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Lentidão das reformas no Brasil
frustra expectativa de investidores

I N T E R NAC I O NA L

POR MATT MOFFETT

O

ABN Amro disse que se
reunirá na próxima
semana com o banco espanhol Santander, o belgoholandês Fortis e o escocês
RBS, cujo consórcio poderá
lançar uma oferta de compra. O banco holandês também disse que estendeu até
sexta-feira o prazo de negociação exclusiva com o
Barclays, do Reino Unido.
*

*

*

n A libra esterlina utrapassou os US$ 2 pela primeira
vez desde 1992, na expectativa de que o banco central
britânico eleve os juros no
mês que vêm para 5,5%,
numa tentativa de aplacar
a inflação de 3,1%, a maior
dos últimos dez anos.
*

*

*

n A Média Dow Jones ultrapassou brevemente durante
o dia seu recorde de
12.786,64 pontos mas fechou
em 12.773,04, alta de 0,41%
após a divulgação de bons
resultados das empresas e
inflação americana de
março dentro do que o mercado esperava.
*

*

*

n A IBM teve lucro de US$
1,8 bilhão no primeiro trimestre, 8% a mais que no
mesmo período de 2006,
ajudada por aquisições na
área de software e maior
demanda por serviços.
*

*

*

n A Intel viu seu lucro crescer 19% no primeiro trimestre ante igual período de
2006, para US$ 1,6 bilhão,
por conta de um benefício
fiscal e menores custos.

n A GM anunciou o corte
de 1.400 empregos na
Bélgica, ao mesmo tempo
em que divulgou planos
de aumentar a produção
na Índia e na China. A
estratégia da montadora
americana é afastar-se
de mercados problemáticos nos EUA e Europa.
*

*

*

n A Sanyo, do Japão, procura compradores para
sua divisão de semicondutores, disseram pessoas familiarizadas com
o assunto.
*

*

*

n O Yahoo divulgou queda
de 11% no lucro do primeiro trimestre, ante o
mesmo período de 2006,
para US$ 142 milhões, por
causa de custos maiores e
crescimento modesto.
*

*

*

n A Deutsche Telekom
disse que pode vender
parte de suas operações, a
menos que 50.000 empregados, ou 20% de sua
força de trabalho, aceitem
trabalhar mais horas por
salário menor. Em sua
quarta rodada de negociações, a telefônica alemã e
o sindicato não chegaram
a um acordo sobre planos
de transferir trabalhadores a unidades separadas.
*

*

*

n O Independent News,
grupo jornalístico da
Irlanda, aumentou sua
oferta pelo grupo australiano APN para US$ 2,5
bilhões. O Independent já
tem 42% do APN.
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RIO DE JANEIRO — Quando
foi empossado para seu segundo
mandato, em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu revigorar a economia brasileira, cujo crescimento está
cronicamente lento. Mas os economistas cada vez mais duvidam
que ele vá atacar as raízes estruturais do pálido crescimento econômico brasileiro.
Até agora, o segundo mandato de Lula tem sido prejudicado por atrasos na montagem
de sua equipe e uma
debilitadora
greve de controladores de
vôo. Isso o
impediu de
propor
as
abrangentes
reformas
previdenciária, trabaLuis Inácio Lula lhista e fiscal que os
da Silva
investidores
esperam.
Em vez disso, ele apresentou
uma colcha de retalhos de programas de investimentos e projetos de lei chamados de
Programa de Aceleração do
Crescimento. O objetivo é estimular a economia, em parte ao
canalizar investimentos para
setores importantes como energia e infra-estrutura.
A economia brasileira, que
cresceu 3,7% em 2006 com base
no cálculo revisto do governo,
há muito fica atrás de outros
países latino-americanos, para
não mencionar estrelas do
mundo emergente como a
China e a Índia. Muitos economistas dizem que para crescer

rápido o Brasil precisa reduzir
sua carga tributária, encolher o
tamanho do governo e eliminar
barreiras burocráticas que
encarecem os negócios.
Mas mesmo as modestas
propostas de Lula para acelerar
o crescimento esbarraram em
desafios políticos consideráveis. Nos últimos dois anos, seu

O QUE WALL STREET
LÊ SOBRE O BRASIL
Partido dos Trabalhadores foi
abalado por uma série de
escândalos que afundou as carreiras políticas de vários importantes líderes e custou ao partido várias vagas no Congresso.
Conseqüentemente, Lula teve
de ampliar a base governista
para incorporar 11 partidos
políticos — e engajar-se numa
constante troca de favores para
mantê-los todos contentes.
Ele também está trabalhando
sem alguns de seus operadores
políticos e econômicos mais próximos, que foram afastados por
causa dos escândalos do primeiro mandato.
Um sinal dos problemas
administrativos do dia-a-dia de
seu governo foi a resposta sem
sucesso a meses de insatisfação
entre controladores de tráfego
aéreo, que culminaram numa
greve no dia 30 de março. O
Congresso ficou preso num
debate sobre quem tem a culpa
pela interrupção das viagens
aéreas no Brasil, o que retardou ainda mais o trâmite do
programa econômico de Lula.
Os defensores do presidente
argumentam que a abordagem
de caminhar devagar pode ser
positiva. No primeiro mandato,
o PT tentou aprovar legislação

POR BETSY MCKAY

H

ugo Chávez, presidente da Venezuela, manifestou interesse em comprar uma pequena usina
nuclear da Argentina, que
anunciou ano passado planos de investir US$ 3,5
bilhões em seu programa
nuclear e exportar um protótipo de reator.
*

*

*

n A PDVSA quer iniciar
este ano as operações de
uma joint venture com a
estatal chinesa CNPC para
transportar petróleo do
Orinoco para refinarias da
China, disse Asdrúbal
Chávez, diretor da petrolífera estatal venezuelana.
*

*

*

n A PPL, energética americana, anunciou acordo
para vender duas subsidiárias bolivianas a um grupo
organizado pelos diretores
e que inclui empregados
das companhias, mas não
revelou valores.

n A Andina, engarrafadora chilena da Coca-Cola,
disse que investirá este
ano US$ 50 milhões em
suas operações no Chile,
US$ 20 milhões no Brasil e
US$
10
milhões
na
Argentina. (Leia mais
sobre a Coca-Cola ao lado.)
*

*

*

n A Colômbia realizará em
27 de agosto a primeira
rodada do leilão de até 20%
da
petrolífera
estatal
Ecopetrol, disse o diretor
da Agência Nacional de
Hidrocarbonetos do país.
*

*

*

n O governo do Chile
anunciou acordo de exploração de gás com a petrolífera americana Layne
Energy, que investirá US$
17 milhões para extrair
metano de antigas minas
de carvão no sul do país.
Envie seus comentários a:
americas@wsj.com

setores preferidos, como os de
eletrônicos e construção civil.
No lado dos gastos, o governo prevê um total de investimentos nos próximos quatro
anos de R$ 503,9 bilhões, com
prioridade em energia e infraestrutura. O investimento total
projetado representa cerca de
um quarto do PIB brasileiro.
Projeta-se que o governo federal e as empresas públicas vão
investir pouco mais da metade
desses fundos. O governo está
contanto com que o setor privado arque com o restante.
Antes de investir, entretanto, muitos empresários dizem
que querem mais mudanças
econômicas abrangentes do que
Lula propôs até agora. Uma
área que as empresas querem
ver reformada é a defasada
legislação trabalhista, de 1943,
que impõe benefícios e custos
extra-salariais que são três
vezes mais caros que a média
regional latino-americana, de
acordo com o Banco Mundial.
Alguns membros do ministério de Lula com os quais se contaria para assumir um papel de
liderança na coordenação das
mudanças na legislação trabalhista se opõem abertamente a
elas. “Não vou defender reformas que tiram os direitos do
trabalhador”, disse recentemente Carlos Lupi, o ministro
do Trabalho nomeado por Lula.
Lupi disse que irá manter-se
fiel a suas idéias: “Podem me
chamar de antiquado, de atrasado, dizer que estou fora do
mundo atual.”
O próprio Lula, por sua vez,
em vez de propor fortes medidas para resolver o déficit do
sistema previdenciário, preferiu usar diplomacia na questão,
criando uma comissão de alto
nível para estudar o sistema.

Zero é o número da recuperação na Coca
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no Congresso a qualquer custo
— e às vezes exagerou. Vários
dos ex-líderes do partido
enfrentam indiciamentos federais por causa de um suposto
esquema de compra de votos de
parlamentares.
Agora, no segundo mandato,
os defensores de Lula dizem que
qualquer
medida
que
o
Congresso aprovar será o fruto
de um consenso genuíno. O deputado José Múcio Monteiro Filho
(PTB-PE), líder do governo na
Câmara, prevê que o medidas do
pacote legislativo ainda não votadas passarão pela Câmara até o
fim do mês, embora muitas das
propostas também precisem de
aprovação pelo Senado.
Mesmo com as dificuldades
políticas, a economia do Brasil
consegue seguir adiante com
um crescimento modesto porque
as condições externas são muito
favoráveis. Graças à forte
demanda chinesa por commodities minerais e agrícolas brasileiras, e a uma ampla liquidez
nos mercados de capitais internacionais, as reservas em
moeda estrangeira do País bateram um recorde de mais de US$
110 bilhões. O Banco Central
está afrouxando os juros e economistas estão projetando um
crescimento este ano de 4% a
4,5%. Crescimento moderado e
inflação baixa, combinados com
pesados investimentos sociais,
estão se provando uma combinação política vencedora para
Lula, cujo nível de popularidade
está acima dos 60%.
Sentindo pouca pressão do
mercado ou dos eleitores, Lula
tem deixado de lado as reformas mais intensas em favor de
ajustes finos da economia,
entre os quais mudanças no
código tributário para estimular

A Coca-Cola Co. está finalmente dando a
escaldados investidores alguma esperança
de que suas vendas de refrigerante recuperaram o gás.
Depois de uma série de fiascos — e uma
mudança do gosto do consumidor para água
engarrafada, sucos de fruta e outras bebidas novas —, a empresa está marcando um
gol inesperado com a Coca-Cola Zero, um
refrigerante sem calorias feito a partir da
fórmula ultra-secreta da Coca e uma mistura de adoçantes artificiais que a deixa com
um sabor mais próximo da Coca normal do
que sua versão Light.
Desde seu lançamento nos Estados
Unidos, em junho de 2005, a Coca Zero vendeu mais de 560 milhões de litros. Embora
isso seja uma pequena fração das vendas da
Coca Light ou da Coca-Cola tradicional, o
novo refrigerante é o “lançamento de maior
sucesso (...) dentre todas as marcas em 20
anos” da gigante de bebidas de Atlanta, de
acordo com E. Neville Isdell, o presidente da
Coca-Cola, que atualmente considera a Coca
Zero seu refrigerante preferido.
Algumas pessoas de fora da empresa
vêem sinais de uma recuperação maior, que
reflete uma melhora do desenvolvimento de
produtos pelos cientistas da Coca, um marketing mais esperto e relações refeitas com
engarrafadoras — áreas em que a Coca foi
prejudicada por demissões em massa
alguns anos atrás. Se a tendência atual for
mantida, Isdell, de 63 anos, pode convencer
os céticos que reclamam que os dias de glória da Coca são uma coisa do passado.
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2,6%), colocando a empresa novamente na
frente da rival PepsiCo Inc. em valor de
mercado.
Analistas dizem que boa parte da alta é
resultado de um forte crescimento nos mercados emergentes, cujos consumidores não
estão enfastiados com refrigerantes, bem
como pela recuperação de um fiasco de marketing ano passado no Japão, país que gera
cerca de 20% do lucro da empresa. De fato,
ontem a Coca disse que seu lucro do primeiro trimestre cresceu 14% ante igual período
de 2006, para US$ 1,26 bilhão, graças a um
salto mais forte nas vendas fora dos EUA
(em volume, as vendas gerais cresceram 6%,
sendo que fora dos EUA a alta foi de 9%).
Mas os analistas ainda estão preocupados
em saber se a empresa conseguirá reverter
os declínios nas vendas de refrigerantes em
seu mercado principal, a América do Norte.
A empresa disse ontem que intensificou seu
marketing e vai fortalecer a oferta de chás e
cafés para tentar reverter esse quadro.
Alguns investidores lembram que é bom
ter cautela em relação a extrapolar demais
o sucesso do lançamento de uma marca de
refrigerante.
“Coca Zero. O que é isso?” pergunta
Fredric Russell, diretor-presidente da
Fredric E. Russell Management Co., de
Tulsa, Oklahoma, que administra cerca de
US$ 46 milhões. A empresa vendeu em meados de março as 75.000 ações da Coca que
tinha, com um “lucro modesto”, depois de
concluir que a Coca ainda não está fazendo
o suficiente para manter-se à frente de uma
leva de novas marcas concorrentes e consertar outros problemas.

“Achamos que a empresa ganhou impulso”, diz David Kolpak, diretor-gerente da
Victory Capital Management Inc., de
Cleveland. A Victory Capital administra
cerca de US$ 61 bilhões e possui aproximadamente 2,5 milhões de ações da Coca. O
desempenho da Coca Zero “prova que é possível encontrar algum crescimento no universo dos refrigerantes, que tem sido retratado de modo pessimista pela grande maioria como uma área onde não há nada acontecendo”, acrescenta Kolpak, que diz que
bebe a Coca Zero freqüentemente.
Infelizmente para a Coca, o sucesso da
Coca Zero ainda não deu um grande empurrão na ação da empresa. O papel subiu 25%
nos últimos 12 meses (ontem teve alta de
Fonte: O Estado de S. Paulo, The Wall Street Journal, São Paulo, 18 abril. 2007. Economia, p. B11.

