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TÓQUIO — A Nissan Motor
Co. está suspendendo tempora-
riamente a maior parte de sua
produção no Japão por não con-
seguir aço suficiente em meio a
uma forte demanda por seus
modelos.

A montadora disse que os
fechamentos terão impacto
mínimo em seus resultados
financeiros, embora eles desta-
quem uma potencial fraqueza de
suas operações, famosas por ser
enxutas. Ainda assim, alguns
dizem que a dolorosa decisão
revela uma recuperação da
demanda por toda a economia
japonesa.

A escassez de aço vai fazer a
Nissan suspender a produção em
três linhas de montagem em
fábricas importantes, entre o fim
deste mês e o começo de dezem-
bro. Isso, segundo a empresa, é
resultado da grande demanda
pelos seis novos modelos lança-
dos no Japão no segundo semes-
tre, o que vai levá-la a atrasar a
produção de 25.000 veículos. A
Nissan planeja suspender as ope-
rações dias 29 e 30 de novembro e
de 6 a 8 de dezembro, disse um
porta-voz. A companhia diz que
vai compensar por isso no início
do ano que vem.

A Nissan diz que o fechamento
das linhas de produção reflete o
grande interesse dos consumido-
res pelos modelos lançados a par-
tir do início de setembro, entre os
quais o Tiida, um modelo popular,
e o Fuga, um sedã de luxo, cujos
pedidos foram cinco vezes maio-
res do que a Nissan previa.

A Nissan descreve a falta de
aço como temporária. Mas a deci-
são dela vem num momento em
que montadoras japonesas se
debatem para garantir o aço
necessário para manter o fluxo
de produção. A Toyota Motor
Corp. e a Honda Motor Co. disse-
ram que o aperto no mercado de
aço ainda não lhes causou proble-
mas, embora estejam atentas à
questão. A Toyota disse que está
buscando usos mais eficientes de
aço e está cortando a variedade
de aço que ela usa e fazendo
pedidos mais cedo, para dar mais
tempo aos fornecedores.

As paralisações revelam uma
potencial fraqueza num dos
métodos empregados pelo dire-
tor-presidente da Nissan, o bra-
sileiro Carlos Ghosn, para tirar a
companhia da beira da falência
poucos anos atrás e torná-la uma
das mais lucrativas do setor.
Ghosn conseguiu isso apertando
os fornecedores e enxugando as
operações. A paralisação deve
suscitar questões sobre se a
cadeia de suprimento da Nissan
não está tão enxuta que deixa a
empresa vulnerável a interrup-
ções de fornecimento.

A Nissan não quis comentar
sobre discussões com seus forne-
cedores. Esforços para comprar
aço de outros países, mesmo se
conseguir encontrar a qualidade
de que precisa, seria difícil sim-
plesmente porque o mercado
está apertado em todo lugar.

Diferentes partes do mundo
têm tido um mercado de aço
apertado e preços altos durante
todo este ano, em parte por causa
da enorme demanda na China.

Nissan fecha
linhas no
Japão por
falta de aço
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HONG KONG — Desde que
foi anunciada um ano atrás, a
fusão da parte de fabricação de
TVs da chinesa TCL Corp. e da
francesa Thomson SA tem sido
citada por líderes empresariais
e pela mídia como exemplo de
um futuro no qual empresas chi-
nesas vão pular na frente para
assumir o comando de firmas
ocidentais. Mas a contínua luta
da sociedade para unir duas
organizações tão diferentes
ilustra as dificuldades de tais
combinações.

A nova empresa, chamada
TCL-Thomson Electronics, ou
TTE, é a maior fabricante de
televisores do mundo e de longe
a maior entre aquelas em que
uma companhia chinesa assu-
miu operações-chave de uma
ocidental. Ela envolve mais de
29.000 pessoas e uma dúzia de
fábricas pelo mundo, as quais
produzem cerca de 20 milhões
de aparelhos de TV por ano.
Embora a Thomson tenha
começado as negociações, o
tamanho da TCL e sua condi-
ção financeira mais forte aca-
baram levando-a a assumir a
maior parte da propriedade e
controle operacional.

Mesmo antes da fusão, a
TCL já era uma das primeiras
grandes indústrias na China em
que o governo cortou sua parti-
cipação ao menor nível. O êxito
que a TCL possa ter com a
Thomson e mais duas pequenas
empresas de manufatura — no
setor de celulares com a Alcatel
SA, e no de eletrodomésticos
com a Toshiba Corp. — pode
influenciar o governo chinês a
aumentar a privatização.

A TCL e a Thomson junta-
ram suas operações exatamen-
te quando mudanças tecnológi-
cas — lideradas pela transmis-
são digital e telas de plasma ou
cristal líquido — estão sacudin-
do a indústria de televisores de
maneira que não se via desde a
invenção da TV em cores 50
anos atrás.

Quando o negócio foi fechado,
executivos alardearam as efi-

ciências, economias e lucros que
seriam gerados pelo tamanho da
nova empresa, e ela já experi-
mentou notáveis sucessos. Mas,
como diz Vincent Yan, diretor
financeiro tanto da TTE como da
TCL, “nos últimos três meses de
operação, descobrimos que os
desafios e dificuldades são maio-
res do que pensávamos”.

Esses vão desde a complexi-
dade normal de depender de
intérpretes para reuniões de
negócios ao desafio ainda maior
de criar compensação justa ou a
descoberta de problemas de
custo em fábricas européias. Os
chineses também estão surpre-
sos com as exigências de gran-
des varejistas americanos com
os quais nunca haviam traba-
lhado diretamente.

O acordo entre a Thomson e a
TCL foi tanto ambicioso quanto
necessário. Na época com apenas
11 meses no negócio de fazer
TVs, a TCL já produzia mais apa-
relhos do que a Thomson e era
mais lucrativa também. Mas era
praticamente desconhecida fora
da China e tinha pouca prática
no mercado global. A Thomson,
atual dona da marca RCA, de 85
anos, estava sendo espremida
pelos custos em mercados desen-
volvidos e perdendo dinheiro na
América do Norte. Ela também
tinha apenas começado a incur-
sionar pela China, que dois anos
atrás passou os EUA como maior

mercado de aparelhos de TV em
unidades vendidas.

A associação foi muito além
dos arranjos em que empresas
ocidentais transferem suas
manufaturas para a China por
questão de custo menor. As
duas combinaram quase todas
as suas fábricas — na China, na
França, no México, na Polônia,
na Tailândia e no Vietnã — e
desenvolvimento de produtos, a
fim de economizar dinheiro
usando os mesmos chassis e cir-
cuitos integrados e para com-
prar componentes por menos. 

A Thomson teve a iniciativa
da fusão, escolhendo a TCL
entre cinco empresas chinesas
que tinha considerado para tal.
No início os executivos da TCL
estavam céticos, de acordo com
os dois lados. Temiam que a
companhia francesa estivesse
só buscando uma saída rápida
do setor de eletrônicos de con-
sumo. “Tive de convencê-los de
que éramos sérios e estávamos
querendo assegurar nosso setor
com um modelo de negócio que
o fizesse lucrativo”, disse
Charles Dehelly, presidente do
conselho da Thomson, numa
entrevista dada na época.

Assumindo o controle, a TCL
reverenciou a maior experiên-
cia internacional e qualidades
técnicas da Thomson ao indicar
um executivo da empresa fran-
cesa para seu conselho.

Fusão de chineses e franceses
em TVs encontra estática
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PARIS — O ouro está cada
vez mais brilhante, mas seu bri-
lho como investimento de longo
prazo vai depender muito da
desvalorização do dólar.

Tradicionalmente, o ouro é
visto como proteção contra moe-
das fracas e, por ser cotado em
dólar, é um investimento popu-
lar entre os que compram com
euros, ienes ou outra moeda
qualquer quando o dólar está
baixo. Desta vez não é diferente.

Ontem, o dólar continuou em
queda, com o euro chegando a
superar a barreira de US$ 1,32.

Não é por coincidência que,
na terça-feira, a onça do ouro
alcançou a cotação mais alta em
16 anos, de US$ 449,50, e girou
em torno dos US$ 449 na quarta-
feira, com alguns analistas pre-
vendo que ela chegue a US$ 500.
O ouro subiu quase 80% desde
fins agosto de 1999, quando teve
seu nível mais baixo em 20 anos.

“A magnitude desta alta do ouro
ultrapassou as duas dos anos 90;
e em termos de duração, é a
mais longa da história”, salienta
Michael Lewis, diretor de análi-
se de commodities do Deutsche
Bank em Londres.

“Os clientes perguntam cada
vez mais por (fundos) lastrea-
dos em ouro e outras commodi-
ties por causa das previsões de
baixo retorno das ações e da
renda fixa nos próximos anos”,
diz Deborah Fuhr, estrategista
do Morgan Stanley em Londres.

Mas a grande popularidade
do ouro já está deixando gente
nervosa.

“O ouro é o novo óleo de
cobra”, compara Andrew Smith,
analista da  Mitsui Global
Precious Metals. Ele observa
que o metal é tido como bálsamo
para desgraças geopolíticas,
antídoto tanto para inflação
como para deflação, alívio para
dor de cabeça causada pela
depressão do dólar, um possível

tônico para baixo retorno de
ações e renda fixa e a panacéia
para todos os problemas econô-
micos do mundo.

“A indústria do ouro está que-
rendo institucionalizá-lo como
um investimento; e isso é peri-
goso”, diz ele. “O fato de o estar-
mos testando agora indica que
estamos no topo do mercado.” 

De certa maneira, investido-
res que apostam no ouro tam-
bém se põem do lado oposto ao
de muitos bancos centrais do
mundo na mesa de pôquer.

Com 32.000 toneladas de ouro
— o equivalente a mais ou
menos 12 anos de produção nos
ritmos atuais —, os bancos cen-
trais e outras instituições ofi-
ciais são os maiores detentores
de barras do metal. Essa enorme
quantidade de ouro pode ser
vista como uma ameaça ao
preço dele a longo prazo, se os
bancos centrais, ou governos
sufocados por déficits, quiserem
usar as receitas da venda de

ouro para reduzir déficits.
Mas não diga isso aos fâs do

ouro. Explicando a alta do
metal, John Reade, um analista
de metais preciosos do UBS em
Londres, aponta para a queda
do dólar e uma crescente
demanda física por ouro, parti-
cularmente para jóias, na Ásia.

O argumento em favor do
ouro no longo prazo é que,
“hoje, nenhum país quer uma
moeda forte, principalmente
devido às pressões industriais
competitivas da globalização”,
diz David Fuller, diretor da
Fullermoney.com, uma divisão
da Stockcube Research Ltd.

Ouro brilha mais. Mas até quando?
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Misamore, disse que a
petrolífera russa, acusada
de evasão fiscal, continua-
rá a produzir normalmen-
te, apesar da ausência de
boa parte de sua cúpula.
Ele e outros altos executi-
vos estão em Londres e
não voltarão à Rússia,
onde foram intimados a
prestar depoimentos, por
temor de serem presos.

* * *

n A US Airways chegou a
um acordo com a GE,
maior credora da compa-
nhia aérea americana, que
aliviará US$ 140 milhões
em dívida da empresa
enquanto ela continuar em
concordata. A GE também
concordou em fazer leasing
de 31 novos jatos regionais
para a US Airways.

* * *

n O UFJ, banco japonês,
apresentou prejuízo de US$
6,5 bilhões por causa de
provisões por créditos de
recebimento duvidoso. O
banco está limpando seu
balanço em preparação
para sua venda ao rival
Mitsubishi Tokyo e seguin-
do ordem do governo para
os bancos se livrarem de
créditos podres até março.

n A American Express,
empresa de cartões de cré-
dito, disse que trocará sua
auditoria pela Pricewater-
houseCoopers no ano que
vem, terminando uma
relação de quase 30 anos
com a Ernst & Young, que
perde seu maior cliente.

* * *

n A Bayer, indústria quí-
mica e farmacêutica
alemã, disse que obteve
lucro de US$ 44,8 milhões
no terceiro trimestre, ante
prejuízo no mesmo período
de 2003, graças a uma
recuperação do setor quí-
mico no mundo.

* * *

n O Japão deve promulgar
um plano para aceitar a
imigração de enfermeiras
filipinas, o que seria uma
das mais importantes ten-
tativas do país de afrouxar
sua rígida política de imi-
gração e abrir caminho à
entrada de trabalhadores
de outros países. 

* * *

n O dólar caiu mais e que-
brou o terceiro recorde
consecutivo de baixa fren-
te ao euro, fechando a
mais de US$ 1,32 por euro,
e caiu ao menor valor
desde 1999 frente ao iene,
para 102,55 ienes.

I NTERNAC IONAL

A LUKOIL, petrolífera
russa, e a PDVSA,

petrolífera estatal venezue-
lana, disseram que estu-
dam a criação de uma joint
venture para desenvolver
projetos conjuntos de
exploração na Venezuela. 

* * *

n A Telefónica del Perú,
subsidiária peruana da
telefônica espanhola, no-
meou o brasileiro Antonio
Carlos Valente para dire-
tor-presidente, em substi-
tuição a Javier Nadal, que
foi para a diretoria de rela-
ções institucionais.

* * *

n A Doe Run, mineradora
dos EUA, disse que, se o
governo do Peru não esten-
der de janeiro próximo
para 2011 uma ordem para
a empresa controlar suas
emissões de produtos tóxi-
cos, ela terá de sair do país.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A indústria da
Venezuela operou com 55%
da capacidade no terceiro
trimestre, menor índice de
ociosidades no setor em 12
meses, graças à recupera-
ção econômica, disse a
Conindustria, entidade de
classe do setor industrial.

* * *
n O governo argentino
publicou regulamentação
permitindo a retomada da
importação de carne para-
guaia, desde que o gado
tenha sido submetido a
processos que inativam o
vírus da febre aftosa. 

* * *
n A TV Azteca, emissora de
TV mexicana, disse que
fará pagamento extra de
dividendos de US$ 130
milhões em 14 de dezembro. 
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A Philips Electronics NV, maior empresa euro-
péia de eletrônicos, vendeu sua participação de
3% na Vivendi Universal SA como parte de um
plano maior para concentrar-se em suas ativida-
des principais de eletrônicos domésticos, ilumina-
ção e equipamentos médicos. 

A empresa informou que planeja reduzir sua
carteira de participações em empresas que não con-
sidere essenciais. A venda das ações da Vivendi
ocorre pouco depois de ela ter se desfeito do res-
tante de sua fatia na ASML Holding NV, fabricante
de máquinas para produção de semicondutores.

Analistas dizem que a Philips pode vender
mais. A empresa holandesa tem participação na

fabricante de produtos de fibra ótica JDS Uniphase
Corp., dos EUA; na FEI Co., empresa americana
de microeletrônicos; e na consultoria francesa
Atos Origin SA. “Esperamos ver muito mais disso
enquanto eles limpam seu balanço patrimonial”,
diz Uche Orji, analista da J.P. Morgan Chase.

Jayson Otke, um porta-voz da Philips, disse
que, “no longo prazo, podemos gradualmente
reduzir nossas participações nessas empresas,
mas por enquanto não temos planos concretos”.
Sobre a Vivendi, ele disse que a Philips “decidiu
vender esta participação agora porque ela não era
estratégica e conseguimos um preço com o qual
ficamos satisfeitos.” A venda resultará num
ganho não tributável em torno de Œ 300 milhões
(US$ 395,3 milhões) no quarto trimestre.

Philips vende participação na Vivendi
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