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Empresas

INTERNACIONAL

A Microsoft decidiu comparti-
lhar mais seu gordo caixa com 
os acionistas, e anunciou um 
aumento de 22% nos dividendos 
trimestrais, o que gerará um gasto 
adicional de US$ 422 milhões por 
trimestre. A gigante de tecnologia 
também divulgou a renovação de 
um plano de recompra de ações 
de US$ 40 bilhões. Analistas veem 
a medida como uma forma de ali-
viar a frustração de investidores 
com o preço da ação.
 
A Siemens, conglomerado ale-
mão, deve nomear Ralf Thomas 
como seu novo diretor-finan-
ceiro, segundo pessoas a par 
do assunto. Ele é hoje diretor 
financeiro da área industrial do 
grupo. Thomas é próximo de 
Joe Kaeser, que antes ocupava 
o cargo e em agosto assumiu 
o posto de diretor-presidente, 
após Peter Löscher ter sido demi-
tido pelo conselho da empresa.

A China comprou em julho um 
volume recorde de títulos de 
dívida emitidos por agências 
do governo dos EUA, no total 
de US$ 20,2 bilhões, informou o 
governo americano. Isso indica 
que o país asiático, maior com-
prador estrangeiro de títulos 
dos EUA, continua financiando 
a dívida americana, apesar da 
queda no preço desses ativos.

A renda anual das famílias dos 
EUA se estabilizou em 2012 pela 
primeira vez após quatro anos de 
quedas significativas, informou 
o governo. A mediana da renda, 
ajustada pela inflação, foi de US$ 
51.017 em 2012, só 0,2% menor 
que no ano anterior. Em 2011, 
ela caiu 1,5% e em 2010, 2,6%.

O J.P. Morgan pode ser proces-
sado criminalmente nos EUA em 
decorrência de operações com 
derivativos feitas ano passado 
na sua unidade de Londres e que 
causaram prejuízos de US$ 6 
bilhões, disseram pessoas a par 
do assunto. O banco americano 
já terá que pagar pelo menos 
US$ 800 milhões em multas num 
acordo com reguladores dos 
EUA ligado ao mesmo caso.

A inflação nos EUA subiu 0,1% 
em agosto ante julho e 1,5% em 
relação a um ano antes, infor-
mou o governo. A leitura, con-
siderada estável, poderia aliviar 
algumas das preocupações das 
autoridades sobre os riscos à 
saúde da economia e influenciar 
a avaliação do Fed, o banco cen-
tral do país, sobre se pode iniciar 
o recuo de seu programa de com-
pra de títulos de dívida.

A União Europeia teve em agosto 
uma queda de 5% no número de 
licenciamento de novos veículos, 
um indicativo das vendas, para 
653.872. Foi o menor volume 
desde 1990, quando o dado 
começou a ser registrado, infor-
mou a associação das montado-
ras, a Acea. O resultado reforça o 
receio de que o setor automobi-
lístico não acompanhe a recupe-
ração mais geral que parece estar 
em curso na economia europeia.

A Boeing realizou ontem o 
primeiro voo de teste da versão 
maior do seu jato Dreamliner 
787. A fabricante americana de 
aviões espera começar a entregar 
o modelo em meados de 2014. O 
preço do jato, antes de descon-
tos, é de US$ 250 milhões.

REGIONAL

O Grupo Argos, da Colômbia, 
que atua nos setores de cimento 
e energia, anunciou que deve 
fazer uma oferta “importante” 
pela empresa de energia Isagen, 
que o governo anunciou que 
pretende privatizar. O dire-
tor-presidente da Argos, José 
Alberto Vélez, disse que o grupo 
quer ampliar sua presença no 
setor de energia, mas não quis 
mencionar valores financeiros. 

O secretário de Comércio da 
Argentina, Guillermo Moreno, 
foi formalmente acusado pelo 
juiz Claudio Bonadio de abuso 
de poder por tentar multar eco-
nomistas que divulgam dados de 
inflação independentes, infor-
mou a agência AP. O setor pri-
vado estima que a inflação anual 
passa dos 20%, quase o dobro da 
divulgada pelo governo.

A Volaris, companhia aérea 
mexicana de baixo custo, 
esperava levantar até US$ 460 
milhões com a oferta pública 
inicial de ações que realizou 
ontem no México e nos EUA. 
Analistas acreditam, porém, que 
a operação enfrente algumas 
dificuldades devido aos receios 
dos investidores institucionais 
em relação às baixas margens e 
alta volatilidade do setor aéreo.

A AES Gener, segunda maior 
empresa de geração de energia 
do Chile, anunciou ontem que 
irá propor aos seus acionistas 
um aumento de capital de até 
US$ 450 milhões, informou a 
agência Reuters. O dinheiro 
seria usado para investimentos 
de expansão. A companhia con-
vocou uma reunião de acionis-
tas para 3 de outubro.

Custos levam Alcoa a reduzir presença na cidade que fundou
John W. Miller
The Wall Street Journal,  
de Alcoa, Tennessee

Desde 1913, os homens da 
família de Eric Everett trabalham 
na empresa que construiu e deu 
o nome à cidade deles. A lista 
de empregos que já ocuparam 
inclui pedreiro, encarregado de 
fundição, soldador e mecânico 
de caminhões.

Everett, um gerente de contabi-
lidade de 31 anos, é o primeiro de 
sua família a ter um cargo admi-
nistrativo na Alcoa. Ele também 
é o primeiro a trabalhar numa 
cidade que não é mais dominada 
pela gigante do alumínio. 

Às voltas com os altos custos 
de produzir metal no oeste ame-
ricano e com um excesso na ofer-
ta mundial, a Alcoa vem redu-
zindo gradualmente a fabrica-
ção de alumínio bruto nos EUA, 
inclusive na cidade que leva seu 
nome. A participação dos EUA 
na capacidade de fundição da 
Alcoa encolheu de quase 43% 
dez anos atrás para 30,5%. 

É uma mudança imensa para 
uma companhia cuja presen-
ça nos EUA está diminuindo. 
Na semana passada, a Alcoa foi 

retirada da Média Industrial 
Dow Jones, depois de 54 anos no  
índice, reflexo dos preços em 
queda da ação da companhia e a 
redução da sua influência.    

A Alcoa ainda recicla metal e 
faz lâminas finas de alumínio 
para a indústria de latas da cida-
de, mas no ano passado fechou 
permanentemente sua fábrica 
de 215.000 toneladas por ano, 
eliminando 450 empregos. Eve-
rett, que trabalha com números, 
racionaliza a decisão. “A fundi-
ção tem que ser economicamen-
te viável”, diz ele.

Os custos da energia subiram 
78% no Estado do Tennessee, 
onde fica a cidade, entre 2001 e 
2011. Produzir alumínio bruto 
requer grande quantidade de 
energia elétrica para extrair o 
metal do minério. A energia 
geralmente responde por cerca 
de 25% do custo total de se ope-
rar uma fábrica de alumínio.

O que está acontecendo no 
leste do Tennessee reflete parcial-
mente a busca por energia mais 
barata que caracterizou boa parte 
da história da companhia. Cem 
anos atrás, a Alcoa fechou uma 
de suas primeiras fábricas perto 
de Pittsburgh, onde é sediada, e 

construiu quatro hidrelétricas no 
Rio Little Tennessee para fornecer 
energia barata. 

Agora que a energia está cara 
em muitas regiões do país — 
apesar do boom do gás de xisto 
—, a Alcoa está indo para luga-
res onde a energia é abundante, 
como a Arábia Saudita. Lá, ela 
está construindo com a minera-
dora local Saudi Arabian Mining 
Co. seu maior complexo de alu-
mínio até hoje, um projeto de 
US$ 10,8 bilhões que inclui uma 
mina e uma usina de fundição.

No Brasil, onde está presente 
desde 1965 e tem seis unidades 
produtivas, a Alcoa também está 
fazendo cortes. Em agosto, ela 
anunciou que reduziria tempo-
rariamente em 124.000 tonela-
das sua capacidade de fundição 
de alumínio no país, para se ade-
quar às condições do mercado e 
se manter competitiva.

Embora a Alcoa esteja produ-
zindo menos alumínio no seu 
país de origem, ela está fabrican-
do mais produtos com alumínio 
leve e de alta resistência, usados 

em carros e aviões. “Estamos 
passando de latas para carros”, 
disse Klaus Kleinfeld, o diretor-
presidente, numa entrevista ao 
The Wall Street Journal. 

Na fábrica da Alcoa nos EUA, 
prensas estiram lingotes de alu-
mínio fundido para formar lâmi-
nas usadas na fabricação de latas 
para empresas como a Coca-Cola 
e a Anheuser-Busch InBev SA. A 
fábrica produz em um ano bobi-
nas suficientes para circundar a 
Terra oito vezes. O gerente Brad 
Morgan exibe enormes fornos 
novos que podem processar mais 
alumínio com menos impurezas. 
“As pessoas não se dão conta da 
tecnologia envolvida na fabrica-
ção de uma lata”, diz ele.

Esse segmento da empresa gera 
lucros muito maiores que a fundi-
ção. O lucro da área que faz peças 
para aviões e automóveis aumen-
tou de US$ 799 milhões em 2011 
para US$ 958 milhões em 2012. 
Ao mesmo tempo, o lucro da 
área de fundição caiu de US$ 481 
milhões para US$ 309 milhões.

A Alcoa culpa em parte a Autori-
dade do Vale do Tennessee (TVA). 
“O futuro das áreas de laminação 
e reciclagem é muito positivo, 
mas o futuro da área da operação 

de fundição depende totalmen-
te do contrato de energia”, disse 
Kleinfeld em 2010, em relação às 
negociações com a TVA.

 “A decisão da Alcoa de fechar 
suas operações de fundição foi 
infeliz”, disse o porta-voz da TVA 
Scott Brooks, acrescentando que 
a TVA está “comprometida em 
promover o crescimento econô-
mico no Vale do Tennessee e aju-
dar nossos clientes industriais”.

A TVA conta com usinas de 
carvão para cerca de 40% da sua 
energia, e os preços do carvão 
dispararam nos últimos dez anos. 
Essa é uma razão para as tarifas 
industriais da TVA terem subido 
78% em comparação com 31% em 
todos os mercados industriais dos 
EUA, diz John Van Mol, porta-voz 
do comitê industrial que repre-
senta os clientes da TVA.

A Alcoa se estabeleceu no leste 
do Tennessee em 1913. A cidade 
foi constituída em 1919.

“Hoje, é mais barato para [a 
Alcoa] fazer alumínio [bruto] 
no exterior”, diz Steve Morris, 
vice-presidente do United Ste-
elworkers, sindicato dos traba-
lhadores do setor siderúrgico. “É 
por isso que Alcoa já não é mais 
a cidade da Alcoa.”

Um dos oito armazéns de fundição desativados na fábrica da Alcoa nos EUA

SHAWN POYNTER FOR THE WALL STREET JOURNAL

Pilha de dívida em dólar fere 
empresas de países emergentes
Paulo Winterstein  
e  Graciela Ibáñez 
The Wall Street Journal,  
de São Paulo

O iminente fim da política de 
dinheiro fácil do Federal Reser-
ve, o banco central americano, 
golpeou as moedas dos mer-
cados emergentes, da rúpia ao 
real. E está também prejudican-
do os lucros das empresas, da 
Índia ao Brasil.

Um exemplo é a Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes, a segunda 
maior companhia aérea brasilei-
ra. Cerca de 60% dos seus custos, 
como o combustível dos aviões, 
são em dólar, embora a receita da 
empresa seja em reais. A moeda 
brasileira despencou cerca de 
15% em relação ao dólar depois 
que o Fed afirmou, em junho, 
que iria interromper o programa 
de compras de títulos de dívida 
criado para estimular a economia 
americana. No ano, até ontem, o 
real acumulava queda de 9,5% em 
comparação à moeda americana.

O custo de abastecer cada um 
dos jatos Boeing da Gol saltou de 
cerca de R$ 50.000 para perto de 
R$ 70.000 nos últimos dois anos, 
afirmou a empresa.

O real mais fraco foi o maior 
responsável pelo prejuízo líquido 
de R$ 433 milhões da companhia 
no segundo trimestre, informou 
a Gol. A maior companhia aérea 
da América Latina, a Latam Air-
lines Group, também culpou o 
real pelo seu prejuízo de US$ 330 
milhões no segundo trimestre.

A Gol afirmou que o problema 
não é tanto a fraqueza da moeda, 
mas as grandes oscilações do 
câmbio nos últimos anos. A 
volatilidade cambial “torna o 
planejamento de longo prazo 
mais difícil”, disse o diretor-pre-
sidente, Paulo Kakinoff. 

Outras empresas na América 
Latina e Ásia também estão sen-
tindo o golpe da desvalorização 
das moedas locais e tentando 
uma série de medidas para con-
ter os danos. Um dos problemas 
mais comuns é a dívida denomi-
nada em dólar. À medida que a 
demanda mundial por matérias-
primas disparava, até as empresas 
sem receita em dólar decidiram 
aproveitar o fortalecimento de 
suas moedas locais e contraíram 
milhões de dólares em dívidas.

A Corporación Lindley SA, 
engarrafadora peruana de bebi-
das da Coca-Cola, emitiu em 
abril US$ 260 milhões em títulos 
de dívida de dez anos, aumen-
tando suas obrigações com títu-
los denominados em dólar para 
US$ 580 milhões. A Lindley está 
“exposta ao risco cambial relati-
vo a dívidas predominantemen-
te denominadas em dólar”, afir-
mou a agência de classificação 

de risco Fitch Rating. A empresa 
mitigou parcialmente esses ris-
cos com hedges cambiais.

Muitas empresas asiáticas tam-
bém estão em dificuldade após 
terem tomado empréstimos bara-
tos em dólar durante o boom. As 
empresas da Índia têm um total 
de US$ 100 bilhões de dívidas em 
moeda estrangeira não protegi-
das por hedges, segundo dados 
da firma indiana de classificação 
de risco Crisil, uma afiliada da 
Standard & Poor’s. Um recuo de 
19% na rúpia desde maio aumen-
tou o custo em moeda local do 
pagamento dessas dívidas.

A Reliance Communications 
Ltd., uma das maiores compa-
nhias de telecomunicação da 
Ásia, tem US$ 3,83 bilhões em 
dívidas sem hedge denomina-
das em moeda estrangeira, com 
cerca de US$ 200 milhões ven-
cendo este ano. A empresa afir-
mou que não fez hedge porque 
sairia muito caro. A Fitch Ratings 
prevê que a empresa pagará sua 
dívida, mas que isso vai prejudi-
car seus planos de expansão.

Já na Indonésia, a PT Indosat, 
outra firma de telecomunica-

ções, tem quase US$ 1 bilhão em 
dívida estrangeira, que ela con-
traiu para financiar a compra de 
equipamentos quando os juros 
nos Estados Unidos estavam bem 
mais baixos que os da Indonésia.

“Obviamente, o fator câmbio 
é uma preocupação”, diz Stefan 
Carlsson, diretor financeiro da 
Indosat. Ela talvez contabilize 
perdas cambiais, mas consegui-
rá pagar as dívidas, acrescentou.

Mesmo as empresas que têm 
uma significativa receita em 
dólar estão sofrendo com o 
peso das dívidas. A Petrobras é 
a empresa mais endividada da 
América Latina, com cerca de US$ 
76 bilhões em dívida denomina-
da em moeda estrangeira. A esta-
tal teve um prejuízo de R$ 3,55 
bilhões no segundo trimestre em 
face do aumento do custo dessa 
dívida. No mesmo período, dois 
anos antes, quando o real estava 
subindo, ela registrou um lucro 
líquido de R$ 1,8 bilhão.

A companhia adotou uma nova 
manobra contábil para diluir o 
impacto da alta do dólar, o que 
cortou pela metade os custos da 
dívida no segundo trimestre. Ao 
realizar a marcação a mercado do 
valor da dívida em dólar somen-
te quando recebe os dólares das 
exportações de petróleo, a Petro-
bras criou uma espécie de hedge 
contra grandes prejuízos. Mas 
os críticos dizem que a empresa 
está meramente empurrando o 
problema para o futuro.

Tendo assistido ao colapso de 
empresas devido a apostas cam-
biais equivocadas na crise de 
2008, o Banco Central do Brasil 
apresentou em agosto um pro-
grama de US$ 55 bilhões para 
proteger as empresas brasileiras 
contra a volatilidade do câmbio. 
Ele vai vigorar até o fim do ano 
e pode ser prorrogado se houver 

necessidade.
A Comissão de Valores Mobi-

liários também está preocupada 
com o real mais fraco. A agên-
cia reguladora afirmou recen-
temente que iria investigar as 
atividades no mercado de deri-
vativos da JBS, o maior frigorífi-
co do mundo. A CVM informou 
ainda recear que a JBS estivesse 
operando em um volume muito 
acima do normalmente visto no 
mercado brasileiro. A empre-
sa respondeu, declarando que 
está caminhando para atingir 
US$ 50 bilhões em receita neste 
ano, boa parte denominada em 
dólar, e que é natural para uma 
companhia do porte da JBS ter 
um grande programa de prote-
ção cambial.

Muitas empresas estão ten-
tando cortar custos em áreas 
que não são diretamente afeta-
das pelo câmbio. A Gol pretende 
redistribuir suas rotas e, depois 
de reduzir o número de assentos 
que oferece, quer cortá-los ainda 
mais nos voos menos lucrativos.

Enquanto isso, a telefônica Oi 
SA, que divulgou prejuízos de R$ 
239 milhões no segundo trimes-
tre devido a um real mais fraco, 
está se empenhando em melho-
rar sua eficiência operacional 
para reduzir custos.

Embora a volatilidade do câm-
bio esteja prejudicando muitas 
grandes empresas da América 
Latina, algumas estão se benefi-
ciando da alta do dólar. A gigan-
te estatal de energia Centrais 
Elétricas Brasileiras divulgou um 
lucro líquido de R$ 566 milhões 
no segundo trimestre, graças em 
parte às receitas em dólar que 
recebe da hidrelétrica de Itaipu.

(Colaboraram Sean McLain 
e R. Jai Krishna, em Nova Delhi, 
I-Made Sentana, em Jakarta, e 
Jason Ng, em Kuala Lumpur.)

Abastecer um Boeing 737-700 custa hoje para a GOL perto de US$ 70.000, 40% mais que há dois anos
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Fonte: Icap The Wall Street Journal 

Alta volatilidade
Cotação diária do dólar em reais
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Empresas, p. B11.




