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INTERNACIONAL

REGIONAL

A Suprema Corte dos EUA rejei-
tou ontem o recurso apresentado 
pelo governo argentino para 
rever uma decisão de um tribunal 
americano a favor de credores de 
títulos da dívida externa do país 
que não aceitaram uma oferta de 
reestruturação feita em 2001. Mas 
a Argentina tem outro recurso 
pendente em um tribunal de 
Nova York e pode voltar a recorrer 
à Suprema Corte. A perspectiva de 
uma longa batalha deu impulso 
aos títulos argentinos ontem.

A Ecopetrol, petrolífera estatal 
da Colômbia, anunciou ontem 
que o oleoduto Caño Limón-
Coveñas, o segundo mais impor-
tante do país, foi desativado 
temporariamente devido a três 
ataques com explosivos atribu-
ídos à guerrilha esquerdista, 
informou a Reuters.

A Andes, mineradora ameri-
cana que opera no Equador e no 
Peru, anunciou que deve colocar 
em operação até o fim do mês 
uma nova fundição no Equador 
que ampliará sua capacidade de 
produção em 100 toneladas de 
cobre e ouro ao dia.

A economia do Chile cresceu 
4,1% em agosto ante um ano 
atrás, informou o banco central. 
O setor de mineração, responsá-
vel por cerca de 15% do PIB, cres-
ceu 5,7% devido a um aumento 
na produção de cobre.

O déficit comercial do Peru caiu 
em agosto para US$ 3 milhões 
ante US$ 460 milhões em julho. 
O recuo se deve em parte à alta 
de 1,8% das exportações em rela-
ção ao mesmo período de 2012, 
o primeiro aumento no ano.

A JAL, companhia aérea japo-
nesa, encomendou 31 aviões 
A350 da europeia Airbus, que 
devem começar a ser entregues 
em 2019, anunciaram ontem as 
duas empresas. A preço de tabela, 
o pedido está avaliado em US$ 9,8 
bilhões, e há ainda uma opção de 
compra de outras 25 aeronaves. 
Foi a primeira vez que a JAL, fiel 
cliente da americana Boeing, 
encomendou jatos da Airbus.

A Alcatel-Lucent, fabricante 
francesa de equipamentos de 
telecomunicações, vai anunciar 
hoje o corte de 15.000 pessoas, 
ou 15% da sua equipe global, 
segundo pessoas a par do tema. 
As demissões seriam principal-
mente nas áreas de tecnologias 
de telefonia móvel de segunda e 
terceira geração, mais antigas. A 
empresa quer reduzir seu tama-
nho e focar em seus principais 
negócios.

A Solvay, empresa química 
belga, anunciou a compra da 
americana Chemlogics Group 
por US$ 1,35 bilhão. Segundo a 
Solvay, a aquisição lhe dará uma 
fatia de 10% no fornecimento de 
químicos para o setor petrolífero 
dos EUA, um mercado avaliado 
em US$ 8 bilhões. O pagamento 
será em dinheiro, mas a Solvey 
pretende emitir US$ 1,4 bilhão 
em dívida para reforçar o caixa.

A operadora espanhola Bolsas 
e Mercados Españoles lançou 
ontem uma bolsa de títulos 
de dívida para pequenas e 
médias empresas, a primeira do 
país, para dar a elas uma nova 
fonte de financiamento num 
momento em que o crédito é 
escasso. O novo mercado terá 
uma linha de crédito inicial do 
governo de US$ 4,1 bilhões.

O Banco Mundial rebaixou sua 
previsão de crescimento para a 
economia do leste asiático, de 
7,8% para 7,1%, devido à desace-
leração na China e outros países 
da região. O banco prevê que a 
China crescerá 7,5% este ano em 
comparação com a estimativa de 
8,3% que havia feito no segundo 
trimestre. Como um todo, 
porém, a perspectiva de curto 
prazo para a região apresenta 
melhoras, afirmou o banco.

A ArcelorMittal, maior siderúr-
gica do mundo, que é sediada 
em Luxemburgo, e a Sider, 
estatal da Argélia, investirão 
US$ 763 milhões para mais que 
dobrar a capacidade de produ-
ção de aço da joint venture que 
têm no país africano, para a 2,2 
milhões de toneladas por ano 
até 2017. A fatia da ArcelorMit-
tal na sociedade cairá de 70% 
para 49%, mas ela continuará a 
administrar as operações. 

Para Warren Buffett, crise foi 
um negócio de US$ 10 bilhões
Anupreeta Das
The Wall Street Journal

Durante a crise financeira, o 
bilionário Warren Buffett lan-
çou botes salva-vidas para várias 
empresas de primeira linha. 
Cinco anos depois, o retorno 
desses negócios está ficando 
claro: já são US$ 10 bilhões e o 
valor continua aumentando.

Buffett se aproximou dessa 
quantia após receber mais uma 
grande bolada na semana pas-
sada, elevando para quase 40% o 
lucro antes dos impostos de seus 
investimentos feitos na época da 
crise, de acordo com uma análi-
se do The Wall Street Journal.

A recompensa é uma ilustra-
ção vívida de uma das máxi-
mas favoritas de Buffett para os 
investimentos: “Seja medroso 
quando os outros são ganancio-
sos, e seja ganancioso quando os 
outros estão com medo”. 

O retorno extraordinário 
mais recente para o bilionário 
de Omaha e seu conglomera-
do, a Berkshire Hathaway Inc., 
foi gerado quando a fabricante 
de doces Mars Inc. lhe devolveu 
US$ 4,4 bilhões que sua subsidi-
ária a Wrigley tomou empresta-
do em 2008. Só esse pagamento 
deve gerar à Berkshire um lucro 
líquido de pelo menos US$ 680 
milhões.

“Em termos de simples lucra-
tividade, um investidor médio 
poderia ter se saído igualmen-
te bem investindo no mercado 
de ações se tivesse comprado 
durante o período de pânico”, 
disse Buffett em entrevista ao 
WSJ. Ele estava se referindo a 
um período de alguns meses, 
começando no terceiro trimes-
tre de 2008, quando as ações de 
algumas de suas empresas favo-
ritas, inclusive a Wells Fargo & 
Co. e a American Express Co., 
caíram para mínimos históricos. 
“As melhores compras são feitas 
quando a maioria esmagadora 
das pessoas está com medo.”

Mas poucos investidores, se é 
que houve algum, aproveitaram 
a crise tão habilmente como ele. 

Numa comparação, o governo 
dos Estados Unidos investiu uns 
US$ 420 bilhões através de seu 
Programa de Alívio de Ativos 
Problemáticos (Tarp, na sigla 
em inglês). O governo também 
exigiu condições vantajosas e 
recebeu pagamentos considerá-
veis de dividendos, obtendo um 
retorno de uns US$ 50 bilhões, 
ou 12%, até o momento, segun-
do o site do Tesouro americano.

Buffett disse que espera usar 
o dinheiro para fazer em breve 
outros grandes investimentos 
que trarão rendimentos igual-
mente atraentes. A Berkshire 
vai continuar a comprar ações 

para engordar seu portfólio de 
mais de US$ 100 bilhões porque 
“ainda é melhor ter ações do que 
dinheiro”, disse ele.

Começando com a Mars, em 
abril de 2008, quando os mer-
cados de crédito iniciaram o 
aperto antes da crise financeira, 
algumas grandes empresas se 
voltaram para Buffett — e para 
as enormes reservas de caixa da 
Berkshire — como financiador de 
última instância. Além do capital 
necessário, as empresas adqui-
riram algo igualmente valioso: 
o aval implícito de Buffett para 
suas perspectivas de longo prazo. 
Em geral, as ações dessas empre-
sas subiram após elas revelaram 
o envolvimento da Berkshire. 

Em seis grandes negócios, 
a Berkshire investiu um total 
de uns US$ 26 bilhões. Buffett 
começou a fechar esses negó-
cios nos primeiros dias da crise e 
continuou fazendo isso quando 
a recuperação já ia bem avança-
da. O último deles, em 2011, foi 
um empréstimo de US$ 5 bilhões 
para o Bank of America Corp.

Além da Mars e do Bank of 
America, a Berkshire fez investi-
mentos no Goldman Sachs Group 
Inc., Swiss Re Ltd., Dow Chemical 
Co. e General Electric Co.

Vários negócios continuam a 
render dividendos robustos. A 

Berkshire também possui par-
ticipações nessas empresas ou 
garantias para comprar suas 
ações que adicionam vários 
bilhões de dólares ao retor-
no sobre os investimentos da 
empresa, pelo menos no papel.

Embora a garantia de compra 
de ações de alguns destes negó-
cios tenha vindo sem custos 
junto com a compra das ações 
preferenciais pela Berkshire, as 
normas contábeis exigem que a 
empresa divida os custos entre 
as ações e as garantias adquiri-
das. Isso significa que ela registra 
ganhos em seus livros contábeis 
de forma diferente da contabi-
lidade tradicional de receitas e 
despesas, somando assim uns 
US$ 10 bilhões.

À medida que a economia se 
recupera, e com o crédito dis-
ponível a taxas mais atraentes, 
algumas das empresas optaram 
por reduzir a participação da 
Berkshire ou ajustar os termos de 
formas favoráveis para Buffett.

A Dow Chemical, que tomou 
emprestado US$ 3 bilhões da 
Berkshire para financiar a compra 
da Rohm & Haas, em 2009, afir-
mou que recomprar suas ações 
preferenciais é uma prioridade.

Também na semana passada, 
a Berkshire se tornou uma das 
maiores acionistas do Goldman, 

com uma participação de US$ 2,1 
bilhões, após o fim de um acordo 
de cinco anos em que a Berkshire 
injetou US$ 5 bilhões no banco.

A Berkshire comprou 50.000 
ações preferenciais do Gold-
man, que exigiam que o banco 
lhe pagasse US$ 500 milhões em 
dividendos anuais. Quando o 
Goldman resgatou as ações, em 
março de 2011, pagou à Berkshi-
re US$ 500 milhões adicionais 
como prêmio.

O acordo original também deu 
à Berkshire garantias para com-
prar 43,5 milhões de ações ordi-
nárias por US$ 5 bilhões, o que 
teria feito do conglomerado o 
maior acionista do Goldman. Em 
março, o banco alterou as con-
dições para dar à Berkshire uma 
participação menor, sem que ela 
tivesse que gastar dinheiro extra.

A Berkshire ajudou a Mars a 
financiar sua aquisição da Wri-
gley por US$ 23 bilhões. Desde 
então a empresa tem procurado 
refinanciar parte da sua dívida 
para aproveitar os juros mais bai-
xos e uma melhor classificação de 
crédito, disse um porta-voz.

A Berkshire contribuiu com 
US$ 6,5 bilhões, incluindo US$ 2,1 
bilhões em ações preferenciais da 
Wrigley que pagam dividendos 
anuais. Mais tarde, a Berkshire 
também comprou mais US$ 1 
bilhão em papéis de dívida da 
Wrigley. Até agora, o investimen-
to deverá dar à Berkshire quase 
US$ 4 bilhões líquidos, incluindo 
dividendos anuais e um prêmio 
pelo pagamento antecipado, já 
que a dívida venceria em 2018.

A participação de Buffett no 
Bank of America pode render 
dinheiro por anos a fio. A Berkshi-
re investiu US$ 5 bilhões no 
banco em 2011, o que lhe acres-
centa uns US$ 300 milhões em 
receita anual antes dos impostos. 
O diretor-presidente do Bank of 
America, Brian Moynihan, disse 
recentemente que não pretende 
recomprar as ações preferenciais 
no futuro próximo. A Berkshire 
também tem prazo até 2021 para 
exercer sua garantia de compra 
de 700 milhões de ações ordiná-
rias por mais US$ 5 bilhões, a US$ 
7,14 por ação. Considerando que 
o preço atual das ações do banco 
é de uns US$ 14, essas garantias 
gerariam um lucro de quase US$ 
5 bilhões nos livros contábeis.

Mas grandes aquisições, como 
a compra da operadora de fer-
rovias BNSF Railway Co., em 
2010, por US$ 26 bilhões, fica-
ram mais difíceis de encontrar. 
Como os preços vêm subindo 
em paralelo com a recuperação 
econômica, Buffett já lamentou 
publicamente a escassez de ofer-
tas transformadoras que permi-
tiriam à Berkshire colocar parte 
do seu caixa para trabalhar.

Apostas vencedoras
Os investimentos da Berkshire Hathaway durante a crise renderam frutos

Fonte: Berkshire Hathaway The Wall Street Journal 
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BLOOMBERG NEWS

Paralisação do governo afeta comércio exterior dos EUA
Betsy Morris, Don Clark  
e Mike Esterl
The Wall Street Journal

A paralisação do governo 
dos Estados Unidos começa a 
estrangular o comércio exterior 
do país.

Todas as importações ameri-
canas de pesticidas foram inter-
rompidas, segundo a Agência de 
Proteção Ambiental (EPA, na sigla 
em inglês), que deve aprová-las, 
mas está com 90% do seu pessoal 
em férias forçadas. Um número 
crescente de empresas de tecno-
logia do país não consegue aten-
der aos pedidos de clientes no 
exterior porque não pode obter 
autorização do Departamento de 
Comércio dos EUA para realizar 
as exportações. As importações 
de aço também estão presas em 
armazéns, aguardando desem-
baraço alfandegário.

“Está uma bagunça”, disse 
Marianne Rowden, presidente 
da Associação Americana de 
Exportadores e Importadores.

Mais de 40 agências gover-
namentais, incluindo a EPA, o 
Departamento de Agricultura e 
o Departamento de Comércio, 
estão envolvidas nas exportações 

de bens do país, diz Rowden. 
Catorze agências são responsá-
veis por “liberar e apreender” 
mercadorias, um papel que vai 
além da liberação feita pela auto-
ridade alfandegária, disse ela.

No entanto, embora a alfânde-
ga esteja, em grande parte, fun-
cionando durante a paralisação, 
muitas das outras agências estão 
fechadas ou operando com equi-
pes reduzidas.

Não está clara a amplitude 
do problema ou quantos seto-
res estão sendo afetados. Mas o 
comércio é um motor cada vez 
mais importante da economia  
dos EUA, que movimenta mais 
de US$ 15 trilhões. As exporta-
ções do país aumentaram 4,4% 
no ano passado, para US$ 2,2 
trilhões, e as importações cresce-
ram 2,7%, para US$ 2,7 trilhões. 
O Departamento de Comércio 
afirma que quase dez milhões 
de empregos americanos são 
sustentados pelas exportações.

A Applied Materials Inc., uma 
das maiores fabricantes de equi-
pamentos para a produção de 
chips de computador, acredita 
que a interrupção na aprovação 
de rotina da exportação de bens 
“poderia afetar nossa capaci-

dade de enviar produtos para 
determinados mercados”, disse 
o porta-voz Kevin Winston. 
“Solicitações pendentes e futu-
ras estão suspensas.”

Na quinta-feira passada, 
um site dirigido por uma das 
divisões do Departamento de 
Comércio saiu do ar de repente 
e o trabalho de Beth Peterson, 
presidente da BPE Global, firma 
que assessora importadores e 
exportadores no cumprimento 
de regras, foi interrompido. Ela 
estava tentando solicitar auto-

rização de exportação para um 
cliente. “Percebemos imediata-
mente” que o exportador teria 
problemas, disse Peterson.

O site da Secretaria de Indús-
tria e Segurança do Departa-
mento de Comércio é usado 
por vendedores de bens de alta 
tecnologia sujeitos a controles 
de exportação, particularmente 
aqueles com recursos de crip-
tografia que possam interferir 
na coleta de informações de 
inteligência do governo. Muitas 
vezes, os exportadores precisam 

requisitar licenças especiais 
para exportar equipamentos 
usados na fabricação de semi-
condutores, particularmente 
chips avançados que podem ter 
aplicações militares.

A Cisco Systems Inc. e a Juniper 
Networks Inc., por exemplo,  pre-
cisam desse tipo de autorização 
para alguns de seus equipamen-
tos. Um porta-voz da Juniper 
disse que a empresa ainda não 
tinha sido afetada, mas poderia 
ser se a paralisação persistir. A 
Cisco não quis comentar.

As aprovações que Peterson, 
da BPE Global, estava solicitan-
do, dão um número de rastrea-
mento que é necessário para  a 
fatura. Para as empresas afeta-
das, o golpe “é significativo”, diz 
Peterson. “Este é o último trimes-
tre do ano. Elas não podem obter 
autorização para seus novos 
produtos. Não podem comple-
tar as transações. Elas estão pre-
ocupadas com a contabilização 
da receita. Isso terá impacto nas 
ações, na rentabilidade”, diz.

Em 2012, a Secretaria de Indús-
tria e Segurança processou 23.229 
pedidos de licença de exporta-
ção para transações avaliadas 
em cerca de US$ 204,1 bilhões, 

segundo estudo realizado pela 
revista “American Shipper”.

Enquanto isso, a EPA parou de 
liberar a importação de pestici-
das. “Sem a revisão e aprovação 
de formulários demonstrando 
que os pesticidas foram devida-
mente registrados, os produtos 
não serão liberados para entrar 
nos EUA”, disse em um e-mail 
Alisha Johnson, porta-voz da 
EPA. Os EUA gastam cerca de US$ 
12 bilhões com pesticidas anual-
mente, de acordo com a EPA.

“Temos uma quantidade subs-
tancial de pesticidas chegando 
na próxima semana e não temos 
uma solução’’, disse Vincent 
Iacopella, diretor de opera-
ções da Janel World Trade Ltd., 
empresa de logística e despacho 
alfandegário.

A paralisação também já afeta 
as importações de aço. Lisa Gol-
denberg, presidente da Delawa-
re Steel Co., uma trading de aço 
da Pensilvânia, diz que há muito 
aço parado em armazéns da 
alfândega, aguardando autori-
zação de entrada no país.

“Ele está lá, só esperando a 
papelada”, diz Goldenberg. 
“Estamos no limbo.”

(Colaborou John Miller.)

No porto de Newark, em Nova Jersey, há aço importado esperando liberação

BLOOMBERG NEWS

A Singapore Airlines, cujas inovações costumam 
ser copiadas por outras companhias aéreas, fez 
reforma para levar mais luxo aos seus aviões.

Uma casa na primeira classe

 wsj.com/brasilLeia on-line 

MICHAEL O’LEARY / WSJ 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 out. 2013, Empresas, p. B9.




