequar às 
novas regras que limitam a par-
ticipação de instituições finan-
ceiras que operam nos EUA em 
investimentos alternativos.

Uma nova classe de remédios 
contra diabetes, os inibidores 
da enzima DPP-4, parecem não 
aumentar os riscos de ataque 
cardíaco, segundo dois estudos 
independentes divulgados 
ontem. O resultado alivia as pre-
ocupações de médicos e pacien-
tes sobre os possíveis efeitos da 
droga. Um dos estudos, porém, 
indica que ela pode aumentar o 
risco de insuficiência cardíaca.

A União Europeia planeja pro-
por que operadoras de celular da 
zona do euro façam alianças com 
empresas de outros países da 
região de forma a permitir que os 
consumidores usem seus pacotes 
de transmissão de voz e dados 
internacionalmente ao mesmo 
preço dos mercados domésticos. 

A Bielorrússia solicitou a prisão 
de Suleiman Kerimov, grande 
acionista da produtora russa 
de potassa Uralkali, por abuso 
de poder. A ação está ligada 
ao término da parceria entre a 
Uralkali e a estatal bielorrussa de 
potassa, a BPC, que pôs fim a um 
cartel que controlava os preços 
mundiais do produto. O advo-
gado de Kerimov disse que ele 
não cometeu nenhuma irregula-
ridade e que o caso é político.

REGIONAL

O empresário Eike Batista está 
prestes a vender o Hotel Glória, 
no Rio de Janeiro, para a firma 
suíça de investimento Acron. 
Ela afirmou ao WSJ que vai 
pagar cerca de R$ 225 milhões 
pelo histórico hotel, que tem 91 
anos. A REX, braço imobiliário 
do grupo de Batista, não quis 
comentar. O empresário vem 
vendendo ativos para capitali-
zar suas debilitadas empresas.

O PIB do México deve crescer 
1,8% este ano, segundo uma pes-
quisa do banco central do país 
com 35 economistas. Eles redu-
ziram sua previsão de julho, 
de 2,7%, depois de o México ter 
divulgado que sua economia 
no segundo trimestre encolheu 
0,74% em relação ao trimestre 
anterior e cresceu somente 1,5% 
ante o mesmo período de 2012.

A América Móvil, operadora de 
celular mexicana do empresário 
Carlos Slim, emitiu ontem títulos 
de dívida híbridos em três lotes, 
dois no total de 1,45 bilhão de 
euros e outro de 550 milhões de 
libras esterlinas. Os papéis têm 
vencimento em 2073.

A ThyssenKrupp, siderúrgica 
da Alemanha, negou relatos na 
imprensa alemã de que teria 
desistido de vender sua deficitá-
ria siderúrgica no Brasil, a CSA, e 
outra nos EUA.

A Argentina registrou alta de 
25,5% na receita de impostos em 
agosto ante um ano antes, para  
US$ 13,6 bilhões, informou 
o governo. A alta se deve em 
grande parte à inflação, já que a 
tributação incide sobre preços e 
salários maiores. 

Verizon paga soma recorde por divisão de celular nos EUA
Spencer E. Ante, Ryan Knutson 
e Costas Paris
The Wall Street Journal

A telefônica americana Verizon 
Communications Inc. concordou 
em pagar US$ 130 bilhões pela 
participação da britânica Voda-
fone Group PLC na joint venture 
de telefonia celular que elas têm 
nos Estados Unidos. A gigantes-
ca transação dará à Verizon o 
controle total das operações da 
Verizon Wireless, depois de mais 
de dez anos de negociações inter-
mitentes.

A aquisição dos 45% da Voda-
fone na Verizon Wireless só fica 
atrás em valor de outro acordo 
fechado também pela Vodafone 
para adquirir o conglomerado 
alemão Mannesmann AG por 
US$ 172 bilhões, em 1999. 

Sob os termos do acordo, a 
Verizon pagará US$ 60,2 bilhões 
em ações e US$ 58,9 bilhões em 
dinheiro; os US$ 10 bilhões res-
tantes virão de outras fontes, 
incluindo a entrega da participa-
ção de 23% que a Verizon tem na 
unidade italiana da Vodafone e 
US$ 5 bilhões em títulos de dívi-
da que serão pagos à Vodafone.

A parte em dinheiro da tran-

sação — quase o dobro do orça-
mento de todo o Estado de Nova 
Jersey, onde fica a sede da Veri-
zon Wireless — é a maior soma já 
paga em uma aquisição, segundo 
a Dealogic, superando inclusive 
os mais de US$ 50 bilhões que 
a InBev pagou para adquirir a 
cervejaria americana Anheuser-
Busch em 2008.

“Isso claramente põe o peso 
da empresa mais na [telefonia] 
móvel”, disse Lowell McAdam,  
diretor-presidente da Verizon, 
em entrevista ao The Wall Street 
Journal. “Durante os últimos dez 
anos, essa realmente tem sido a 
nossa estratégia. Temos inves-
tido continuamente em  nossa 
presença na comunicação sem 
fio, e é aí que a rentabilidade da 
empresa está neste momento.”

A Vodafone afirma que terá de 
pagar US$ 5 bilhões em impos-
tos nos EUA devido ao negócio.

Apesar do porte, o acordo deve 
ter um impacto mínimo nos 100 
milhões de assinantes da Veri-
zon nos EUA e enfrentar pouca 
ou nenhuma objeção dos regu-
ladores antitruste, uma vez que 
a Verizon já controla a socieda-
de. A transação precisa da apro-
vação dos acionistas de ambas as 

empresas, da Comissão Federal 
de Comunicações dos EUA e da 
União Europeia para a parte da 
negociação que envolve a Voda-
fone na Itália. A Verizon espera 
que o acordo seja concluído no 
primeiro trimestre de 2014.

O enorme volume de fundos 
que precisa ser levantado signi-
fica que o negócio vai ser uma 
mina de ouro para Wall Street. O 
total de comissões para bancos, 
advogados e outros envolvidos 
na realização do acordo poderia 
chegar a US$ 500 milhões, segun-

do uma pessoa a par do assunto.
McAdam, da Verizon, vai pagar 

alto para resolver um desafio 
estratégico complicado que vem 
enfrentando desde que assumiu 
o cargo na telefônica, em 2011. 
O crescimento da Verizon e suas 
perspectivas futuras dependem 
pesadamente das operações de 
telefonia celular, que responde-
ram por quase 70% da receita de 
US$ 116 bilhões que a empresa 
registrou no ano passado. Mas 
a sociedade com a Vodafone 
na Verizon Wireless impedia a 

empresa americana de usufruir 
plenamente do lucro e do caixa 
gerado pela unidade.

Em 2012, por exemplo, a Veri-
zon contabilizou um lucro líqui-
do de US$ 10,6 bilhões, mas US$ 
9,7 bilhões desse total perten-
ciam aos parceiros em joint ven-
tures, principalmente à Vodafo-
ne, deixando a Verizon Commu-
nications com um lucro líquido 
de apenas US$ 875 milhões.

McAdam começou no início 
do ano a falar publicamente da 
sua vontade de fazer um acor-
do, dizendo que a Verizon teria 
condições de comprar a fatia. 
As negociações entre ambas 
continuaram ao longo do ano e 
alcançaram um novo patamar de 
seriedade no mês passado, quan-
do McAdam e o diretor-presiden-
te da Vodafone, Vittorio Colao, se 
reuniram em San Francisco para 
definir os termos iniciais de um 
acordo. O aumento das taxas de 
juros ajudou a Verizon a decidir 
que este era o momento certo 
para fechar o negócio.

A Vodafone enfrentará agora 
um desafio estratégico para deci-
dir a melhor forma de gastar os 
bilhões de dólares que receberá 
com o acordo. A empresa infor-

mou ontem que devolverá US$ 
84 bilhões a seus acionistas — ao 
repassar a eles todas as ações que 
receberá da Verizon no negócio, 
juntamente com US$ 23,9 bilhões 
em dinheiro. A decisão surpreen-
deu muitos analistas que espera-
vam que a telefônica britânica 
fosse devolver menos dinheiro 
diretamente aos investidores.

A Vodafone informou que vai 
investir 6 bilhões de libras (US$ 
9,3 bilhões) em redes e serviços 
nos próximos três anos.

A empresa também planeja 
usar parte do dinheiro, cerca 
de US$ 20 bilhões, para reduzir 
sua dívida, que era de US$ 38,78 
bilhões em 30 de junho.

Ela pode ainda precisar de 
novos investimentos para subs-
tituir parte do lucro perdido. A 
empresa ofereceu cerca de US$ 
10 bilhões em junho para adqui-
rir a maior operadora de cabo da 
Alemanha, a Kabel Deutschland 
Holding AG, dando indícios de 
que vai tentar expandir sua linha 
de serviços para além do merca-
do de celular. 

O acordo com a Verizon Wire-
less deixa Colao com um cofre 
abarrotado, o que torna mais fácil 
buscar acordos semelhantes.

A Vodafone receberá US$ 130 bihões, disse o líder da Verizon, Lowell McAdam

BLOOMBERG NEWS

Richard Silk e Michael S. Arnold
The Wall Street Journal,  
de Pequim

O setor industrial da China 
deu ontem sinais de crescimen-
to mais forte, enquanto os fracos 
dados econômicos registrados 
por vários outros países asiáticos 
põem em evidência o impacto da 
recente venda massiva de ativos 
de mercados emergentes.

A saída de capital desses países, 
reflexo da expectativa dos inves-
tidores de que os juros nos Esta-
dos Unidos vão aumentar, tem 
golpeado economias como a da 
Índia e da Indonésia, altamente 
dependentes de investimentos 
estrangeiros.

A China tem se saído melhor, 
em grande parte, por causa das 
restrições aos fluxos de capital 
que têm protegido o yuan. “Não 
há dúvida alguma de que há 
uma dicotomia” nos dados entre 
a China e as outras economias 
da Ásia, diz Vishnu Varathan, 
economista do banco Mizuho 
Corporate.

O índice de gerentes de com-
pras do banco britânico HSBC, 
divulgado ontem, fechou agos-
to com 50,1 pontos, comparado 
com 47,7 em julho, novamente 
acima do nível de 50 pontos que 
separa expansão de contração. O 
dado segue o anúncio feito pelo 
governo chinês no domingo de 
que seu índice oficial de gerentes 
de compras atingiu em agosto o 
nível mais alto de 16 meses, com 
51 pontos.

Esses números, e uma série de 
dados que mostram um desem-
penho melhor do que o esperado 
da economia chinesa em julho, 
incluindo exportações, produ-
ção industrial e investimentos 
em ativos fixos, estão confun-

dindo os que esperavam que o 
crescimento do país se abran-
dasse no segundo semestre.

O produto interno bruto da 
China cresceu a uma taxa anu-
alizada de 7,6 % no primeiro 
semestre, o ritmo mais lento 
em anos, e alguns economistas 
estimam um desempenho ainda 
pior para o resto de 2013.

O índice HSBC de gerentes de 
compras mostrou uma melhora 
modesta nas mais diversas áreas, 
incluindo um acúmulo maior 
de encomendas e estoques mais 
baixos de produtos acabados, 
sinal de que as linhas de pro-
dução estão voltando a operar 
próximas da sua capacidade 
máxima. Os custos de insumos 
e matérias-primas subiram pela 
primeira vez desde fevereiro. 

Mas o baixo volume de enco-
mendas de exportação foi decep-
cionante, num momento em 
que parece que as economias da 

Europa e EUA podem finalmen-
te estar se recuperando.

“O setor industrial da China 
tem visto uma recuperação”, 
informou a Capital Economics, 
empresa de pesquisa de macroe-
conomia. “No entanto, a recupe-
ração ainda parece ser alimenta-
da pelo crédito e por investimen-
tos, o que suscita dúvidas sobre 
quanto tempo ela vai durar.”

Já os dados do resto da Ásia 
foram fracos. A Indonésia regis-
trou seu maior déficit comercial 
da história, ampliando o saldo 
negativo de US$ 847 milhões 
em junho para US$ 2,31 bilhões 
em julho, valor muito superior à 
estimativa dos economistas, que 
era de US$ 350 milhões. 

Os mercados emergentes com 
grandes déficits comerciais — 
como Indonésia, Índia, Turquia 
e Brasil — têm ficado mais expos-
tos durante a onda de fortes 
vendas de ativos nos mercados 

emergentes, já que eles depen-
dem de fluxos de capitais para 
a compra de ações e títulos com 
que financiam esses déficits.

A atividade industrial no Bra-
sil caiu pelo segundo mês segui-
do em agosto, segundo o índice 
de gerentes de compras divul-
gado ontem pelo HSBC. O índi-
ce subiu para 49,4 no mês ante 
48,5 em julho, alimentando a 
expectativa de que o desempe-
nho da indústria possa afetar o 
crescimento do PIB no terceiro 
trimestre.

A economia da Indonésia 
também enfrenta ventos contrá-
rios. O crescimento econômico 
do país caiu abaixo de 6%, seu 
ritmo mais lento em três anos. 
A inflação continua a ser um 
problema devido à fraqueza da 
moeda, a rúpia, que este ano se 
desvalorizou 13% em relação ao 
dólar. Isso forçou o banco cen-
tral do país a elevar os juros em 
0,5 ponto percentual, para 7%.

Dados de inflação divulgados 
ontem revelaram que os preços  
em julho subiram 8,79% no ano 
e 1,12% desde junho, o ritmo 
mais rápido de crescimento em 
mais de quatro anos.

O índice de gerentes de com-
pra do HSBC para a Índia caiu de 
50,1 pontos em julho para 48,5 
pontos em agosto, a primeira 
contração desde março de 2009. 
A Índia também enfrenta um 
enorme desequilíbrio comercial, 
desaceleração do crescimento e 
ameaça de alta da inflação, o que 
provocou uma grande desvalori-
zação da sua moeda, a rúpia.

O economista do HSBC Leif 
Eskesen diz que o pior ainda está 
por vir na Índia, que cresceu 4,4% 
de abril a junho, o menor ritmo 
em quatro anos e meio. “O núme-
ro de agosto foi cruel”, disse.

Numa Ásia enfraquecida, 
indústria da China se levanta

Alex Brittain
The Wall Street Journal

O retorno da zona do euro ao 
crescimento está transpondo 
fronteiras à medida que se espa-
lha para os países mais fracos do 
sul e leste da Europa, segundo 
pesquisa com gerentes de com-
pras de empresas industriais.

Sinais de crescimento no 
setor manufatureiro desses paí-
ses indicam que a economia da 
região está avançando mais no 
terceiro trimestre, na sequência 
da recuperação que ocorreu no 
segundo trimestre e que foi guia-
da principalmente pelas duas 
maiores economias da zona do 
euro: Alemanha e França.

Em agosto, a Espanha voltou 

a registrar crescimento da ati-
vidade industrial, após mais de 
dois anos de desaceleração. E a 
atividade cresceu também na 
Itália e na Irlanda, assim como 
na Alemanha, Holanda e Áus-
tria. Na Grécia, ela recuou, mas 
no menor ritmo em mais de três 
anos. A atividade industrial tam-
bém caiu na França.

O desempenho ajudou o setor 
industrial da zona do euro a 
registrar o maior crescimento em 
mais de dois anos, segundo rela-
tório mensal divulgado ontem 
pela provedora de dados Markit. 
O índice de gerentes de compras 
subiu de 50,3 pontos em julho 
para 51,4 em agosto — valores 
acima de 50 indicam expansão.

Mas as estimativas de cres-

cimento para a zona do euro 
continuam fracas. Os governos 
deverão continuar com políticas 
de austeridade para reduzir suas 
dívidas. Empresas e consumido-
res têm receio de gastar livre-
mente num cenário onde a taxa 
de desemprego está próxima de 
níveis recorde e é difícil encon-
trar empréstimos baratos.

Devido a esses problemas, os 
sinais de crescimento da econo-
mia da zona do euro provavel-
mente não devem resultar em 
uma política monetária mais res-
tritiva por parte do Banco Central 
Europeu, pelo menos no curto 
prazo. Espera-se que a institui-
ção mantenha a taxa de juros em 
0,5% ao ano, a menor da história, 
na reunião desta quinta-feira.

Recuperação na zona do euro se amplia
Atividade em alta
Índice de gerentes de compras da
zona do euro para o setor industrial 

The Wall Street JournalFonte: Markit
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Soldador em uma fábrica na cidade de Huaibei, no norte da China
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2013, Empresas, p. B9.




