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AEURONEXT, operado-
ra das bolsas de Paris,

Amsterdã, Bruxelas e
Lisboa, deu seu aval à
oferta de fusão feita pela
Nyse, a operadora da
Bolsa de Nova York. A
empresa americana fez
uma oferta em dinheiro e
ações de US$ 10,2 bilhões.
Os acionistas da Euronext
devem votar hoje, em
assembléia geral, uma
oferta anterior, mais
baixa, feita pela alemã
Deutsche Börse.

* * *
n A Bertelsmann, da
Alemanha, disse que está
interessada em recomprar
de um acionista minoritá-
rio uma participação de
25% na empresa, uma ini-
ciativa que pode manter
fechado o capital do maior
grupo europeu de mídia.

* * *
n O Crédit Agricole, banco
da França, disse que avalia
fazer uma oferta pelo britâ-
nico Alliance & Leicester,
um banco de varejo com
valor de mercado de cerca
de US$ 9 bilhões.

* * *
n A Wal-Mart vendeu por
US$ 872 milhões as 16 lojas
que tinha na Coréia do Sul
para a Shinsegae, sua
maior concorrente no país.

n A Basf, da Alemanha,
aumentou em 2,6% o valor
por ação de sua oferta hos-
til pela fabricante america-
na de catalisadores
Engelhard. No total, o
preço oferecido é pouco
mais que US$ 5 bilhões. A
Engelhard já recusou a
oferta da Basf duas vezes.

* * *

n A Shell, petrolífera
anglo-holandesa, está em
negociações para comprar
parte de uma refinaria da
chinesa Cnooc em Cantão.
Ela também pretende
aumentar a capacidade de
um complexo petroquími-
co próximo da refinaria e
do qual possui 50%.

* * *

n As vendas online devem
aumentar 20% nos EUA
este ano, chegando a US$
211 bilhões, segundo a
Forrester Research. A prin-
cipal categoria é a de via-
gens, que deve crescer 17%
e somar US$ 73,4 bilhões.

* * *

n A Google começa hoje a
vender anúncios na Web
que incluem vídeo, seu
mais novo esforço para ten-
tar aumentar os gastos dos
anunciantes. Os vídeos sai-
rão em sites agenciados
pela empresa, não próprios.

I NTERNAC IONAL

AARGENTINA pode
restringir a venda de

combustível a estrangei-
ros que procuram os pos-
tos nas fronteiras atraídos
pelos preços baixos. Mas o
governo diz que quer ter
certeza de que não haverá
problemas com o
Mercosul. 

* * *
n Os bancos do Chile
anunciaram um lucro total
de US$ 560,4 milhões nos
primeiros quatro meses do
ano, segundo a superin-
tendência bancária chile-
na. O valor é 8,2% superior
ao do mesmo período no
ano passado.

* * *
n O Peru registrou déficit
de conta corrente de US$
167 milhões no primeiro tri-
mestre, disse o banco cen-
tral. É um pouco mais do
que um ano atrás, mas con-
tinua sendo 0,8% do PIB.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O governo da Indonésia
ofereceu US$ 337 milhões
pelos 24,9% que a  mexica-
na Cemex tem na estatal
Semen Gresik, maior
fabricante de cimento da
Indonésia. O valor é o
mesmo que foi oferecido
pelo grupo privado local
Rajawali. (Leia mais sobre
o setor de cimento abaixo.)

* * *
n A Venezuela apoiará
corte na produção na próxi-
ma reunião da Opep. Para
o ministro do Petróleo,
Rafael Ramírez, há petró-
leo demais no mercado. 

* * *
n O Panamá pode substi-
tuir a Venezuela no G3,
acordo comercial com o
México e a Colômbia. A
Venezuela desistiu do
pacto.

R E G I O N A L

Além das 32 seleções em campo, a Copa
do Mundo também vai ser decisiva para o
duelo entre as titãs dos artigos esportivos
Adidas AG e Nike Inc.

A batalha empresarial é tão intensa
quanto a dos gramados.
Como evento mundial
que atrai uma audiência
maior do que as
Olimpíadas, a Copa
pode ser o momento de
decisão na concorrência
cada vez mais acirrada
entre as empresas. Nike
e Adidas passaram a

ver o torneio como um referendo de quem é
o número 1 não só em futebol, mas em todo
o mercado mundial de artigos esportivos.

As arqui-rivais estão abordando a Copa
cada uma à sua moda. A Adidas, que há

décadas mantém a liderança em futebol,
pretende continuar na frente por meio de
seu acordo de patrocínio com a Fédération
Internationale de Football Association, a
Fifa. Como a Alemanha
sedia o evento este ano,
a Adidas, que tem sede
na Bavária, tem tam-
bém a vantagem de
jogar em casa.

Durante os 64 jogos,
bilhões de espectadores
verão o logo das três
tiras da Adidas em
bolas, uniformes de
árbitros e voluntários e
em cartazes espalhados
pelos estádios do país.
Nos Estados Unidos, o país-sede da Nike, a
Adidas garantiu também direitos exclusi-
vos para anunciar durante a transmissão
dos jogos.

A Nike, por sua vez, está usando a fór-
mula baseada em astros que lhe deu a
supremacia em outros esportes. Assim
como o patrocínio de Michael Jordan fez
dela a maior marca no mundo do basquete,
a empresa espera que o caro aval de supe-
rastros como Ronaldinho Gaúcho e a sele-
ção brasileira faça dela a líder em futebol.
Nesta Copa, a Nike pela primeira vez patro-
cina mais equipes que a Adidas, o que lhe
dá maior visibilidade. Além do Brasil, a
Nike estará com sete seleções, entre elas as
de Portugal, Holanda e Croácia. A Adidas
tem apenas seis, entre elas a Argentina, já
que várias das equipes com que tem contra-
to não se classificaram.

As duas abriram as carteiras mais do
que nunca para publicidade tradicional,
conteúdo online, torneios de futebol amador
e patrocínio de jogadores e times.

As costumeiras táticas de marketing de
guerrilha da Nike — inundar as sedes das
Olimpíadas com outdoors quando a empre-
sa não tem o patrocínio oficial, por exemplo
— podem ser mais difíceis de executar na
Alemanha. A Fifa recorreu a tribunais
locais para proteger direitos exclusivos de

marketing e solicitou às cidades que dêem
tratamento preferencial aos patrocinadores
oficiais na hora de vender espaço de out-
door fora dos estádios.

“Estamos onde todo mundo queria
estar”, diz Günter Weigl, diretor de futebol
mundial da Adidas.

Mas a ligação da Nike com a popular
seleção brasileira está mostrando ser uma
vantagem tática. A camisa da seleção está
entre as mais cobiçadas do mundo. E a
Nike está fazendo com que Ronaldinho,
Ronaldo e os outros craques brasileiros se
tornem celebridades mundiais ainda maio-
res. O Brasil é tão importante para o plano
da Nike que sua campanha de marketing
global usa o slogan “joga bonito” em portu-
guês mesmo. O slogan é uma tentativa de
criar um apelo para o futebol semelhante
ao que “Air Jordan” teve para o basquete.

A Nike diz que está se aproximando de
US$ 1,5 bilhão em vendas relacionadas ao
futebol, mais que o dobro do que gerou em
2002 e quase 40 vezes o que faturou em 1994,
o ano da Copa nos EUA, quando ela vendeu
US$ 40 milhões. A líder Adidas está preven-
do um salto de mais de 30% este ano, para
mais de US$ 1,5 bilhão.

A Adidas diz que ainda é a número 1 em
futebol e aponta para dados da firma de
pesquisa americana NPD Group que a mos-
tram à frente da Nike no ano passado na
Europa, e continuando seu domínio nos
EUA. A Adidas diz que espera ganhar mais
participação de mercado este ano. Mas não
há dados mundiais disponíveis de um grupo
independente, e a Nike afirma que superou
a Adidas. “Não tenho de prever que sere-
mos a número 1. Nós somos a número 1”,
diz Charles Denson, diretor-geral da marca
Nike.

Este ano, a Adidas ficou mais perto da
Nike em sua batalha pela supremacia no
mercado mundial de artigos esportivos,
graças à compra da Reebok International
Ltd. por US$ 3,8 bilhões. Em abril, a empre-
sa, cuja sede fica na pequena cidade alemã
de Herzogenaurach, assinou um contrato de
11 anos com a Associação Nacional de
Basquete dos EUA, a NBA, depois de trans-
ferir os direitos da Reebok. Além de futebol
e basquete, a Adidas, que fatura US$ 12
bilhões por ano, é também uma grande
força em atletismo, tênis e golfe.

Enquanto isso, a Nike, que tem sede na
cidade americana de Beaverton, Oregon, e

fatura US$ 13,7 bilhões, está fazendo um
esforço redobrado em futebol depois de
anos de iniciativas claudicantes. A atual
investida começou para valer quando os
EUA sediaram a Copa do Mundo, em 1994,
época em que a Nike estava querendo
expandir-se internacionalmente, diz
Denson. “Se nossa meta era ser a maior e
melhor marca esportiva do mundo, tínha-
mos de ser a número 1” em futebol, diz.

Nos EUA, as vendas no atacado de chu-
teiras foram de US$ 125 milhões em 2005,
em comparação com US$ 2,1 bilhões para
tênis de basquete, segundo a Associação de
Fabricantes de Artigos Esportivos do país.
O problema é que, com as travas, as chutei-
ras são calçados para os jogos, não para as
ruas.

Por isso ambas as empresas estão cada
vez mais levando suas operações de futebol
além dos calçados e bolas. Os hispânicos
nos EUA já estão tendo um grande impacto.
A Nike diz que o uniforme mais vendido nos
EUA é o da seleção do México.

As duas empresas trazem histórias bem
diferentes para esta Copa do Mundo.
Herbert Hainer, o diretor-presidente da
Adidas, um ex-jogador semiprofissional,
diz que o futebol está no DNA da empresa.
O fundador Adi Dassler costurou seu pri-
meiro par de chuteiras mais de 80 anos
atrás, e a Adidas fornece as bolas para as
Copas do Mundo desde 1970.

Depois que a Adidas assinou um contra-
to de US$ 350 milhões no ano passado para
prorrogar seu patrocínio da Copa até 2014, o
presidente da Fifa, Joseph Blatter, procla-
mou que “o futebol e a Adidas se tornaram
um”.

Aproveitando a vantagem de jogar em
casa, a Adidas está construindo um estádio
temporário na frente do Reichstag em
Berlim que comportará mais de 10.000
espectadores, para os quais serão transmi-
tidos jogos da Copa num telão. A seleção
argentina, por sua vez, vai treinar na espa-
çosa sede da empresa.

A Nike, que começou fabricando tênis de
corrida em 1964, tornou-se uma gigante glo-

bal ao persuadir os con-
sumidores a usar seus
calçados de corrida,
basquete e ginástica
fora das quadras. Mas a
empresa foi durante
muito tempo fraca em
futebol. Por anos, ela
produziu artigos para
futebol que não eram
considerados tecnica-
mente inovadores.

O co-fundador da
Nike Philip H. Knight
fez sua primeira grande

jogada em futebol em 1996, quando fechou
um contrato de dez anos e US$ 100 milhões
com a Confederação Brasileira de Futebol.
O contrato foi recentemente prolongado até
2018 por estimados US$ 144 milhões. Desde
então, a Nike fechou acordos com times
populares como o Barcelona na Espanha, a
Juventus na Itália, o Arsenal na Inglaterra
e o Corinthians no Brasil.

A Nike também vê oportunidades no
que chama de produtos da “cultura espor-
tiva”. Isso inclui coisas como uma camise-
ta com os números 5862709402, represen-
tando os anos em que o Brasil ganhou a
Copa. “Mesmo que você não adore futebol,
vai gostar do visual, do estilo, da aborda-
gem”, diz Trevor Edwards, diretor de
marketing da Nike.

Copa pode decidir quem é a maior do
mundo em futebol: Nike ou Adidas

POR JOEL MILLMAN
THE WALL STREET JOURNAL

Questões políticas têm afastado
alguns investimentos estrangeiros dos
Estados Unidos — empresas da China e
de Dubai protagonizaram os casos mais
divulgados —, mas dinheiro latino-ame-
ricano tem sido muito bem-vindo.

Os EUA estão vivendo um boom de
construções que tem estimulado uma
onda de aquisições por parte de empre-
sas latino-americanas. Os produtores
da América Latina capitalizam sobre
sua capacidade de contornar gargalos
de distribuição e sobre a disposição de
empresas americanas de vender ativos
com ganhos consideráveis.

O mercado de cimento americano
está dominado por titãs estrangeiros
— a francesa Lafarge SA, a suíça
Holcim Ltd. e a mexicana Cemex SA —
, e agora empresas de nicho estão
invadindo mercados locais com a aqui-
sição de fabricantes de concreto consi-
derados pequenos demais para atrair o
interesse das maiores multinacionais.

Além de aumentar suas exporta-

ções de cimento, empresas como a
paulista Votorantim Cimentos SA e a
colombiana Cementos Argos SA tam-
bém estão comprando operações na
América do Norte, particularmente
fabricantes de concreto, cujas frotas
de betoneiras levam concreto molhado
para as construções. 

Dia 1o de maio, o grupo mexicano
Cementos de Chihuahua SA, conhecido
como GCC, começou a construir sua
fábrica no Colorado apenas alguns
dias depois de anunciar a aquisição,
por US$ 271 milhões, da Mid-Continent
Concrete Co. e da Alliance
Transportation Inc., ambas de
Oklahoma. Isso logo depois que o GCC
havia comprado empresas em
Minnesota e em Dakota do Sul. O GCC
também comprou uma mina de carvão
no Colorado para alimentar suas fábri-
cas americanas de cimento. 

Cimento barato, em geral produzido
no México, tem dado ao GCC uma clara
vantagem competitiva em seu avanço
para o mercado de concreto. “Temos os
custos mais baixos da região”, diz o

diretor-presidente do GCC, Manuel
Milan, que espera que a empresa faça
mais aquisições este ano. 

O avanço da América Latina para
colonizar a construção civil dos EUA é
guiado por várias forças. A demanda é
uma delas, por causa dos novos proje-
tos residenciais que precisam de estra-
das, viadutos e shopping centers. O
consumo de cimento nos EUA cresceu
de 110 milhões de toneladas em 2000
para 130 milhões em 2005, com as
importações responsáveis por 20% a
25% do total. O preço subiu de US$
78,50 para cerca de US$ 90 por tonela-
da nesse período.

A China também desempenha um
papel. A demanda chinesa por tudo, de
minério de cobre a soja, ocupa boa
parte da capacidade de transporte
marítimo para longa distância. Isso
criou uma abertura para fábricas lati-
no-americanas que possuem frota pró-
pria, como a Cementos Argos, que
transportou 2,6 milhões de toneladas
de cimento do Caribe à América do
Norte em 2005. 

“Temos nossa própria rede logística
de portos e frotas, e podemos trazer
cimento de diferentes países como
Colômbia, Venezuela e Panamá”, diz o
porta-voz da Argos Andrés Londoño.

Este ano o mercado americano vai
representar mais de 50% da receita do
grupo, estimada em US$ 1,3 bilhão.
Dois anos trás, a Colômbia respondia
por 80% da receita da Argos. 

Cimenteiras latinas ‘colonizam’ os EUA

Charles Denson

Gunter Weigl
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Brasil é grande aposta da
empresa americana; acordo
com Fifa é trunfo alemão
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A corrida do cimento
Fabricantes de cimento da América Latina estão elevando exportações para atender a indústria 
americana da construção, e muitas começam a comprar ativos nos EUA para distribuir capacidade.

Importações americanas
de cimento da 
América Latina

Recentes aquisições de quatro empresas latino-americanas

10 milhões de toneladas
Grupo Cementos de Chihuahua
(México)
Cementos Argos
(Colômbia) 

Votorantim Cimentos
(Brasil) 
ARPL Tecnología Industrial
(Peru) 

Fontes: Mineral Industry Survey; U.S. Geological Survey
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Por Stephanie Kang em Beaverton, EUA, e Mark
Esterl em Herzogenaurach, Alemanha, do The
Wall Street Journal. 
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