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A General Motors Corp.
intensificou a batalha em
várias frentes para amortecer a
baixa performance de suas ope-
rações mundiais de veículos.
Ela fechou acordo com sindica-
tos europeus para eliminar
milhares de empregos. Nos
Estados Unidos, lançou novos
descontos para estabilizar a
participação no mercado.
Outros cortes de emprego
podem estar a caminho tam-
bém na América do Norte.

As medidas da empresa
salientam os problemas da GM
ao redor do mundo. Sua estraté-
gia para ganhar mercado nos

EUA parece estar batendo pino,
enquanto prejuízos se acumu-
lam na Europa e o esfriamento
da economia chinesa limita os
lucros por lá.

A fatia de mercado da GM
nos EUA caiu de 28% um ano
atrás para 27,5% no fim de
novembro, depois de ela ter
reduzido descontos em novem-
bro, o que resultou numa queda
de 17% no faturamento.

As operações mundiais de
veículos da GM tiveram prejuí-
zo de US$ 213 milhões no tercei-
ro trimestre. E teria sido pior se
a GM não tivesse acrescentado
de volta à coluna de receita US$
250 milhões em reservas para
garantia de produto, além de
receber subsídio de US$ 151

milhões do governo americano
relacionado a custos de remé-
dios para aposentados.

Para melhorar vendas e
lucros no longo prazo, a GM
está seguindo uma estratégia
de reformar sua linha de mode-
los nos EUA. “Vamos preservar
uma estratégia que acreditamos
que vai funcionar. Não vamos
voltar atrás”, disse Tom
Kowaleski, vice-presidente de
comunicações da GM. “Há um
comprometimento absoluto com
o futuro plano de produtos.”

Mas no curto prazo, a GM e
suas concessionárias estão
sobrecarregadas com mais de
1,2 milhão de veículos não ven-
didos, ou um suprimento de 101
dias. Para limpar o estoque, a
GM disse a concessionários
terça-feira que vai lançar uma
promoção de preços nacional.
Os incentivos serão principal-
mente para utilitários esporti-
vos modelos 2004 e 2005.

Nas últimas semanas, a GM
anunciou planos de fechar duas
fábricas e eliminar um turno de
produção numa terceira, cor-
tando cerca de 3.000 empregos.
Analistas do setor acreditam
que é preciso cortar mais.

Na Europa, onde a GM está a
caminho de ter prejuízo pelo
quarto ano consecutivo, a mon-
tadora número 1 do mundo
enfrenta mais um desafio. Já na
próxima semana, ela pode
enfrentar uma escalada na dis-
puta com o conglomerado italia-
no Fiat SpA em torno de um
negócio que pode permitir à Fiat
forçar a GM a comprar a com-
balida divisão Fiat Auto. A GM
tem argumentado ser inválido o
acordo que deu à Fiat a opção de
venda exigindo que ela ficasse
com cerca de 90% da Fiat Auto
que a americana ainda não tem.

Sergio Marchionne, diretor-
presidente da Fiat, não disse se
a empresa realmente quer for-

çar a GM a comprar a montado-
ra, algo que causaria uma tem-
pestade de fogo na Itália. Um
contrato entre as duas compa-
nhias expira dia 15 de dezembro
e a Fiat poderia tentar forçar a
venda da Fiat Auto para a GM
já em 24 de janeiro.

As afirmações de
Marchionne levaram pessoas
que observam a Fiat há muito
tempo a concluir que a intenção
real dele é arrancar um acordo
financeiramente gordo da GM.

Se a Fiat
c o n s e g u i r
um paga-
mento da
montadora
americana,
isso reforça-
ria os esfor-
ços de
Marchionne
e da família
Agnelli, que
controla a
Fiat, para
colocar o

império Fiat numa condição
financeira mais forte. Alguns
analistas calculam que um
acordo para cancelar o acordo
com a Fiat custaria à GM entre
US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão.

Enquanto isso, a GM e seus
sindicatos europeus concorda-
ram temporariamente em evi-
tar fechamentos de fábrica e
demissões em massa na Europa
como parte de um negócio feito
com a intenção de colocar as
operações européias da empre-
sa novamente no lucro, depois
de anos de perdas.

O acordo, que seria formal-
mente anunciado hoje, segundo
um alto funcionário da GM, deve
envolver aposentadorias anteci-
padas e a mudança de emprega-
dos na Alemanha para compa-
nhias subsidiadas pelo Estado
que lhes dariam treinamento e
ajuda para achar outro emprego.

GM luta para estancar perdas mundiais
Em período difícil para a montadora, ela tem de lidar com sindicatos e com a Fiat

Sergio
Marchionne

O domínio do dólar como principal moeda
do mundo não deve acabar tão cedo, mas
parece que parte do status dele foi lascada.

Na maior parte do último século, o dólar
gozou de uma posição inigualável, visto por
bancos centrais e grandes empresas como a
maneira mais sólida e conveniente de guar-
dar dinheiro. Isso resultou em benefícios
enormes para os Estados Unidos.
Recentemente, no entanto, a moeda ameri-
cana teve pelo menos questionada a sua
reputação intocável, com bancos centrais
reduzindo suas reservas em dólar em favor
da ascendente moeda européia: o euro.

Ontem, o banco central russo confirmou
que considera reduzir a fatia de dólar — e
aumentar a porção de euro — da sua cartei-
ra de US$ 117 bilhões em moeda estrangei-
ra. Na segunda-feira, o Banco para
Compensações Internacionais (BIS), que
monitora mercados globais e questões ban-
cárias internacionais, reportou evidências

que sugerem que uma fatia crescente dos
depósitos bancários dos países exportadores
de petróleo está sendo feita em outras moe-
das estrangeiras em vez do dólar, notada-
mente o euro. (Juntos, os bancos centrais
do mundo têm cerca de US$ 2,4 trilhões de
ativos em dólar.)

Analistas também notam que o montan-
te em títulos do governo americano em
mãos da China não acompanhou o cresci-
mento de suas reservas internacionais
totais, equivalentes a US$ 515 bilhões. Os
títulos públicos americanos são a principal
forma de a China manter ativos em dólar.
Isso indica que o país está acumulando
reservas em outras moedas. De fato, a par-
ticipação do euro nas reservas dos bancos
centrais desde seu lançamento em 1999
cresceu de 13,5% para 19,7%.

Com a recente desvalorização do dólar —
principalmente em relação ao euro, para
seus níveis históricos mais baixos —, alguns
analistas dizem que o euro pode continuar a
progredir como alternativa viável de reserva.
Em parte, isso porque o dólar pode cair mais
por causa dos déficits orçamentário e de
conta corrente — a maior medida de comér-

cio de produtos e serviços — e um aparente
desinteresse do governo de George W. Bush.

Isso também pode ocorrer porque os ban-
cos centrais às vezes ficam com mais reser-
vas internacionais do que precisariam para
uma emergência. Com o excesso, muitas
vezes eles agem como qualquer outro inves-
tidor, buscando o melhor retorno para seus
investimentos, que tendem a ser títulos de
governo de baixo risco. Enquanto o dólar
estiver baixo e os juros nos EUA forem bai-
xos, alguns podem procurar ativos de retor-
no mais alto, como o euro.

“A quantia de reservas em moeda
estrangeira foi muito além do que seria
preciso como um fundo de precaução para
tempos de volatilidade”, diz Tony Norfield,
diretor global de análise de câmbio do ABN
Amro Bank. “Vai haver muito mais preocu-
pação sobre o valor desses ativos do que já
houve anteriormente.”

Ainda assim, quando se trata da situação
do dólar como moeda de reserva, muitos
economistas repetem a observação feita por
Mark Twain de que as informações sobre
sua morte eram exageradas. “Há espaço
para alguma erosão; não é que tudo esteja
bem para o dólar”, diz Frederic Mishkin,
professor de finanças e economia da facul-
dade de administração da Universidade
Columbia, em Nova York, e ex-funcionário
do Federal Reserve, o banco central ameri-
cano. “Mas a idéia de que os países vão
abandonar o dólar e adotar outras moedas é

mais do que exagerada.” 
Esta semana, o dólar ganhou um voto de

confiança do Japão, que tem US$ 840 bilhões
em reservas, das quais mais de US$ 720
bilhões são investidos em títulos do Tesouro
americano — apesar da queda de 7,5% do
dólar em relação ao iene no último mês.

Numa entrevista coletiva na segunda-
feira, o porta-voz do governo Hiroyuki
Hosoda descartou a possibilidade de o Japão
vender títulos do Tesouro dos EUA e colocar
o dinheiro em papéis em outras moedas. A
afirmação foi confirmada por Masastugu
Asakawa, diretor de câmbio do Ministério
da Fazenda, que disse que as enormes reser-
vas do país continuariam a ser recicladas no
mercado de títulos do Tesouro dos EUA.
“Não temos planos de pensar em comprar
títulos em outras moedas”, disse.

Só para o caso de não ficar dúvidas, na
terça-feira o ministro da Fazenda,
Sadakazu Tanigaki, disse a jornalistas que
o Japão não tomaria nenhuma medida
apressada para realocar suas reservas.
“Precisamos ter cautela em como alocar
(reservas internacionais) entre várias moe-
das estrangeiras”, disse Tanigaki.

A proeminência do dólar também decor-
re da “economia forte e sustentável” (dos
EUA); de seu “processo de elaboração de
políticas transparente”; de seu sistema
político ancorado no estado de direito; e na
força militar, diz Stephen Jen, diretor de
análise de câmbio do Morgan Stanley.

Dólar está em baixa, mas ainda vai
dominar reservas internacionais

Por Michael R. Sesit em Paris, G. Thomas Sims
em Frankfurt e Andrew Morse em Tóquio, do
The Wall Street Journal
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JOHN SNOW, secretário
do Tesouro americano,

aceitou permanecer no
cargo durante o segundo
mandato do presidente
George Bush. Na agenda,
a contenção do déficit
orçamentário e as refor-
mas da Previdência e da
legislação tributária. 

* * *

n Stephen M. Ward Jr.,
com 26 anos de IBM, será o
diretor-presidente da
Lenovo, fabricante chinesa
de computadores. A IBM
confirmou a venda por US$
1,25 bilhão em dinheiro e
ações da divisão de micro-
computador à Lenovo, da
qual deterá 18,9%.

* * *

n A Hyatt, rede americana
de hotéis de luxo, fechou
acordo para comprar a rede
AmeriSuites, da Blackstone
Group, firma americana de
participações, por um preço
estimado em mais de US$
600 milhões.

* * *

n A China alterou a legisla-
ção societária para dar aos
acionistas minoritários das
1.300 estatais de capital
aberto do país o direito de
votar o destino de grandes
transações, como fusões e
aumentos de capital.

n A Vimpelcom, segunda
maior operadora de celular
da Rússia, recebeu de auto-
ridades uma cobrança de
US$ 157,9 milhões relativa
a impostos atrasados, o que
alimentou temores de que o
Kremlin possa vir a atacar
outras empresas como fez
com a petrolífera Yukos. A
Bolsa de Moscou caiu 5,5%.

* * *

n A Merck & Co., farma-
cêutica americana chama-
da no Brasil de MSD, disse
que espera que as vendas
de seu medicamento Zocor,
para colesterol, caiam em
2005 para até US$ 4,4
bilhões, ante até US$ 5,1
bilhões este ano, por causa
da acirrada concorrência.

* * *

n A Arla, cooperativa de
leite da Dinamarca, disse
que planeja se fundir com
sua equivalente holandesa
Campina, criando o maior
laticínio da Europa.

* * *

n A Avon reconheceu que
foi surpreendida pela gra-
vidade da queda das ven-
das nos EUA, seu maior
mercado, no segundo
semestre, e disse que o
crescimento das vendas e
do lucro nos EUA não vai
se recuperar antes de 2006.

I NTERNAC IONAL

AVOLKSWAGEN disse
que espera elevar sig-

nificativamente sua produ-
ção no México, de pouco
menos de 230.000 veículos
em 2004 para 320.000 em
2005, devido à montagem
no país do modelo Bora.

* * *

n O Banorte, quarto maior
banco do México, disse que
está estudando fazer uma
aquisição na Califórnia ou
no Texas para se aprovei-
tar do lucrativo negócio de
remessas de dinheiro de
imigrantes mexicanos nos
EUA ao país. 

* * *

n A Svenska Cellulosa,
firma sueca de papel e
celulose, disse que irá com-
prar por US$ 123,5 milhões
os 50% que pertencem à
mexicana Copamex numa
joint venture no México de
produtos de higiene.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Ahold, varejista holan-
desa, disse que recorreu
de uma decisão da Justiça
argentina que suspendeu a
venda da Disco, rede de
supermercados argentina,
à chilena Cencosud. A
decisão da Justiça alega
que a venda ocorreu antes
de ser aprovada por autori-
dades antitruste.

* * *

n O governo da Venezuela
planeja transformar a
Pequiven, subsidiária de
petroquímica da petrolífe-
ra estatal PDVSA, numa
empresa independente,
para facilitar a negociação
de parcerias para investi-
mentos ao setor. O traba-
lho para preparar o des-
membramento deve ser
concluído em 2005.

R E G I O N A L

O desafio
Embora o euro esteja desafiando o dólar no mercado mundial, a moeda americana
continua sendo o padrão ouro 
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A HSBC Holdings PLC
transformou-se de um banco
sóbrio num agressivo concor-
rente global em uns poucos
anos, premiando quem investiu
em suas ações. Agora, analis-
tas se perguntam se isso vai
continuar assim.

Um dos maiores bancos do
mundo por valor de mercado, o

HSBC mudou seu perfil empresa-
rial por meio de uma onda de
aquisições nos últimos cinco
anos — em particular, a compra
por US$ 14,8 bilhões no ano pas-
sado da Household International
Inc., um empresa americana de
crédito ao consumidor, e a aqui-
sição este ano por US$ 1,75
bilhão de 19,9% do banco estatal
chinês Bank of Communications.

Analistas já começaram a
comparar o HSBC com o
Citigroup Inc., que é maior que

ele. E acionistas beneficiaram-
se muito da expansão do grupo.
Nos últimos dois anos, as ações
do HSBC subiram cerca de 45%.
No mesmo período, as ações do
Citigroup subiram uns 20%. As
do Barclays PLC, um dos con-
correntes britânicos mais próxi-
mos do HSBC, subiram 28%.

Mas o esforço para se tornar
“o banco local do mundo”, como
diz o slogan do HSBC, tem topa-
do com obstáculos difíceis.

Nos EUA, a alta de juros no
terceiro trimestre elevou os cus-
tos para o banco se financiar,
corroendo margens de lucro. Na
Ásia, intensa competição no
mercado de Hong Kong afetou a
lucratividade. O crescimento
nos negócios de financiamento
imobiliário do banco na Grã-
Bretanha, embora forte, está
enfraquecendo. E os avanços
que o HSBC fez na China, embo-
ra tragam grandes promessas
de lucros, vão passar anos sem
dar retorno, dizem analistas.

Ao mesmo tempo, a alta das
ações agora leva até otimistas a
questionar se a cotação do HSBC
pode subir ainda mais sem outra
gorda aquisição. “A estratégia
deles no momento é de cresci-
mento orgânico, o que põe muita
confiança na demanda mundial
— na qual nós não temos muita
confiança”, diz Andrew
Reynolds, analista de bancos da
CLSA Pacific Markets em Seul.

Reynolds aumentou para
“comprar” sua recomendação
para a ação do HSBC quando o
banco comprou a Household,
mas vendeu sua fatia e rebaixou
a recomendação quando a ação
chegou a US$ 128 este ano.

O HSBC poderia muito bem
fechar outro negócio nos Estados
Unidos para aumentar suas ope-
rações de varejo, dizem pessoas
familiarizadas com a maneira de
pensar dos diretores do HSBC. O
banco, fundado como Hongkong
and Shanghai Bank em 1865 para
financiar o crescente comércio

entre Europa e China, está de
olho na China continental tam-
bém. Numa recente entrevista
coletiva em Pequim, David
Eldon, presidente do conselho do
Hongkong & Shanghai Banking
Corp., a divisão asiática da com-
panhia, disse que o HSBC consi-
deraria oportunidades no setor
de seguros e administração de
recursos na China. Eldon anun-
ciou segunda-feira que vai se
aposentar em maio, mas o banco
já confirmou que seus comentá-
rios sobre a estratégia do HSBC
para a China são válidos.

Enquanto isso, o HSBC está
negociando a compra dos 49%
que a Newbridge Capital Inc. tem
do oitavo maior banco coreano, o
Korea First Bank, e está moven-
do-se agressivamente para banco
de investimento, uma atividade
em que tem estado atrás de seus
rivais. O HSBC contratou cerca
de 700 executivos numa tentativa
de expandir a divisão de banco
de investimento.

HSBC pode manter crescimento sem ir às compras?

Por Mary Kissel em Hong Kong e
Carrick Mollenkamp, nos EUA, do
The Wall Street Journal
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