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AUAL, controladora da
United Airlines, fechou

acordo com o JP Morgan
para um empréstimo de
US$ 2 bilhões que permitirá
que a companhia aérea saia
da concordata, dizem fontes
a par da questão. A UAL
também planeja pedir US$
1,6 bilhão em novas garan-
tias do governo.

* * *
■ A ABB, empresa suíça
de engenharia, planeja
vender sua resseguradora
Sirius por US$ 425 milhões
à White Mountains, com-
panhia de seguros de
Bermudas.

* * *
■ A Merck dos EUA, que
opera no Brasil como MSD,
disse que tem dois novos
medicamentos, para o tra-
tamento de Alzheimer e
para a obesidade, em fase
de testes de médio porte em
humanos. A farmacêutica
tenta aplacar dúvidas sobre
sua divisão de pesquisa e
divulgou uma extensa lista
de outras drogas em fase
inicial de testes.

* * *
■ A SBC, segunda maior
telefônica local dos EUA,
diz que vai demitir até
4.000 trabalhadores na ten-
tativa de cortar custos. 

■ A CSL, empresa austra-
liana que fabrica derivados
de sangue, vai comprar a
Aventis Behring, divisão
da farmacêutica francesa
Aventis. O negócio de US$
925 milhões cria a maior
fabricante de produtos
terapêuticos de plasma.

* * *
■ A Benetton diz que vai
investir US$ 526,3 milhões
em três anos para abrir e
ampliar lojas, melhorar a
qualidade da produção de
suas roupas e aumentar as
vendas. A rede italiana de
confecções prevê queda
nas receita deste ano.

* * *
■ Air France e Alitalia
chegaram a um acordo
com a Comissão Européia,
comprometendo-se a abrir
as rotas de vôos que com-
partilham a rivais> A CE
acusava a aliança entre as
duas companhias aéreas
de criar monopólio em
algumas rotas.

* * *
■ Os EUA divulgaram uma
lista de 63 países que podem
entrar na disputa por US$
18,6 bilhões em projetos de
reconstrução do Iraque.
Países como Alemanha e
França, que se opuseram à
guerra, foram excluídos. 
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APEMEX, petrolífera
estatal mexicana,

emitiu US$ 1,4 bilhão em
títulos conversíveis em
ações da petrolífera espa-
nhola Repsol-YPF. A
Pemex tem 4,8% da Repsol
e diz que vai usar o dinhei-
ro captado para projetos de
exploração e produção.

* * *
■ Sindicatos da Codelco, do
Chile, maior produtora de
cobre do mundo, dizem que
vão desacelerar a produção
em apoio à greve dos traba-
lhadores da mina Andina,
que não conseguiram acor-
do com a Codelco sobre um
aumento de salários.
■ O superávit comercial
do Chile mais que dobrou
em novembro ante um ano
antes, para US$ 227,7
milhões, graças a um
aumento da demanda de
cobre na China e EUA.
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■ As negociações entre
Chile, Nova Zelândia e
Cingapura para um acordo
de livre comércio foram
suspensas, mas segundo o
governo do Chile os três
países continuam compro-
metidos a fechar um pacto.

* * *
■ Grupos que reúnem cre-
dores da Argentina do
mundo inteiro estão
criando um comitê único
para negociar com o
governo o pagamento da
dívida em moratória.

* * *
■ As exportações de petró-
leo do Equador saltaram
25% nos dez primeiros
meses do ano^ ante um ano
antes, para US$ 1,9 bilhão,
ou 73,6 milhões de barris,
disse o banco central.
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SÃO PAULO — Um ano depois de assu-
mir o comando do Banco Central do Brasil
em meio a um furacão financeiro e uma
recessão, Henrique Meirelles diz que o país
está pronto para crescer mais de 3% em 2004

ao mesmo tempo em que mantém a inflação
sob controle e amealha bilhões de dólares
em novas exportações.

Meirelles assumiu o emprego de Armínio
Fraga, que passou seus últimos meses se
debatendo para prorrogar dívidas que esta-
vam vencendo e vendendo preciosos dólares
das reservas para defender o real, quando
investidores estavam assustados com a che-
gada do esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva
à presidência. Agora, os títulos de dívida do
Brasil estão tão bem cotados que o governo
está pensando em recomprar dívida externa.
E o real ganhou cerca de 17,1% este ano em
relação ao dólar, levando Meirelles a brincar
numa entrevista que seu emprego é “defen-
der o dólar”. (Um dólar fraco prejudica a
competitividade de exportações brasileiras.)

Ex-executivo do grupo financeiro ameri-
cano FleetBoston Financial Corp. cuja esco-
lha para presidência do Banco Central foi
uma surpresa, Meirelles tem sido “tão impor-
tante quando o ministro da Fazenda
(Antônio) Palocci para restaurar a credibili-
dade do Brasil com os investidores”, diz John
Welch, diretor de economia latino-americana
do banco alemão WestLB em Nova York.
“Ele fez a coisa certa. Ele aumentou os juros
e os manteve altos por algum tempo, muito
embora houvesse muita oposição política da
esquerda — e foram eles que o indicaram.” 

O Banco Central aumentou a taxa Selic,
referência para o mercado, para 26,5% ao
ano no início do ano para estabilizar a
moeda e conter a inflação, mas desde então

reduziu-a para 17,5%. Economistas esperam
um novo corte, para 16,5%, na semana que
vem. No trimestre de julho a setembro, o
Brasil saiu da recessão. A expectativa é que
o produto interno bruto cresça menos de 1%
este ano, mas Meirelles diz que mesmo isso
seria um feito dado o grave choque financei-
ro antes das eleições do ano passado.

Olhando adiante, ele diz, o Brasil vai
colher os benefícios de juros austeros e polí-
ticas orçamentárias praticados no primeiro
ano do governo do Partido dos
Trabalhadores. “Todos os índices antece-
dentes mais importantes mostram que a
economia já está se recuperando, e que as
condições para um crescimento do PIB de
mais de 3% em 2004 estão presentes”, diz
ele. Alguns indicadores financeiros, como os
juros em queda, sugerem que o Brasil está
melhor posicionado do que em 2000, quando
a economia expandiu-se 4,5%. “Comparado
com aquele período, vários fundamentos da
economia do Brasil estão em muito melhor
forma”, diz Meirelles. “A economia mundial

está em muito melhor forma.”
O índice de ações Bovespa mais que

dobrou este ano em dólar, e ontem passou
dos 21.000 pontos pela primeira vez na his-
tória, devido ao otimismo econômico. A ati-
vidade industrial cresceu 1,1% em outubro
em comparação com outubro de 2002 e os
investimentos das empresas em bens de
capital subiram 6,9%.

Ao estabilizar o câmbio, o Brasil removeu
volatilidade de sua grande dívida interna. O
governo reduziu títulos indexados ao dólar
para 24% da dívida total, tendo sido de 47%
em 2002. O risco do País — medido pelo ren-
dimento de títulos de dívida soberana acima
do que pagam títulos do
Tesouro americano —
caiu para menos de
cinco pontos porcen-
tuais, o mais baixo
desde 1998. Depois de
cair para cerca de 48
centavos por dólar em
setembro de 2002, o C-
bond agora está valendo
quase seu valor de face.
O governo está conside-
rando se exerce o direito
de recomprar C-bonds para estender prazos
e evitar grandes pagamentos de dívida que
começarão a vencer em poucos anos.

“Há um nível cada vez maior de previsi-
bilidade na economia”, diz. Mas a questão
principal é se o crescimento será ou não
passageiro. Meirelles diz estar confiante de
uma coisa: as reformas previdenciárias e
tributárias que o governo Lula está na
etapa final de conseguir aprovar no
Congresso vão tornar o Brasil mais robusto
em termos fiscais. Isso vai permitir ao
governo sustentar seu superávit orçamentá-
rio, atualmente de 4,24% do PIB, para dar
conta do serviço da dívida pública. O Brasil
também terá uma reserva de segurança do
Fundo Monetário Internacional, que deve
estender seus empréstimos durante 2004.

Meirelles acredita em crescimento acima de 3%
Credibilidade em alta
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Cotação do C-Bond com vencimento em 15 de 
abril de 2014 e juro de 8%, como porcentual 
do valor de face, ou em centavos por dólar.

Henrique Meirelles

O QUE WALL STREET
LÊ SOBRE O BRASIL

POR GARY MCWILLIAMS
THE WALL STREET JOURNAL

Desde que as compras de
computadores começaram a
enfraquecer no fim de 1999, as
vendas de PCs domésticos
podem ter um bom fim de ano
em 2003 nos Estados Unidos,
estimuladas por compradores
que estão substituindo máquinas
velhas e pela ampla aceitação de
computadores domésticos como
aparelhos de entretenimento e
imagens ao invés de simples
navegadores de internet.

Depois de cair por três anos
seguidos, as vendas neste Natal
podem subir até 19%, diz a firma
de análise do setor NPD Group.

Os ganhos que começaram
em agosto nos EUA têm conti-
nuado, dizem varejistas e ana-
listas. E consumidores estão
preferindo laptops, que dão mais
lucro, e computadores de mesa
mais ricos, ajudando a melhorar

os resultados das lojas.
“Com base nos nossos resulta-

dos do Dia de Ação de Graças (na
última semana de novembro,
quando começa a temporada de
compras de Natal nos EUA), nós
temos mais confiança nesta tem-
porada do que tivemos nos últi-
mos quatro anos”, diz Larry
Mondry, diretor-presidente da
CompUSA Inc., uma rede de lojas
de computadores que pertence ao
mexicano Grupo Sanborn SA.

Outra firma que acompanha
o mercado, a IDC Brasil, estima
que as vendas de computadores
no Brasil este ano deve ficar no
mesmo nível do ano passado,
quando foram vendidos 3,1
milhões de unidades, diz a IDC.

A alta das vendas EUA, por
outro lado, é em parte resultado
da fraqueza das vendas em 2002.
Mas fabricantes e varejistas do
setor têm demonstrado mais
confiança nesta temporada.

Vendas de PCs crescem
nos EUA e animam setor

POR GREG IP
THE WALL STREET JOURNAL

WASHINGTON — Numa tentativa de evi-
tar pânico no mercado de renda fixa, o
Federal Reserve decidiu ontem deixar as
taxas de juros inalteradas e repetiu seu
compromisso de deixá-las baixas por um
“período considerável”. Mas o banco cen-
tral americano também sugeriu que os ris-
cos de deflação estão menores. Foi a sua
abordagem mais otimista à economia ame-
ricana em meses.

A mudança na visão do Fed ontem foi a
mais significativa desde agosto e sugere
que embora ele continue paciente quanto a
aumentar os juros, está menos paciente do
que estava há poucos meses.

O comitê de política monetária do Fed,
como amplamente esperado, votou unani-
memente para manter a taxa de fundos
federais — pela qual os bancos emprestam
dinheiro entre si de um dia para outro — a
1% ao ano, onde ela está desde junho. “A
produção está expandindo bastante, e o
mercado de trabalho parece estar melho-
rando modestamente”, disse o comitê,
acrescentando que os riscos bons e ruins
para o crescimento nos próximos trimes-
tres estão iguais.

Mas o Fed alterou sua retórica sobre a
inflação em vários aspectos importantes,
num sinal de que pelo menos alguns de seus
diretores estão ficando desconfortáveis com
o compromisso de manter juros baixos por
“um período considerável”.

A visão do Fed sobre a economia dos
Estados Unidos é acompanhada de perto
pelo mercado e costuma ter grande
influência sobre o ânimo de investidores,
tendo assim um efeito indireto sobre bol-
sas como a Bovespa, que tendem a ser
influenciadas por Wall Street.

Desde maio, o Fed tem dito que a possi-
bilidade de a inflação, que já está baixa,
cair demais — e ameaçar tornar-se deflação
— era maior que o risco de ela subir.
Ontem, ele praticamente aboliu seus temo-
res de deflação, dizendo: “A probabilidade
de uma queda indesejada na inflação caiu
nos últimos meses e agora parece quase
igual àquela de uma alta na inflação.”

A até certo ponto, o Fed está simples-
mente reconhecendo o que tem ficado cada
vez mais óbvio: a perspectiva de crescimen-
to dos EUA parece excelente e empresas
estão reconquistando o poder de aumentar
preços. Economistas esperam que a econo-
mia cresça saudáveis 4,4% no ano que vem,
de acordo com uma pesquisa a ser divulga-
da hoje pela Blue Chip Economic Indicators.
Eles também esperam que a inflação básica
suba meio ponto porcentual, para 1,8%.

Fed mantém juro,
mas já considera
risco de inflação

A crise da Parmalat SpA se aprofundou
quando sua dívida foi rebaixada a grau
especulativo e seu terceiro diretor financei-
ro este ano demitiu-se em meio a sinais de
que a empresa tem em mãos apenas uma
fração do caixa que havia antes reportado
aos investidores. Sua posição cada vez mais

precária provocou tremores nos mercados
financeiros europeus.

Embora a Parmalat tenha dito no mês
passado que tinha dinheiro em caixa e apli-
cações de curto prazo de 4,2 bilhões de
euros (US$ 5,1 bilhões), a companhia pode
ter acesso imediato a apenas cerca de 500
milhões de euros, segundo uma pessoa
ligada à empresa. Isso significa que a
Parmalat pode enfrentar um aperto de
caixa nas próximas semanas se os bancos
decidirem deixar de dar apoio.

A Parmalat, que deve ter um faturamen-
to este ano de cerca
de 7 bilhões de euros,
entrou em dificulda-
des nas últimas
semanas por causa
da complexidade e
obscuridade de suas
finanças, que vieram
à tona por sua inca-
pacidade de resgatar
500 milhões de euros
de um fundo de investimento das Ilhas
Cayman chamado Epicurum.

Ontem, investidores venderam ações de
bancos italianos por causa dos temores em
relação à exposição deles à Parmalat.
Detentores de títulos de dívida da empresa,
inseguros de que receberiam 150 milhões de
euros referentes a papéis vencidos na
segunda-feira, derrubaram a cotação dos
títulos pelo segundo dia consecutivo. O con-
selho da Parmalat disse num comunicado
ontem à noite que a empresa pagaria os
títulos de dívida na próxima segunda-feira,
último dia possível pelas regras dos papéis.
A negociação das ações da empresa está
suspensa desde segunda-feira.

O conselho da companhia, que realizou
uma reunião especial ontem à noite, tam-
bém informou num comunicado que
Luciano Del Soldato, diretor financeiro
geral e conselheiro da empresa, havia se
demitido em 8 de dezembro. Um veterano
que passou 20 anos na Parmalat, ele é o ter-
ceiro diretor financeiro a deixar a empresa
este ano. Ele ficou no cargo menos de um
mês. O conselho acrescentou que Enrico
Bondi, um conhecido especialista italiano
em reestruturações com estreitos laços com

o poderoso banco de investimentos
Mediobanca SpA, foi contratado como con-
sultor “para ajudar a elaborar um plano de
reestruturação industrial e financeiro para
o grupo”. Um porta-voz da Parmalat disse
que Del Soldato não estava disponível para
comentários.

Pouco antes do início da reunião do con-
selho, a agência de classificação de risco
Standard & Poor’s Ratings Group rebaixou
a dívida da Parmalat a grau especulativo,
tornando potencialmente mais difícil e caro
para a empresa captar recursos. A S&P
também advertiu que o não pagamento dos
150 milhões de euros em títulos vencidos a
forçaria a rebaixar a Parmalat à situação
de “inadimplente”.

A Parmalat emprega 36.000 pessoas e
tem 129 fábricas ao redor do mundo. O fun-
dador Calisto Tanzi e a holding de sua famí-
lia — Coloniale SpA — possui pouco mais de
50% da empresa.

Para os investidores, porém, a
Parmalat está longe de ser uma mera

empresa de laticí-
nios. A companhia
tem uma estrutura
financeira labirínti-
ca. Tem mais de 30
tipos de títulos de
dívida emitidos e
várias entidades que
podem emitir os
papéis. Além disso,
a Parmalat rotinei-

ramente recompra títulos emitidos pelas
subsidiárias mas não os cancela, o que sig-
nifica que a dívida bruta de 6 bilhões de
euros que reporta aos investidores é bem
menor que a dívida total de 8,8 bilhões de
euros que está atualmente em papéis.

E embora a Parmalat venda produtos
em 30 países, ela também tem 136 subsidiá-
rias em 47 países, segundo suas contas.
Dessas empresas, 20 são do ramo financei-
ro, mas a empresa não detalha exatamente
o que elas fazem.

Se a Parmalat não puder recuperar seu
investimento de 500 milhões de euros no
Epicurum, isso a deixa com apenas cerca de
500 milhões de euros em outros recursos que
poderia utilizar imediatamente, disse uma
pessoa a par do assunto. A empresa deveria
ter acesso a outros 3,2 bilhões de euros, de
acordo com o caixa reportado por ela em
seu balanço do terceiro trimestre. Mas a
pessoa ligada à empresa disse que não está
claro com que facilidade a Parmalat pode
acessar esse outro dinheiro, acrescentando
que ele não estava facilmente disponível. O
comunicado da empresa ontem não mencio-
nou a quanto caixa ela tem acesso. Isso
poderia deixá-la à mercê de seus bancos.

Cresce dúvida sobre saúde
financeira da Parmalat

Caixa disponível da
empresa pode ser bem
menor do que ela
vinha reportando.

Por David Reilly, Erik Portanger e Jo
Wrighton em Londres e Alessandra Galloni 
em Roma, do The Wall Street Journal
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