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INTERNACIONAL

A OMC concluiu que os EUA 
pagaram até US$ 4 bilhões em 
subsídios injustos à Boeing. A 
Boeing e os EUA, por sua vez, 
alegam que a União Europeia 
concedeu subsídios de US$ 18 
bilhões à concorrente europeia 
Airbus, um número que tanto a 
UE quanto a Airbus questionam.  
Os EUA e a UE há muito acusam-
se mutuamente de dar incenti-
vos ilegais às suas empresas, na 
disputa pelo mercado de US$ 2 
trilhões de aviões comerciais. 

A Tiffany, fabricante e varejista 
americana  de bens de luxo, e 
a fabricante suíça de relógios 
Swatch Group estão brigando 
na justiça por uma parceria que 
não deu certo. Ambas querem 
ser ressarcidas em milhões de 
dólares depois que a aliança que 
formaram em 2007, pela qual 
a Swatch fabricaria relógios da 
marca Tiffany, terminou em 
meio a desacordos.

Os 34 países da OCDE estão 
dando sinais de que terão uma 
recuperação do crescimento 
nos próximos meses, segundo 
o índice de indicadores antece-
dentes compostos da organi-
zação voltada à promoção do 
crescimento. O índice subiu em 
janeiro pelo terceiro mês conse-
cutivo, para 100,9 pontos.

A Volkswagen alertou que 
seu lucro operacional deve se 
estagnar este ano (em US$14,8 
bilhões), depois de dois anos de 
forte alta. Mas a montadora alemã 
disse que espera vender pelo 
menos 10 milhões de veículos por 
ano a partir de 2018, passando a 
ser a número um do mundo.

A Google e a Facebook serão 
julgadas hoje por uma corte na 
Índia num processo que as acusa 
de não respeitar, em seus sites, 
regras de censura a conteúdo 
considerado impróprio. Ambas 
alegam que removem conteúdo 
quando são requisitadas, mas 
que monitorar seus sites sem 
queixas não é possível. As duas 
empresas pediram à Suprema 
Corte da Índia que anule o caso, 
mas só serão ouvidas em maio.

A Youku, firma chinesa de vídeos 
on-line, fechou acordo para com-
prar sua maior rival, a Tudou, em 
uma transação em ações avaliada 
em cerca de US$ 864 milhões. O 
negócio criará a maior empresa 
do crescente mercado de vídeos 
on-line da China, em receita de 
publicidade. Há muito conhecida 
pela pirataria nesse mercado, a 
China tem migrado para conte-
údo pago nos últimos anos.

A Grécia está tendo uma fria 
acolhida pelo mercado de cré-
dito ao acordo que lhe garante 
um segundo pacote de resgate 
de US$ 170,6 bilhões. O pessi-
mismo dos investidores empur-
rou para 18,3% o rendimento 
dos títulos de dívida com ven-
cimento em 2023, e para 13,5% 
o de papéis que vencem em 30 
anos, de longe os maiores juros 
pagos por um país da UE.

A Intel quer oferecer um serviço 
de TV com base na internet para 
o mercado americano, segundo 
pessoas a par do assunto. A fabri-
cante de chips estaria desenvol-
vendo um serviço por assinatu-
ras e já começou a negociar com 
operadoras de cabo do país.  

REGIONAL

Carlos Slim, o bilionário mexi-
cano, está criando uma rede de 
TV pela internet chamada Ora.TV, 
que deve ser lançada ainda este 
ano. Ela é financiada pela Amé-
rica Móvil, a telefônica de Slim 
que controla a Claro e a Embratel. 
Larry King, apresentador legen-
dário da CNN, se uniu ao projeto.

A OSX, empresa carioca de servi-
ços petrolíferos, anunciou con-
trato de US$ 732 milhões para 
fazer 11 navios-tanque para a 
transportadora Kingfish do Bra-
sil, da trading britânica Kingfish. 
Os navios serão construídos no 
complexo portuário de Açu.

A SGS, empresa colombiana 
de serviços técnicos, anunciou 
ontem a compra da Estudios 
Técnicos, também da Colômbia. 
Não foram divulgados valores.

O Banco BMG seguirá adiante 
com seus planos de emitir 
dívida de cinco anos esta 
semana, apesar do IOF de 6% 
fixado ontem para esse tipo 
de papéis. O banco está suge-
rindo rendimento de 9,75% 
para os títulos, segundo uma 
pessoa próxima da operação. 
Representantes do banco não 
estavam disponíveis para 
comentar.

O Grupo Clarín, maior empresa 
de comunicações da Argentina, 
anunciou ontem lucro de  
US$ 19,3 mihões no quarto 
trimestre, queda de 47% ante 
um ano atrás. O faturamento, 
porém, subiu 33% graças a uma 
alta na receita dos segmentos 
de TV a cabo e internet. O grupo 
está há anos numa queda de 
braço com o governo. 

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Mike Esterl e Joann S. Lublin
The Wall Street Journal

A PepsiCo Inc. está agindo para 
aprofundar sua equipe de admi-
nistração e preparar um possível 
sucessor para a presidente Indra 
Nooyi, em meio à frustração dos 
investidores com o desempenho 
recente da companhia.

A empresa contratou um exe-
cutivo de fora para um cargo 
importante e moveu um candi-
dato interno à sucessão para um 
posto recém-criado.

O gigante de bebidas e salga-
dinhos, que tem sede em Pur-
chase, no Estado de Nova York, 
nomeou ontem o ex-diretor da 
Wal-Mart Stores Inc. Brian Cor-
nell para chefiar a maior e mais 
lucrativa divisão da empresa. 
A PepsiCo também nomeou 
John Compton, um veterano da 
empresa, para a nova posição 
de diretor-superintendente, 
responsável pela integração das 
operações da PepsiCo espalha-
das pelo mundo e por unir mais 
profundamente as diferentes 
marcas da empresa.

As nomeações posicionam 
os dois executivos, juntamente 
com Zein Abdalla, diretor de 
operações da Pepsi na Europa, 
como os principais candidatos 
internos para suceder Nooyi, 
segundo pessoas familiarizadas 
com o assunto. Nooyi enfrenta 
a insatisfação dos investidores 
à medida que a rival de bebidas 
Coca-Cola Co. tem abocanhado 
participação de mercado da Pep-
siCo. Ela também  não tem con-
seguido impulsionar as ações 
da empresa desde quando assu-
miu sua presidência executiva 
em 2006. Alguns em Wall Stre-
et chegaram a pressionar por 
uma cisão da PepsiCo, que tem 
um portfólio de US$ 22 bilhões 
de marcas no varejo, incluindo 
os refrigerantes Pepsi, a linha 
Gatorade e os salgadinhos Elma 
Chips.

Cornell, que trabalhou duran-
te seis anos na PepsiCo até 2004, 
assumirá o cargo antes ocupado 
por Compton como diretor da 
divisão de alimentos da PepsiCo 
nas Américas. No ano passado, a 

divisão gerou cerca de um terço 
das receitas totais da PepsiCo, 
ou US$ 23 bilhões, e metade do 
lucro operacional, ou US$ 5,5 
bilhões, com marcas como as 
batatas fritas Lay, os salgadinhos 
Doritos e a aveia Quaker.

A contratação é vista como 
uma conquista para a PepsiCo. 
Cornell, de 53 anos, era consi-
derado um potencial candidato 
para o cargo de diretor-presi-
dente da Wal-Mart, depois de 
ter assumido, em 2009, as rédeas 
das 610 lojas da divisão de clube 
de compras Sam’s Club em todo 
o mundo e impulsionado suas 
vendas. Mas ele também estava 
atrás de outros candidatos na 
lista de possíveis sucessores para 
a Wal-Mart. Ele deixou a gigante 
varejista em janeiro, alegando 
motivos de família.

Recentemente, ele foi aborda-
do pela Avon Products Inc. sobre 
uma possível contratação para o 
cargo de diretor-presidente da 
empresa de cosméticos, segun-
do pessoas a par do assunto. A 
Avon não quis comentar.

Nooyi, de 56 anos, disse que 
“ama” seu trabalho e que não 
tem planos imediatos para dei-
xar o cargo, segundo pessoas a 
par do assunto. A empresa, por 
ora, também descartou a possi-
bilidade de uma cisão. No mês 

passado, o conselho de admi-
nistração da PepsiCo informou 
que apoia integralmente a equi-
pe executiva e sua estratégia de 
negócios.

Em uma reunião com investi-
dores em fevereiro, Nooyi disse 
que a PepsiCo tem “grandes líde-
res’’ e que “são todos capazes de 
ser diretor-presidente”.

Cornell estava procurando 
uma posição de diretor-presi-
dente desde que deixou a Wal-
Mart, mas não recebeu nenhuma 
garantia de que vai substituir a 
Nooyi, segundo pessoas a par 
do assunto. Quanto a Compton, 
o título de diretor-superinten-
dente não significa que ele é o 
sucessor aparente, advertiram 
pessoas próximas da lideran-
ça executiva da PepsiCo. Hugh 
Johnston, diretor financeiro da 
PepsiCo, também está na corri-
da, mas é um candidato menos 
provável, acrescentaram essas 
pessoas.

Nooyi tem tomado várias 
medidas para impulsionar o 
desempenho da empresa. A 
PepsiCo informou em feverei-
ro que vai cortar 8.700 empre-
gos e aumentar o orçamento 
de marketing de 2012 em até 
US$ 600 milhões. Mas a empre-
sa também alertou que o lucro 
vai cair 5% este ano, empurrado 

para baixo, em parte, pelos cus-
tos das matérias-primas, mesmo 
com a meta de uma nova redu-
ção de custos de US$ 1,5 bilhão 
até 2014. A empresa informou 
ainda que espera voltar a um 
crescimento dos lucros “na parte 
mais alta de um dígito” no pró-
ximo ano.

Compton, de 50 anos, está 
sendo incumbido da tarefa cru-
cial de integrar mais profunda-
mente as várias peças da PepsiCo 
para conter os custos e melhorar 
as vendas depois de vários anos 
de gestão descentralizada. O 
desempenho dele nessa missão 
poderia não só determinar quem 
será o próximo diretor-presi-
dente da empresa, mas também 
se a PepsiCo permanecerá unida. 
Compton começou a trabalhar 
na PepsiCo em 1983 e ocupou 
vários cargos executivos.

A PepsiCo anunciou no mês 
passado que vai concentrar gran-
de parte dos seus esforços de 
vendas em uma dezena de mar-
cas globais mais importantes. A 
empresa planeja lançar pela pri-
meira vez em sua história uma 
campanha de marketing global 
para a Pepsi-Cola, sua principal 
marca, nas próximas semanas, 
e promover intensamente suas 
marcas mais populares de bebi-
da e salgadinhos.

PepsiCo muda diretoria para 
possível sucessão de Nooyi

Cornell (esq.), ex-executivo da Wal-Mart, Abdalla e Compton, veteranos da PepsiCo, podem substituir Indra Nooyi

REUTERS; BLOOMBERG NEWS

Jonathan Cheng 
The Wall Street Journal

Faz mais de 12 anos que o 
Índice Composto Nasdaq pas-
sou pela primeira vez acima dos 
3.000 pontos, uma eternidade 
para os padrões do mercado de 
ações.

Agora, o Nasdaq está de novo 
perto de cruzar esse marco 
psicologicamente importan-
te. Desta vez, porém, o índice 
carregado de ações de tecnolo-
gia está mais velho, maduro e, 
pode-se dizer, mais chato.

Em novembro de 1999, o 
mundo da tecnologia estava 
em polvorosa com uma febre 
de investimento que favorecia 
empresas não lucrativas e ainda 
não testadas que eram avaliadas 
por seus potenciais “cliques” ou 
“visualizações”.

Agora, as cem maiores com-
panhias listadas na bolsa Nas-
daq parecem bem mais com 
suas colegas menos eletrizantes 
que integram a Média Industrial 
Dow Jones.

Elas têm caixas gordos. Quase 
metade paga dividendos. Elas 
levantam capital no mercado de 
dívida e têm, no total, dez vezes 
mais dívida do que tinham em 
1999. E sua relação preço-lucro 
é, digamos, mediana.

Para muitos investidores, elas 
são agora muito mais atraen-
tes.

“A composição das empre-
sas está muito mais estável, os 
resultados são muito mais con-
fiáveis e os múltiplos aplicados 
contra esses resultados são 
muito mais racionais”, diz Jim 
McDonald, principal analista 
de investimento do fundo Nor-
thern Trust Corp., que tem US$ 
663 bilhões sob sua gestão.

Como em 1999, as ações de 
tecnologia estão novamente 
superando o resto do mercado. 
O Nasdaq, que fechou ontem 
com 2.983 pontos, já subiu 
quase 15% este ano, enquanto a 
média Dow só subiu uns 6%.

Poucos se atreveriam a dizer 
que o Nasdaq está em posição 
de quebrar seu recorde históri-
co; o índice bateu em 5.048,62 
em 10 de março de 2000, quase 
exatamente 12 anos atrás, e 
depois despencou para abaixo 
de 3.000 em dezembro daquele 
ano. Mas investidores acredi-
tam que as ações de tecnologia 
ainda podem subir mais.

Eles argumentam que a eco-
nomia dos Estados Unidos, que 
está crescendo, é fundamental 
para o setor. Além disso, muitas 
empresas de tecnologia usaram 
a recente recessão para cortar 
custos, o que as deixou com 
operações mais enxutas. A firma 
de análise Strategas Research 
Partners classifica a tecnolo-
gia como “um setor para todas 

as estações”. Em tempos bons, 
investidores querem o poten-
cial de crescimento das ações 
de tecnologia. Em tempos ruins, 
argumenta a Strategas, o setor 
lucra ao ajudar outras empresas 
a extrair mais eficiências.

Mais importante, ações de 
tecnologia agora têm cotações 
muito mais terrenais, que refle-
tem a maturidade de muitas 
empresas da Nasdaq. O índice 
Nasdaq Composite hoje é nego-
ciado a cerca de 23 vezes os 
lucros do ano anterior, enquan-
to em novembro de 1999 essa 
relação chegava a 78 vezes, 
segundo a firma de pesquisa de 
mercado Birinyi Associates.

“Pela métrica da indústria de 
transporte rodoviário, ou do 
setor de papel e produtos flo-
restais, ou qualquer outro setor 
da ‘velha economia’, diríamos 
que isso é bem barato”, diz Phil 
Orlando, principal estrategista 
de ações da firma de investi-
mentos Federal Investors Inc. 
em Nova York e, durante a 

bolha das pontocom, gerente 
de um fundo que investia em 
empresas de crescimento. “Não 
há nenhuma espuma nisso”, diz 
ele, usando o termo em inglês 
“frothy” que era comum na 
época da bolha para definir a 
falta de consistência dos funda-
mentos do setor de tecnologia.

Há quem argumente que  exis-
tem sinais de exuberância em 
certos bolsões do setor de tec-
nologia. Para alguns analistas, a 
excitação em torno de aberturas 
de capital de empresas novatas 
de sites sociais como Zynga Inc. 
e Groupon Inc., e a expectativa 
pela estreia em bolsa da Face-
book Inc., lembram a exuberân-
cia do fim dos anos 90.

Além disso, ações de tecnolo-
gia podem estar entre as mais 
prejudicadas, se os problemas 
na Europa se inflamarem outra 
vez, ou se a economia mundial 
enfraquecer.

“A tecnologia sempre vai ter 
alguma volatilidade,  porque se 
os investidores ficam temero-
sos de que a economia vá mal, 
o setor de tecnologia provavel-
mente terá desempenho pior 
que os outros”, diz McDonald, 
na Northern Trust.

Seis das dez maiores compa-
nhias da Nasdaq em 1999, entre 
elas a Microsoft Corp. e a Cisco 
Systems Inc., ainda estão no 
topo da lista, embora o preço de 
suas ações tenha caído. Enquan-
to isso, Apple Inc., Google Inc. e 
Amazon.com Inc. entraram no 
grupo.

Das 100 maiores ações da 
Nasdaq, 43 pagam dividendos 
hoje, inclusive a Microsoft e a 
Cisco. Em novembro de 1999, 
quando a Nasdaq cruzou 3.000 
pontos pela primeira vez, só 9 
pagavam.

Tecnologia volta à tona mais madura

Emily Glazer
The Wall Street Journal

Quando Richard Garriott de 
Cayeux deu uma festa à fantasia 
em Paris na noite anterior ao seu 
casamento, sua mãe, que tem 82 
anos, se vestiu de princesa indí-
gena e compareceu — na forma 
de um robô. 

Helen Mary Garriott não estava 
se sentindo forte o suficiente para 
suportar a longa viagem desde 
sua casa, em Las Vegas, até Paris. 
Assim, Garriott de Cayeux come-
çou a buscar alternativas. A que 
ele acabou encontrando foi um 
robô portátil, aproximadamente 
do tamanho de um aspirador de 
pó, com um pescoço telescópico, 
olhos em formato de binóculo e 
uma tela no lugar da testa. 

Os funcionários da sua empre-
sa de jogos de computador, a 
Portalarium, no Texas, testaram 
o robô e o despacharam para o 
casamento. E, voilà!, sua mãe 
estava em Paris — virtualmente. 

Para estar presente a caráter, 
Helen Garriott tirou uma foto ves-
tindo sua fantasia — perneira de 
couro, bandana e penas — cola-

da a um pedaço de 1,5 metro de 
papelão que foi fixado ao robô. 
Ela, então, se conectou de casa, 
aparecendo na tela do robô para 
conversar com os convidados. 

No dia seguinte, para a cerimô-
nia do casamento, seu represen-
tante sobre rodas circulava entre 
os convidados, possibilitando a 
Garriott conversar e assistir à 
cerimônia. 

Melhorias na tecnologia para 
fazer máquinas falarem e se 
movimentarem, bem como uma 
queda nos preços dos compo-
nentes, vêm tornando robôs mais 
acessíveis aos consumidores. 

A senhora Garriott usou um 
robô QB, de uma empresa cha-
mada Anybots Inc., de Mountain 
View, Califórnia. O QB é vendido 
a US$ 9.700,00 nos Estados Uni-
dos; alugá-lo por 8 horas custa 
aproximadamente US$ 3.000,00. 
Os seus olhos ficam azuis quan-
do o usuário se conecta, como o 
robô EVE no filme “Wall-e”, da 
Pixar. 

Robôs ficam mais 
baratos — e festeiros
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Empresas, p. B14. 




