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Empresas

Chris Dieterich, Tomi Kilgore, 
Janet Hook e Patrick O’Connor
The Wall Street Journal

O presidente Barack Obama e 
líderes republicanos da Câma-
ra iniciaram discussões ontem 
sobre uma proposta do Partido 
Republicano para estender a 
capacidade de endividamento 
do país por seis semanas, abrin-
do uma nova possibilidade para 
encerrar um impasse orçamen-
tário que paralisou parcialmen-
te o governo e aumentou o risco 
de uma nova crise de dívida que 
abalaria os mercados.

A oferta feita pelo presidente 
da Câmara, o republicano John 
Boehner, estenderia o limite de 
endividamento dos EUA até 22 
de novembro sem nenhuma das 
condições que os políticos repu-
blicanos vinham exigindo ante-
riormente. Mas a Casa Branca 
não a aprovou.

Após uma reunião entre 
Obama e um grupo de líderes 
republicanos da Câmara, os 
parlamentares disseram que o 
presidente não abraçou intei-
ramente a proposta sobre o 
limite de endividamento, mas 
também não a  rejeitou.

“Ele não disse nem que sim 
nem que não’’, disse o presiden-
te da Comissão de Orçamento da 
Câmara, Paul Ryan. Nós continu-
aremos a negociar esta noite.”

Após a reunião, que durou 
mais de uma hora, a Casa Bran-
ca informou que Obama “espera 
fazer progresso contínuo’’ para 
pôr fim ao impasse.

“Depois de uma discussão 
sobre possíveis caminhos a 
seguir, nenhuma determinação 
específica foi feita’’ sobre os pró-
ximos passos, informou a Casa 
Branca em um comunicado.

Embora não tenha produzido 
resultados concretos, as nego-
ciações representaram um gran-
de avanço no impasse orçamen-
tário que assola Washington há 
semanas. Não ficou claro como 
e quando começariam as nego-
ciações para uma reabertura do 
governo que leve de volta ao tra-
balho centenas de milhares de 

funcionários federais que foram 
colocados em férias forçadas.

Só o vislumbre de um caminho 
para evitar um calote por parte 
do governo levou os  investido-
res a dar um suspiro de alívio e 
as bolsas dispararam. A Média 
Industrial Dow Jones subiu mais 
de 300 pontos, ou 2,2%, fechan-
do com sua maior alta de um dia 
desde 20 de dezembro de 2011 
e a maior alta percentual desde 
2 de janeiro, quando o índice 
subiu 2,3% depois que o Con-
gresso americano fechou um 
acordo para evitar um desas-
tre orçamentário anterior, que 
ficou conhecido como “abismo 
fiscal”.

Embora a alta do mercado tenha 
servido para quebrar a pessimis-
mo que vinha se formando entre 
os investidores desde o início da 
paralisação do governo, muitos 
investidores disseram que conti-
nuam cautelosos quanto a voltar 
às bolsas até que esteja claro que 
realmente haverá um acordo. 
Caso os avanços para resolver o 
impasse sejam interrompidos, as 
ações poderiam facilmente voltar 
a cair, disseram.

“Estamos recebendo sinais de 
um degelo que me fazem sentir 
melhor”, disse Chris Bertelsen, 
diretor de investimentos da 
Financial Private Capital Global, 
que administra US$ 2,3 bilhões. 
“Mas serei cético até que haja um 
acordo real.”

“A intransigência está se dis-
solvendo” em Washington, disse 
Quincy Krosby, estrategista-chefe 
de finanças da Prudential Finan-
cial. “Tudo o que precisávamos 
eram sinais de que ambos os 
lados continuam a conversar.”

A medida proposta pelos repu-
blicanos trata de apenas um dos 
dois principais componentes do 
impasse sobre os gastos. Ela não 
reabre o governo, que está par-
cialmente fechado há 10 dias, 
deixando essa questão por conta 
de novas deliberações sobre o 
Orçamento entre os parlamen-
tares e a Casa Branca.

O porta-voz da Casa Branca, Jay 
Carney, sinalizou que o governo 
Obama está aberto a uma pror-
rogação de curto prazo e deixou 
em aberto a possibilidade de que 
o presidente assine a lei que ele-
varia o limite da dívida, porém 
sem reabrir o governo. Mas ele 
acrescentou que a Casa Branca 
ainda não viu nenhum projeto 
dos republicanos. Ele disse que 
Obama “prefere fortemente” um 
aumento de  longo prazo no limi-
te de endividamento.

As pesquisas de opinião públi-
ca mostram que os republicanos 
estão arcando com o ônus da 
indignação dos eleitores sobre 
o impasse do orçamento. Uma 
nova pesquisa feita pelo Wall 
Street Journal com a NBC News 
revelou que 53 % dos americanos 
culpam os republicanos pela 

paralisação do governo, em com-
paração com 31% que culpam 
Obama. A imagem do Partido 
Republicano caiu para seu nível 
mais baixo na pesquisa, que 
remonta a 1989, com mais que 
o dobro de pessoas tendo uma 
imagem negativa do partido.

Muitos democratas demonstra-
ram apreensão sobre o aumento 
do limite de endividamento no 
curto prazo, temendo uma repe-
tição da crise em seis semanas e 
um acordo que deixa o governo 
parcialmente fechado.

A oferta dos republicanos 
representou um dilema para o 
presidente Obama, que insiste 
que o Congresso reabra totalmen-
te o governo e eleve o limite de 
endividamento antes de iniciar 
qualquer negociação que prova-
velmente incluirá uma redução 
do déficit, os gastos federais e os 
termos para um aumento mais 
prolongado do limite de endivi-
damento. No entanto, ele havia 
sinalizado sua disposição de dis-
cutir um aumento de curto prazo 
do limite de endividamento e 
lidar mais tarde com a questão 
de como reabrir o governo.

“O presidente está feliz porque 
[...]  pelo menos parece haver um 
reconhecimento de que a mora-
tória não é uma opção”, disse Car-
ney. Ele acrescentou que a meta de 
Obama é acabar com esses episó-
dios regulares de levar a situação 
política à beira do abismo.

Há progresso, mas impasse do 
orçamento dos EUA continua INTERNACIONAL

O governo de Portugal anun-
ciou que venderá 70% da esta-
tal CTT-Correios por meio de 
uma oferta pública de ações. A 
venda faz parte do acordo que 
o país fez para receber socorro 
financeiro do FMI e da Europa. 
A operação, cujo valor não foi 
revelado, deve ocorrer este ano. 

A Huawei, fabricante chinesa de 
celulares e equipamentos de tele-
comunicações, informou ontem 
que não planeja fazer grandes 
aquisições nos próximos cinco a 
dez anos. A empresa vinha sendo 
citada como uma das possíveis 
candidatas para comprar a cana-
dense BlackBerry (leia mais sobre 
a Blackberry abaixo). A Huawei, 
que tem 150.000 funcionários, 
afirmou que vai focar em melho-
rar sua eficiência administrativa. 

Tom Hayes, ex-operador dos 
bancos UBS e Citigroup acusado 
de orquestrar um esquema de 
manipulação da taxa de juros de 
referência Libor, contratou novos 
advogados para defendê-lo, 
segundo fontes a par do assunto. 
Seria um indicativo de que ele 
deve alegar inocência na audiên-
cia marcada para 21 de outubro 
em Londres. Ele é acusado de 
fraude nos EUA e Reino Unido.

O número de americanos pobres 
está estável em 15% da popula-
ção, informou o Censo dos EUA. 
O país considera pobres famílias 
de quatro pessoas com renda 
anual até US$ 23.492. Mas a fatia 
dos extremamente pobres, com 
renda de até 50% desse valor, 
cresceu de 4,5% da população 
em 2000, para 6,6% em 2012, ou 
20,4 milhões de habitantes.

A Norwegian Air Shuttle, com-
panhia aérea da Noruega, anun-
ciou que vai tirar de circulação 
temporariamente seu segundo 
Dreamliner, da Boeing, para fazer 
uma revisão preventiva. No fim 
de setembro, ela suspendeu o uso 
de um dos seus dois Dreamliners 
depois de ter tido falhas elétricas, 
entre outras. O avião passou por 
uma revisão e deve voltar a voar 
na próxima semana. No início 
do ano, falhas na bateria fizeram 
com que os voos de todos os Dre-
amliners fossem suspensos.

A fusão da American Airlines 
e da US Airways sofreu um 
novo revés ontem. As empresas 
tiveram negado um pedido de 
acesso a materiais do Departa-
mento de Justiça relativos a apro-
vações anteriores de fusões entre 
companhias aéreas. Elas acredi-
tam que o Departamento de Jus-
tiça está usando critérios diferen-
tes ao avaliar a fusão entre elas e 
outras aéreas no passado.

A Teva, maior fabricante de 
medicamentos genéricos do 
mundo, informou que planeja 
demitir 10% dos sua força, ou 
5.000 funcionários, a maior 
parte deles até o fim de 2014. A 
empresa israelense, que busca 
crescer em mercados emergen-
tes, espera reduzir seus custos em 
US$ 2 bilhões ao ano até 2017.

A empresa de energia Regency, 
dos EUA, anunciou que vai com-
prar a também americana PVR 
por US$ 5,6 bilhões, incluindo 
dívidas. O negócio, que deve ser 
concluído até março de 2014, 
fortalece a presença da Regency 
no setor de gás natural.

REGIONAL

A Glencore Xstrata, gigante 
anglo-suíça de commodities, 
selecionou as chinesas MMG e 
Chinalco para a segunda etapa 
do processo de venda da mina 
de cobre Las Bambas, no Peru, 
segundo fontes. A venda da 
mina, um projeto avaliado em 
US$ 5,2 bilhões, foi uma condi-
ção imposta pelo governo chinês 
para aprovar a fusão entre a 
Glencore e a Xstrata, em maio.

A PDVSA, petrolífera estatal da 
Venezuela, firmou vários acordos 
de cooperação e desenvolvi-
mento para exploração e produ-
ção com as principais empresas 
do setor na Índia, incluindo a 
estatal ONGC. O governo indiano 
busca reduzir sua dependência 
de importação de petróleo de 
países do Oriente Médio, como a 
Arábia Saudita e o Iraque .

Dois brasileiros, os irmãos 
Michel e Rodrigo Terpins, fecha-
ram acordo com a SEC, a CVM 
dos EUA, pelo qual pagarão 
quase US$ 5 milhões para encer-
rar um processo de suspeita de 
uso de informação privilegiada. 
Eles negociaram ações da fabri-
cante de alimentos americana 
Heinz um dia antes do anúncio 
da sua compra pela Berkshire 
Hathaway e o fundo brasileiro 
3G Capital. Eles teriam lucrado 
US$ 1,8 milhão com a operação.

O Bradesco planeja abrir dois 
fundos de privaty equity para 
investimentos em infraestru-
tura, um de US$ 500 milhões e 
outro de US$ 300 milhões, disse 
a executiva do banco Denise 
Pavarina. É a primeira vez que o 
banco oferece a clientes fundos 
para investir no setor.

Leslie Josephs
The Wall Street Journal

Durante séculos, os grãos de 
café percorreram o mundo em 
sacas de estopa ou aniagem.

Agora, o uso dessas sacas de 
fibra de juta de 60 quilos, peque-
nas o suficiente para serem carre-
gadas por um homem e símbolo 
do caráter artesanal de café, está 
cedendo lugar às modernas exi-
gências do comércio global.

A IntercontinentalExchange 
Inc., bolsa que abriga o contra-
to de café mais negociado do 
mundo, informou na semana 
passada que vai permitir que os 
embarques de grãos para seus 
armazéns certificados cheguem 
em contêineres de carga forra-
dos, ou “supersacas”. Essas sacas 
de fio de plástico tecido podem 
conter uma tonelada de grãos, ou 
seja, o suficiente para fazer umas 
125.000 xícaras de café expresso.

A iniciativa tem a meta de 
facilitar a compra e venda de 
café para os grandes operado-
res de commodities e empresas 
de alimentos na ICE. O café em 
contêiner já muda de mãos no 
mercado físico. Mas, para cum-
prirem o contrato de futuros da 
ICE, os grãos de arábica em geral 
precisam chegar no armazém em 
sacas indicando o país de origem 
e feitas de “sisal, henequém, juta, 
estopa ou material semelhante”, 
segundo as regras atuais.

O afrouxamento dos requisi-
tos de embalagem pode derru-
bar mais ainda os preços, que 
já têm sido pressionados por 
um excesso de grãos de arábica, 
variedade usada por torrefado-
res como a Starbucks Corp. e a 

italiana IllyCaffè SpA, segundo 
operadores e analistas.

A nova regra “vai aumentar a 
quantidade disponível [em esto-
que]”, disse Jack Scoville, vice-
presidente da corretora Price 
Futures Group, de Chicago. Isso 
provavelmente vai abater ainda 
mais os preços, acrescentou.

Os estoques de café arábica 
estão perto de uma alta de três 
anos e meio, causada sobretudo 
por duas safras recordes no Bra-
sil, maior produtor mundial. Isso 
derrubou os preços do arábica ao 
nível mais baixo desde abril de 
2009. Os futuros de arábica caí-
ram 0,7% ontem, para US$ 1,1440 
por libra-peso na bolsa ICE.

Alguns especialistas do mer-
cado dizem que grandes embar-
ques de café que serão entre-
gues em breve também podem 
reavivar as preocupações sobre 
a qualidade dos grãos nos arma-
zéns certificados pela ICE, o que 
pode baixar o preço dos futuros 
em relação ao mercado à vista. 
No fim de 2010, a ICE elevou seus 
padrões de qualidade em respos-
ta a preocupações sobre o tempo 
de estocagem, a cor e o sabor dos 
grãos de café armazenados devi-
do a uma escassez de grãos da 
Colômbia, o segundo maior pro-
dutor mundial de arábica.

Os que criticam a nova regra, a 
entrar em vigor no fim de 2015, 
dizem que é mais difícil garantir 
que os grãos de café de fato pro-
vêm do país anunciado se forem 
enviados a granel e depois reen-
sacados. Alguns grãos, como os 
colombianos, são mais valoriza-
dos, enquanto os grãos brasilei-
ros, mais abundantes, colhidos 
mecanicamente, são negociados 

com desconto para o contrato de 
referência de futuros.

Bob Phillips, operador da 
importadora americana Caturra 
Coffee Corporation, não gosta da 
ideia de mudar as regras. “Alguém 
sempre vai achar uma forma de 
falsificar [a origem do café]. Não 
há carimbo em cada grão”, diz.

A ICE informou que a decisão 
vai ajudá-la a alinhar-se com a 
tendência de entrega de café a 
granel. As exportações globais 
de café aumentaram 27% entre 
2002 e 2012, para 113,2 milhões 
de sacas, segundo a Organização 
Internacional do Café.

Outros operadores de café 
defendem a mudança. Mesmo os 
operadores de alguns dos mais 
procurados cafés do mundo 
dizem que as preocupações com 
a qualidade são exageradas. 

“As supersacas são bastante 
aceitáveis no que se refere à qua-
lidade, que eu saiba”, diz Andi 
Trindle Mersch, operadora da 
Atlantic Specialty Coffee, acres-
centando que apenas uns 5% 
do café que a empresa compra 
vêm em grandes supersacas. A 
Atlantic Specialty Coffee é uma 
divisão da Ecom Agroindustrial 

Corp., uma das maiores opera-
doras mundiais de café.

Embora a ICE tenha ampliado 
as opções para levar o café ao 
armazém, a bolsa não mudou a 
forma de retirá-lo. No novo siste-
ma, os funcionários do armazém 
continuam classificando e ensa-
cando o café em sacos de fibra 
natural antes de entregá-lo para 
os classificadores da bolsa. O café 
ainda deve passar pelo controle 
de qualidade da bolsa para depois 
entrar nos estoques certificados.

A Costa Rica, famosa por seus 
grãos de café nutridos por um 
solo vulcânico rico em minerais, 
exporta 90% da sua safra em 
sacos menores, diz Edgar Rojas, 
vice-diretor do Instituto do Café 
da Costa Rica, um órgão governa-
mental. Os embarques a granel 
“são mais baratos”, mas os sacos 
menores tornam “mais fácil con-
trolar a qualidade”, diz Rojas.

Pela mesma razão, a Starbucks 
diz que só usa sacos de juta.

“A Starbucks só recebe seu café 
em sacas”, disse uma porta-voz 
da empresa, referindo-se à saca 
padrão de 60 quilos. “É um com-
ponente integral de rastreabili-
dade e garantia de qualidade.”

Mercado debate a 
velha saca de café 

Fonte: WSJ Market Data Group The Wall Street Journal
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By Will Connors  e Ben Dummett
The Wall Street Journal,  
de Toronto

Um dos fundadores da Black-
Berry Ltd., Mike Lazaridis, con-
tratou instituições financeiras 
para analisarem uma oferta 
conjunta pela fabricante cana-
dense de smartphones que no 
passado o afastou de sua lide-
rança executiva.

Lazaridis está trabalhando com 
o outro fundador da empresa, 
Doug Fregin, para uma possível 
oferta. Ambos divulgaram ontem 
que têm em total 8% da BlackBer-
ry, empresa que viu uma redução 
drástica de sua participação no 
mercado de smartphones e já se 
colocou à venda.

Os fundadores estão explo-
rando “a possibilidade de apre-
sentar uma proposta conjunta 
para adquirir” todas as ações da 
BlackBerry que ainda não pos-
suem, de acordo com um docu-
mento entregue à Securities and 
Exchange Commission, a CVM 
americana, divulgado ontem.

Ao fim de dezembro, Lazaridis 
tinha 5,7% da empresa, segundo 

documentos dos reguladores. A 
informação sobre as ações em 
poder de Fregin não estavam 
imediatamente disponíveis.

No mês passado, a BlackBer-
ry informou que tinha firmado 
um acordo preliminar com a 
Fairfax Financial Holdings Ltd.  
para fechar seu capital por US$ 
4,7 bilhões. A Fairfax Financial, 
comandada por Prem Watsa, 
detém cerca de 10% da empresa.

Lazaridis e Fregin não estão 
negociando com a Fairfax Finan-
cial, segundo uma pessoa a par do 
assunto. Eles contrataram o Gol-
dman Sachs & Co. e a Centerview 
Partners LLC como consultores, 
segundo os documentos da SEC.

Um porta-voz da BlackBerry 
não quis comentar.

 Lazaridis criou a BlackBer-
ry, antes chamada Research In 
Motion, em 1984. Ele e Jim Bal-
sillie compartilhavam o posto 
de diretor-presidente, do qual 
foram afastados no início de 
2012. Mas Lazaridis permane-
ceu no conselho até 1o de maio 
deste ano. Quando saiu, ele disse 
que acreditava estar “deixando a 
empresa em boas mãos”.

Fundador da BlackBerry 
pode comprar a empresa

John Boehner, presidente da Câmara, foi acompanhado por outros líderes do partido republicano em reunião com Obama
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A bolsa de futuros ICE permitirá que grãos cheguem a seus armazéns a granel
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Fonte: IntercontinentalExchange The Wall Street Journal
*Cada saca pesa cerca de 60 quilos
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