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A crise econômica explica em
grande parte a escassez de em-
pregos nos EUA, mas a tecnolo-
gia cada vez mais avançada am-
plificou dramaticamente o im-
pacto, mais do que é possível per-
ceber, segundo dois pesquisado-
res do Massachusetts Institute
of Technology (MIT).

A crescente automação do tra-
balho outrora realizado por se-
res humanos é o tema central
do livro eletrônico Race Against
the Machine. “Em poucas pala-
vras, muitos trabalhadores es-

tão perdendo a corrida contra a
máquina”, afirmam os autores.

Os autores, Erik Bryn-
jolfsson, economista e diretor
do Centro de Negócios Digitais
do MIT, e Andrew P. McAfee,
diretor associado e chefe da
equipe de cientistas do centro
dedicados à pesquisa, são dois
dos principais especialistas da
nação em tecnologia e produti-
vidade. O tom de alarme é o pon-
to de partida para os dois cientis-
tas, cuja pesquisa anterior se
concentrava principalmente
nos benefícios da tecnologia
avançada.

Na realidade, originalmente
eles pretendiam escrever um li-
vro intitulado The Digital Fron-
tier, sobre a “cornucópia de ino-
vações que estão ocorrendo”,
disse McAfee. Mas, como a situa-
ção do desemprego não melho-
rou nos dois últimos anos, os
autores mudaram seu objetivo

e resolveram examinar o papel
da tecnologia na melhoria da si-
tuação dos desempregados.

Novas funções. Eles não são
os únicos a destacar, nos últi-
mos tempos, o desaparecimen-
to do emprego por causa da tec-
nologia. Na edição atual do
McKinsey Quarterly, W. Brian
Arthur, professor convidado no
Santa Fé Institute no Novo Mé-
xico, adverte que a tecnologia
está rapidamente assumindo
funções no setor de serviços, de-
pois da onda de automação no
trabalho agrícola e industrial.

“Esse último repositório de em-
pregos está encolhendo – no fu-
turo, será muito menor o núme-
ro de funcionários de nível exe-
cutivo que desempenharão fun-
ções nas empresas – e aí está o
problema”, escreve Arthur.

A tecnologia sempre roubou
trabalho e empregos. Ao longo
dos anos, muitos especialistas
advertiram – equivocadamente
– que as máquinas estavam dei-
xando os seres humanos para
trás. Em 1930, o economista
John Maynard Keynes alertou a
respeito de uma “nova doença”,
que ele chamou de “desempre-
go tecnológico”.

Mas Brynjolfsson e McAfee ar-
gumentam que o ritmo da auto-
mação acelerou nos últimos
anos por uma combinação de vá-
rias tecnologias, como a robóti-
ca, máquinas controladas nume-
ricamente, reconhecimento de
voz e comércio online.

David Friedlander

Fora da estratégia do britâni-
co HSBC para o Brasil, a finan-
ceira Losango, uma das maio-
res do ramo, foi colocada à ven-
da, segundo apurou o ‘Esta-
do’. Conduzido pelo banco de
investimento JP Morgan, o
processo de negociação está
em curso há cerca de 40 dias e
já chamou a atenção de Brades-
co, Santander, Banco do Brasil
(BB) e Itaú Unibanco, que já
avaliaram ou estão estudando
a situação da financeira.

“Estamos todos olhando, al-
guns com mais interesse, ou-
tros com menos”, afirmou o vi-
ce-presidente de um desses ban-
cos. “Olhamos, mas ainda não

sabemos o que vamos fazer”,
disse o vice-presidente e outro
banco. Oficialmente, Bradesco,
Santander, BB e Itaú Unibanco
não comentam o assunto. Pro-
curados, o HSBC afirmou que
“não comenta rumores” e o JP
Morgan não respondeu.

O movimento de aproxima-
ção com potenciais interessa-
dos acabou alimentando a ideia
de que o HSBC, sexto maior ban-
co do País e um dos maiores do
mundo, estaria sendo negocia-
do no Brasil. Essa hipótese
foi negada em nota do ban-
co semanas atrás. De acor-
do com a instituição, a ope-
ração brasileira é hoje a
quarta mais rentável do
grupo, que está presente

em mais de 80 países.
Líder no crédito direto ao

consumidor, com 21% do merca-
do, a Losango tem uma carteira
de aproximadamente R$ 3 bi-
lhões em financiamentos. A em-
presa também é forte nos car-
tões de lojas, por meio de parce-
rias com cerca de 20 grandes re-
des varejistas, como a Máquina
de Vendas – além de 21 mil pe-
quenos lojistas de todo País.

Nova estratégia. Comprada oi-

to anos atrás por US$ 815 mi-
lhões da filial brasileira do
Lloyds Bank, da Inglaterra, a Lo-
sango não faz mais sentido den-
tro da nova estratégia do banco
britânico para o Brasil. O HSBC
vai abandonar o varejo popular
e priorizar a disputa pela conta
de empresas e pelo cliente de
alta renda, sua maior especiali-
dade. Além da financeira, o ban-
co já tinha colocado à venda
uma pequena carteira de finan-
ciamento de carros para pes-
soas que não são correntistas,
que até agora ninguém quis
comprar.

A venda da Losango faz parte
de um pacote maior e envolve
ativos do mundo todo, que não
interessam mais ao grupo. O

presidente mundial do HSBC,
Stuart Gulliver, assumiu o pos-
to em janeiro deste ano e meses
depois anunciou a intenção de
cortar algo como US$ 3,5 bi-
lhões em custos, para melhorar
a lucratividade.

Para isso, o grupo vai sair de
áreas e países onde não possui

escala para competir pelas pri-
meiras posições, principalmen-
te na área de varejo.

Fora do Brasil, o desmonte já
começou. No mês passado, o
HSBC vendeu sua operação de
varejo no Chile para o Itaú –
uma operação pequena, com
cerca de 20 mil clientes e ape-
nas 0,03% do mercado local.
Em agosto, o banco britânico
havia anunciado a venda da
área de cartões de crédito nos
Estados Unidos para a Capital
One, em um negócio de US$ 2,6
bilhões. Também vendeu a ope-
ração de varejo na Rússia. Ou-
tra unidade global que está sen-
do vendida é a de seguros (com
exceção de seguro de vida), ava-
liada em US$ 1 bilhão.

Tecnologia ‘rouba’ cada vez mais empregos

● A fabricante de celulose Fibria
encerrou o terceiro trimestre
com prejuízo de R$ 1,114 bilhão,
revertendo lucro de R$ 303 mi-
lhões no mesmo período de
2010. A companhia explicou que
o resultado se deveu “ao efeito
da valorização do dólar no resul-
tado financeiro, efeito este majori-
tariamente contábil”. A receita
líquida ficou em R$ 1,449 bilhão
no período, uma queda de 8%
ante o terceiro trimestre do ano
passado.

O resultado financeiro líquido
encerrou o trimestre negativo em
R$ 2,015 bilhões, incluindo resul-
tado de aplicações financeiras,
variações monetárias e cambiais,
marcação a mercado de instru-
mentos derivativos e apurações
de juros. O balanço mostra que a
dívida em dólar, quando converti-
da para reais, saltou de R$ 8,745
bilhões no segundo trimestre pa-
ra R$ 10,409 bilhões julho e se-
tembro, uma variação de 19%.

A dívida em reais, por sua vez,
caiu praticamente pela metade,
de R$ 1,703 bilhão para R$ 905
milhões. A explicação está na
liquidação da última parcela (R$
626 milhões) da dívida da compa-
nhia com os ex-acionistas da Ara-
cruz Celulose, companhia que
deu origem à Fibria, após ser
comprada pela VCP.

A empresa registrou vendas
de 1,244 milhão de toneladas de
celulose no terceiro trimestre
deste ano. O resultado represen-
ta uma elevação de 7% em rela-
ção ao terceiro trimestre do ano
passado e de 1% ante o segundo
trimestre. / ANDRÉ MAGNABOSCO

Impacto cambial faz
lucro da Vale recuar
25% no trimestre

HSBC negocia a venda da Losango
Banco britânico colocou à venda sua financeira no Brasil, por estar fora do foco estratégico; quatro bancos já mostraram interesse
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Desvalorização do
real dá prejuízo de
R$ 1,1 bi à Fibria

● Resultados

Mercado. Mina da Vale no Pará: cerca de 80% da produção local são destinados à exportação

Mineradora fecha
trimestre com ganhos
de R$ 7,9 bi, abaixo dos
R$ 10,55 bi do mesmo
período de 2010
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Fortemente impactado pela va-
riação cambial, o lucro da Vale no
terceiro trimestre ficou em R$
7,89 bilhões, uma queda de 25,2%
em relação aos R$ 10,55 bilhões
do mesmo período do ano passa-
do. Apesar do recorde na geração
de caixa (R$ 16,1 bilhões) e no
acumulado de 12 meses (R$ 61,1
bilhões), a perda de R$ 4,1 bi-
lhõessomente coma desvaloriza-
ção do real frente ao dólar foi de-
terminante no desempenho da
mineradora.

Não fosse o efeito do câmbio,
que tem reflexos negativos prin-
cipalmente nos custos em dólar
enaadministração de instrumen-
tos financeiros de proteção con-
tra a volatilidade da moeda, o lu-
cro líquido teria aumentado. No
terceiro trimestrede 2010, agera-
ção de caixa (Ebitda), então re-
corde, havia sido de R$ 15,92 bi-
lhões. O resultado do Ebitda no
terceiro trimestre de 2011 foi
1,2% superior.

Apenas com derivativos cam-
biais, usados como medida de
contenção dos efeitos de varia-
ção cambial, o impacto nos resul-
tados da mineradora foi de R$

1,21 bilhão.
No documento com o detalha-

mento de seu balanço operacio-
nal e financeiro, a Vale prevê que
o impactocambial semanterá pe-
los próximos trimestres, “a não
ser que haja uma reversão na va-
riação da taxa de câmbio, em que
a variação do terceiro trimestre
de 2011 fosse hipoteticamente
compensada por uma apreciação
do real pelo menos na mesma
magnitude”.

A receita operacional da mi-
neradora no terceiro trimestre
ficou em R$ 28,63 bilhões, um
crescimento de 11,8% na com-
paração com o mesmo período
do ano passado.

Acostumada a sucessivos re-
cordes de vendas, produção e lu-
cratividade, a Vale não registrava
recuo de lucro há muito tempo.
No segundo trimestre deste ano,
por exemplo, o aumento em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado foi de quase 55%, com
um resultado recorde de R$
10,275 bilhões. O saldo do tercei-
ro trimestre veio até abaixo do
que esperavam analistas de mer-
cado que acompanham o setor.

Vendas. As vendas de minério
de ferro e pelotas – principal pro-
duto da Vale – atingiram 77,453
milhões de toneladas no terceiro
trimestre, o que representa uma
queda de 1,49% na comparação
com o mesmo período do ano
passado. Segundo a Vale, as ven-
das ficaram abaixo da produção
recorde de 85,032 milhões de to-
neladas registrada no terceiro tri-
mestre.

Esse descasamento, de acor-
do com a mineradora, foi moti-
vado por três fatores: a necessi-
dade de reconstituir os esto-
ques operacionais necessários
para a manutenção de eficiên-
cia na distribuição; o acúmulo
de estoques demandado pelo

início das operações de pelotas
e do centro de distribuição de
Omã; e a diminuição da deman-
da por minério de ferro no Bra-
sil, o que levou a um aumento
transitório nos estoques, en-
quanto os produtos são realoca-
dos para outros mercados.

Apesar do resultado menor,
a Vale – que destina em torno
de 80% de sua produção nacio-
nal para a exportação – man-
tém o otimismo em relação à
demanda mundial por minério
de ferro e espera uma recupera-
ção da crise global.

“Observando-se as duas maio-
res economias do mundo, os Es-
tados Unidos e a China, não há
sinais de que caminhem em dire-
ção a uma recessão. Os últimos
dados para ambos os países são
animadores, com produção in-
dustrial e vendas no varejo cres-

cendo continuamente. A nosso
ver, o risco de os países desenvol-
vidos apresentarem lento cresci-
mentoporumlongo período,jun-
tamente com estagnação em al-
gumas economias, é maior do
que o risco de o mundo entrar em
recessão”, diz a empresa.

● Capital

● Divergência
Para alguns economistas, a me-
lhoria da produtividade em razão
da inovação tecnológica cresceu
no período de 1995 até 2004,
mas se reduziu desde então.

● Investimentos
A Vale informou que os investi-
mentos no terceiro trimestre do
ano somaram US$ 4,53 bilhões,
ante um volume de US$ 4,03 bi-
lhões no trimestre imediatamen-
te anterior.

R$ 4,1 bi
foi o impacto da variação cam-
bial no balanço do 3º trimestre

R$ 61,1 bi
foi a geração de caixa em 12 me-
ses, um recorde para a empresa

77,4 mi
de toneladas foram as vendas de
minério e pelotas no trimestre

US$ 815 mi
foi quanto o HSBC pagou
pela Losango há oito anos,
quando a financeira foi
vendida pela filial brasileira
do também britânico
Lloyds Bank
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 Out. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




