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SPRINT e Nextel, telefô-
nicas americanas, con-

firmaram sua fusão, que
cria a terceira maior ope-
radora de celular dos EUA,
com 35 milhões de assinan-
tes, num negócio avaliado
em US$ 35 bilhões. A nova
empresa, Sprint Nextel,
deve se desfazer da divisão
de telefonia fixa da Sprint.

* * *

n A petrolífera russa
Yukos pediu concordata
nos EUA, num esforço de
última hora para tentar
impedir o leilão, previsto
para domingo, de sua prin-
cipal unidade de produção,
a Yuganskneftegaz, confis-
cada pelo governo russo
para cobrir débitos fiscais.

* * *

n Fiat e GM disseram que
seus diretores-presidentes
terão conversas reservadas
para negociar a opção de
venda da divisão automobi-
lística da Fiat à GM, para
tentarem evitar uma bata-
lha judicial.

* * *

n O BC japonês disse que
a confiança das grandes
indústrias na economia,
medida pelo índice tankan,
caiu 4 pontos, para 22, a
primeira queda desde
março de 2003.

n A Airbus viu o custo de
seu superjumbo A380
ultrapassar em US$ 1,9
bilhão o valor previsto,
devido a trabalhos fora do
orçamento para reduzir
seu peso e melhorar a eco-
nomia de combustível,
disse a controladora da
empresa, a EADS.

* * *

n A Time Warner, gigante
americana de mídia, disse
que fez acordos pelo quais
pagará cerca de US$ 510
milhões para encerrar pro-
cessos em que é acusada
de irregularidades contá-
beis em sua subsidiária
America Online.

* * *

n A China elevou sua meta
de crescimento econômico
em 2005, de 7% para 8%, e
manteve a meta de infla-
ção em 4%, sinalizando a
confiança de Pequim de
que seus esforços para evi-
tar um superaquecimento
foram bem-sucedidos.

* * *

n O petróleo subiu 5,7% no
mercado futuro em Nova
York, para US$ 44,19 o bar-
ril no contrato de janeiro.
Dados do governo america-
no mostraram queda nos
estoques, ao contrário do
que analistas esperavam. 
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OGRUPO TMM, do
México, fechou acordo

para vender participação
de 51% na TFM, maior fer-
rovia do México por volu-
me, para a Kansas City
Southern, dos EUA, por
US$ 200 milhões mais 18
milhões de ações.

* * *

n A Nestlé disse que criará
em sociedade com a firma
argentina de licenciamento
esportivo PRO Entertain-
ment uma rede de sorvete-
rias, a Frigor, cuja primei-
ra loja inaugura amanhã
em Buenos Aires. A empre-
sa suíça espera abrir 200
lojas em cinco anos.

* * *

n A Colômbia instituiu o
controle da entrada de capi-
tais de curto prazo para
investimento de portfólio,
num esforço para conter a
valorização do peso.
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n A Coeur d'Alene, mine-
radora americana, disse
que levará adiante a cons-
trução do projeto de mine-
ração de prata San Barto-
lomé, na Bolívia, que cus-
tará US$ 135 milhões.

* * *
n O Grupo México, de
mineração e transportes,
disse que venceu leilão de
compra de uma participa-
ção de 25,5% da ITA,
empresa que controla a
Asur, operadora de aero-
portos de Cancún, com
oferta de US$ 35,7 milhões.

* * *
n O PIB da América
Latina e Caribe vai crescer
5,5% este ano, estimou a
Cepal, comissão da ONU
para a região, revendo sua
previsão anterior de 4,5%.
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A Yahoo Inc. tem um diretor-
presidente com um quê para
fazer negócios, robustos US$ 52
bilhões em valor de mercado e
US$ 3 bilhões em caixa. Parece
uma receita para uma grande
aquisição, mas não espere uma
tão cedo.

Por quê? Há poucas grandes
empresas para a Yahoo com-
prar. Analistas e investidores
esperam que, em vez disso, a
Yahoo continue comprando
empresas menores atrás de
talento e tecnologia para com-
plementar seus atuais negócios.

A empresa californiana,
cujos serviços vão desde pesqui-
sa de internet a encontros onli-
ne, gostaria de se expandir
para além dos Estados Unidos,
onde ele fica atrás de outras
grandes companhias america-
nas de internet. Nos EUA, há
alguns sites que a Yahoo consi-

deraria comprar e que amplia-
riam bastante seu tráfego e
influência, que já são fortes.

O presidente da Yahoo, Terry
Semel, gosta de dizer que a estra-
tégia de crescimento da compa-
nhia é “construir, comprar e
associar-se”. Desde a chegada de
Semel há três anos, contudo,
comprar tem estado na frente. A
empresa adquiriu mais de uma
dúzia de empresas nos últimos
dois anos, gastando US$ 2 bilhões

com firmas de busca na internet
só no ano passado. Este ano, ela
comprou um site europeu de
comparação de preços, o Kelkoo,
por Œ 475 milhões (US$ 633
milhões), e a Musicmatch Inc.,
empresa de software de música
digital e loja de música online,
por US$ 160 milhões. Ela está
usando as aquisições menores da
Oddpost Inc. e da Stata Labs
para preencher suas ofertas de
correio eletrônico e buscas.

Investidores têm recompen-
sado a empresa com uma boa
valorizaçào de sua ação, aumen-
tando o incentivo para a Yahoo
usar ações como moeda de com-
pra. As ações da empresa quase
dobraram em relação à cotação
mais baixa dos últimos 12 meses
e estão na casa dos US$ 38 cada
na bolsa eletrônica Nasdaq,
além de estarem a gordos 76
vezes os lucros previstos para o
próximo ano, conforme medido

por analistas pesquisados pela
Thomson First Call. Executivos
da Yahoo têm lucrado bem. Eles
venderam cerca de 13 milhões
de ações este ano, sendo que
Semel vendeu o equivalente a
US$ 300 milhões.

Executivos da empresa dizem
que a expansão internacional é
alta prioridade e fizeram alguns
negócios fora dos EUA este ano.
Fora dos EUA, a empresa obteve
só 28% de sua receita no terceiro

trimestre, enquanto a Google
Inc. teve 35% e a eBay Inc., 42%.

Um provável alvo para a
Yahoo é a China, segundo maior
mercado de usuários de internet,
atrás dos EUA. Em janeiro, a
Yahoo comprou a 3721 Network
Software Co., que faz software
para buscas de internet em chi-
nês, por cerca de US$ 50 milhões,
com mais US$ 70 milhões em
pagamentos contingentes.

A Yahoo já teve planos para o
portal Sina Corp., segundo pes-
soas familiarizadas com o assun-
to. O Sina é baseado na China e
suas ações negociadas na
Nasdaq lhe dão um valor de mer-
cado de US$ 1,7 bilhão. As duas
empresas já têm uma joint ven-
ture para leilões online na China.

Nos EUA, a Yahoo tem sina-
lizado interesse em distribuir
mais conteúdo online exclusivo.
Ela deve anunciar hoje que vai
ser a distribuidora exclusiva
das sátiras animadas da JibJab
Media Inc.

Yahoo tem caixa para grandes aquisições, mas não espere nenhuma por enquanto

AQUISIÇÃO ÁREA DE NEGÓCIOS VALOR CONCLUSÃO

Inktomi Busca US$ 290 milhões Mar/2003

Overture Services Publicidade em busca US$ 1,7 bilhão Out/2003

3721 Network Software Busca na China US$ 50 milhões1 Jan/2004  

Kelkoo Comparação de preços US$ 570 milhões2 Abril/2004 

Musicmatch Música US$ 160 milhões Out/2004

Carrinho de compras Alguns negócios recentes da Yahoo:

1 Não inclui um pagamento contingencial adicional de US$ 70 milhões;
2 Convertido de euros pela cotação média de abril de US$ 1,1998 por euro. Fonte: a empresa
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BRUXELAS — Os planos da
Europa para cortar seus tão cri-
ticados subsídios agrícolas
estão provocando uma inespe-
rada oposição: a de países em
desenvolvimento temerosos que
sua delicada economia possa
ser esmagada na corrida do
bloco de 25 nações em direção a
mercados mais abertos.

Produtores de banana, açúcar
e arroz, a maioria de países da
África e da América Central,
dizem que eliminar cotas e cortar
políticas de preço mínimo podem
custar acesso preferencial à
Europa a muitos deles, ameaçan-
do o já minguado sustento de
centenas de milhares de pessoas.

Essa oposição é um desdo-
bramento incômodo para a
União Européia (UE), que há
décadas é pressionada por paí-
ses em desenvolvimento para
reduzir os subsídios que distor-
cem os mercados mundiais. Ela
demonstra como o mundo em
desenvolvimento está dividido
entre interesses competitivos
que não podem ser atendidos
com políticas uniformes, num
crescente desafio para negocia-
dores que tentam formatar
acordos de comércio mundial.

O resultado das negociações
que estão sendo feitas entre paí-
ses europeus, africanos e sul-

americanos tem sérias implica-
ções para os mercados mun-
diais. Empresas americanas de
produtos agrícolas como
Chiquita Brands International
Inc, Del Monte Fresh Produce
Company e Dole Food Company
Inc. podem mudar o lugar de
suas plantações. A produção de
banana, por exemplo, pode
migrar do Equador, Honduras e
Costa Rica para a África, e plan-
tadores de cana-de-açúcar
podem virar as costas para luga-
res onde estão há muito tempo,

como a Jamaica, em favor de
nascentes gigantes como Brasil.

“Se puxarem o tapete dos
nossos pés, isso vai criar um
grande deslocamento, não só
para nossas economias, mas
para nossa estrutura social”,
disse Derick Heaven, presiden-
te da Autoridade da Indústria
Açucareira da Jamaica.

O dilema resulta de décadas
de gordos subsídios em países
europeus. A UE garante cerca de
Œ 43 bilhões (US$ 57 bilhões) por
ano a seus agricultores, estimu-
lando um excesso de produção
que derruba os preços em todo o
mundo e diminui a receita de
exportação dos países em desen-
volvimento. Sensível às críticas
de que sua política contribuía
para a pobreza global, a UE, ao
longo dos anos, negociou esque-
mas complexos para ajudar agri-
cultores pobres. Mas agora, sufo-
cada por orçamentos apertados e
pressionada a aplainar o campo
nas conversações globais sobre
comércio, ela está perto de desfa-
zer alguns desses acordos.

A banana é exemplo de como
a UE terá de fazer escolhas
duras sobre quem ganha e
quem perde sob suas novas polí-
ticas. Depois de brigar a respei-
to de regras para a fruta duran-
te a maior parte dos anos 90, em
2001 a UE concordou em oferer
cotas às nações caribenhas e

latino-americanas que lhes
garantem acesso ao que hoje é
um mercado de 25 países. Mas o
sistema expira no fim deste
ano, quando a UE prometeu
limitar-se a taxar a fruta.

Na hierarquia de obstáculos
ao livre comércio, as cotas estão
no alto porque limitam direta-
mente o fluxo comercial. As tari-
fas são menos restritivas por dei-
xarem espaço para competição.
A UE é contra levantar completa-
mente as barreiras à importação
de bananas, em parte para prote-
ger seus próprios produtores, a
maioria nas Ilhas Canárias, da
Espanha, mas busca uma fórmu-
la que preserve o status quo.

Decidir qual a tarifa apro-
priada tornou-se uma complexa
batalha matemática e política.
As antigas colônias da União
Européia, muitas delas países
africanos pobres, querem uma
tarifa alta, em torno de Œ 275
euros por tonelada. Isto porque,
como países pobres, a UE lhes
dá acesso livre de tarifas. Já o
Equador diz que qualquer tarifa
acima de Œ 75 por tonelada vai
começar a reduzir a fatia deles
no mercado. A UE propôs Œ 230
por tonelada, o que ela calcula
vai manter a atual divisão do
mercado. Mas os caribenhos
acham mesmo a Œ 150 a tonela-
da, a tarifa reduziria em até
35% suas vendas européias.

Países pobres temem abertura agrícola na UE
Alimento precioso
Preços europeus e do mercado
mundial para algumas commodities,
e subsídios da UE, in 2003 

Fonte: Comissão Européia

Nota: Os preços europeus são mais altos devido
a subsídios, preços mínimos e proteção comercial;
preços mundiais são o preço médio cobrado pelo
país exportador.

Açúcar, por tonelada
Preço mundial

Preço da UE
Œ 220

Œ 720 

Bananas, por tonelada
Preço mundial

Preço da UE
Œ 550

Œ 880

Arroz, por tonelada
Preço mundial

Preço da UE
Œ 150
Œ 170

Subsídios da UE, 2003, em bilhões
Açúcar

Bananas
Œ 1,28

Œ 0,26
Arroz Œ 0,23
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PARIS — Abrindo caminho para o retor-
no à França de Carlos Ghosn, o brasileiro
que resgatou a Nissan Motor Co., a monta-
dora francesa Renault SA mexeu nos seus
mais altos postos administrativos.

A Renault anunciou que vai substituir
cinco dos sete membros do seu comitê exe-
cutivo, enquanto Ghosn
se prepara para assumir
o comando da empresa
no próximo semestre e,
ao mesmo tempo, conti-
nuar como diretor-presi-
dente da Nissan. A
remexida na adminis-
tração é o primeiro
passo do que se antevê
como uma chacoalhada
na Renault quando
Ghosn voltar a Paris em
abril. Com base na
maioria das medidas de lucro e atuação da
indútria automobilística, a Renault fica bem
atrás da sua irmã japonesa.

Analistas esperam que Ghosn imponha o
mesmo tipo de metas difíceis que o fizeram
famoso na Nissan quando ele assumir a
Renault, como aumentar as vendas de car-
ros e a margem de lucro operacional. A últi-
ma é hoje de 4,5%, bem abaixo da Nissan,
onde passa dos 10%. Quando Ghosn chegou a
Tóquio cinco anos atrás, a Nissan estava à
beira da concordata. Até o fim de novembro,
a Renault havia vendido 1,4 milhão de veícu-

los este ano, volume similar ao do ano ante-
rior, segundo a Associação Européia dos
Fabricantes de Automóveis.

A Renault tem 44% da Nissan e a Nissan
tem 15% da Renault, numa aliança iniciada
em 1999. As duas já desenvolvem carros
juntas, mas espera-se que essa cooperação
aumente sob a liderança de Ghosn.

Como já se esperava, o atual diretor-pre-
sidente da Renault, Louis Schweitzer, vai
continuar como presidente não executivo do
conselho da Renault quando Ghosn assumir.
Entre os outros diretores que vão deixar a
Renault estão François Hinfray, de 50 anos,
que será substituído por Patrick Blain, de 52,
como diretor de vendas e marketing. Num
comunicado, a Renault disse que Hinfray
havia decidio mudar de carreira e deixaria
a empresa no fim de dezembro. Hinfray não
foi encontrado para comentar. A Renault
também disse que Pierre-Alain de Smedt, 60
anos, diretor de indústria e tecnologia, vai
se aposentar no fim do ano. De Smedt não
foi encontrado para comentar.

Ghosn já enviou importantes lugares-
tenentes para a montadora francesa, como
Thierry Moulonguet, que agora é diretor de
finanças da Renault. Essa remexida “põe o
pessoal de Carlos Ghosn em posições-
chave”, diz Gaetan Toulemonde, analista do
setor automobilístico do Deutsche Bank em
Paris, que dá a recomendação de “compra”
para ações da empresa. 

Na Nissan, Ghosn alcançou duas das três
metas que definiu em maio de 2002, deixan-
do a margem de lucro operacional acima de

8% e cortando a zero a dívida de longo prazo.
Ele ainda precisa conseguir o aumento das
vendas anuais da Nissan para 1 milhão de
veículos antes de setembro de 2005.

Ghosn tem de enfrentar o desafio de
administrar duas empresas cujas sedes

ficam a mais de 9.500
quilômetros uma da
outra. Ele disse a fun-
cionários da Nissan
que, no longo prazo,
pretende dividir seu
tempo igualmente entre
a Renault e a Nissan,
conforme pessoas fami-
liarizadas com o assun-
to. Mas nos primeiros
meses ele prevê que vai
passar um pouco mais

de tempo em Paris do que em Tóquio,
dizem as mesmas pessoas.

Os executivos da Nissan não estão muito
preocupados com a partida de Ghosn, obser-
vando que ele vem preparando sua equipe
japonesa já há algum tempo. Uma porta-voz
da Nissan não quis comentar a respeito das
mudanças na Renault.

Ghosn vai voltar à Renault num período
duro para a indústria automobilística euro-
péia. O registro de novos carros na Europa
Ocidental aumentou pela primeira vez em
novembro, depois de cair nos quatro meses
anteriores, e Schweitzer alerta que 2005 pode
ser outro ano difícil por causa da fraca recu-
peração da Europa, da valorizacão do euro e
do aumento das matérias-primas.

Renault muda diretoria, abrindo
espaço para a volta de Carlos Ghosn

Carlos Ghosn

Louis Schweitzer
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