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INTERNACIONAL

O Barclays, banco britânico, 
informou que pretende vender 
toda a sua participação de US$ 
6,1 bilhões na administradora 
americana de investimentos 
BlackRock. O objetivo é levantar 
capital para impulsionar a lucra-
tividade do banco e compensar 
os efeitos de novas regulamenta-
ções, as quais devem aumentar as 
exigências de reservas de capital. 
A BlackRock concordou em 
recomprar US$ 1 bilhão da fatia. 

O J.P. Morgan, banco ameri-
cano, anunciou que vai suspen-
der seu programa de recompra 
de ações, depois que operações 
malsucedidas com derivativos 
causaram mais de US$ 2 bilhões 
de prejuízos. O banco recom-
prou US$ 9 bilhões em ações em 
2011 em um plano total de US$ 
15 bilhões.

A Formula One Group, holding 
que promove o campeonato de 
Fórmula 1 e pertence à firma de 
investimento em participações 
CVC Capital Partners, recebeu 
sinal verde da bolsa de valores 
de Cingapura para realizar sua 
oferta pública inicial de ações, 
a qual poderá arrecadar US$ 2,5 
bilhões, disseram ontem pes-
soas a par da situação.

A Wanda, conglomerado chinês 
de imóveis, entretenimento e 
turismo, anunciou a compra, 
por cerca de US$ 2,6 bilhões, da 
rede americana de cinemas AMC, 
numa das maiores investidas de 
uma firma da China para fincar 
pé na indústria de entreteni-
mento nos EUA. A compra dará à 
Wanda acesso a 346 cinemas com 
mais de 5.000 salas de projeção.

A Espanha divulgou ontem 
que sua economia se contraiu 
de novo no segundo trimestre. 
Dados do PIB indicam queda pró-
xima à do primeiro trimestre, que 
foi de 0,3%, disse o ministro da 
Fazenda do país, Luis de Guindos. 
A má notícia soma-se ao anúncio, 
na sexta-feira, de que o déficit 
do país é na verdade 8,9% do PIB, 
contra 8,5% informados antes.

A Eaton, empresa de eletricidade 
dos EUA, revelou que vai com-
prar a fornecedora irlandesa de 
equipamentos elétricos Cooper 
Industries, num negócio de US$ 
11,8 bilhões em ações e dinheiro. 
A aquisição dará à Eaton maior 
presença na transmissão de ener-
gia pública e iluminação.

A Kodak, fabricante de material 
fotográfico dos EUA, recebeu um 
golpe de um juiz da Comissão 
Internacional de Comércio no 
processo que moveu contra a 
Apple e a Reserach in Motion, 
acusando-as de violar uma de 
suas patentes de câmeras digi-
tais. O juiz disse que os aparelhos 
da Apple e os Blackberry da RIM 
não violaram as leis de comércio. 
A decisão põe em dúvida o valor 
de uma carteira de patentes que 
a Kodak, que está em concordata, 
planeja vender em breve. 

A FDIC, órgão encarregado de 
garantir depósitos de correntistas 
dos EUA, está processando vários 
grandes bancos do país, entre eles 
Bank of America, Citigroup e J.P. 
Morgan, acusando-os de enganar 
clientes sobre a qualidade de 
derivativos ligados a hipotecas 
que estiveram ao centro da crise 
imobiliária de  2008.

REGIONAL

A América Móvil, operadora de 
celular mexicana do grupo do 
bilionário Carlos Salim, solicitou 
à Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
que retire de circulação um rela-
tório sobre o mercado no México 
que, segundo a empresa, tira 
conclusões errôneas. O relatório 
da OCDE afirma que preços altos 
e pouca concorrência são res-
ponsáveis pela baixa penetração 
dos serviços de telecomunica-
ções no México, comparado com 
outros países da OCDE. A organi-
zação não quis comentar.

O Brasil é menos vulnerável aos 
efeitos da crise europeia e pode 
crescer até 3% este ano e 4% em 
2013 se houver uma melhora no 
segundo semestre, previu Paulo 
Leme, diretor no Brasil do banco 
americano Goldman Sachs.

O Peru pretende firmar tratados 
de comércio com a Rússia e a 
Índia como parte de um plano 
para aumentar as exportações, 
disse seu ministro das Relações 
Exteriores, Rafael Roncagliolo.

O Grupo Clarín, maior conglo-
merado de mídia e comunica-
ção da Argentina, informou que 
seu lucro líquido caiu 17% no 
primeiro trimestre em compara-
ção com um ano antes, para US$ 
46,4 milhões, afetado por maio-
res custos e vendas estagnadas.

A gaúcha Gerdau informou que 
investidores potenciais estão visi-
tando as suas minas de minério 
de ferro em Minas Gerais, e que 
vai começar a receber ofertas de 
participação em breve.  A Gerdau 
vem buscando um sócio estraté-
gico desde o ano passado.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Jessica E. Vascellaro
The Wall Street Journal

A corrida para livrar o usuário 
de computador do mouse está 
acelerando. A inspiração vem 
da possibilidade de transformar 
mãos e outras partes do corpo 
em controles digitais.

A meta? Permitir que compu-
tadores e outros aparelhos sejam 
controlados com gestos — e não 
apontando e clicando com um 
mouse ou tocando diretamente 
a tela. Defensores da ideia acham 
que a inovação pode não só faci-
litar a execução de muitas tarefas 
atuais, mas também dar cabo de 
coisas mais complicadas como 
criar modelos tridimensionais, 
provar roupas, treinar atletas e 
conferir imagens médicas duran-
te cirurgias sem tocar nada.

Esse universo de possibilidades 
vem causando uma correria entre 
pesos-pesados da alta tecnologia, 
incluindo Microsoft Corp., Apple 
Inc., Google Inc. e fabricantes de 
TVs, computadores e outros equi-
pamentos. A Microsoft, que aju-
dou a deflagrar a corrida com o 
lançamento, em 2010, do Kinect 
(um acessório para games), lan-
çou ontem uma nova versão do 
software que permite a progra-
madores criar aplicativos para 
a versão do produto para apare-
lhos no sistema Windows.

Enquanto isso, empresas meno-
res estão criando produtos mais 
baratos para ajudar a levar a tec-
nologia do comando por gestos 
ao grande público. Esta semana, 
uma empresa novata chamada 
Leap Motion começou a receber 
pedidos para um aparelho que 
permite ao usuário controlar 
qualquer computador de mesa 
ou notebook com simples movi-
mentos de mãos e dedos no ar.

O dispositivo, que parece um 
pacotinho de chiclete e nos Esta-
dos Unidos está sendo vendido 
por US$ 69,99, é feito para cap-
tar gestos especialmente discre-

tos. Enquanto aparelhos como 
o Kinect registram movimentos 
mais amplos — como o de uma 
raquete de tênis —, a Leap Motion 
diz que com sua tecnologia o 
usuário poderia redigir palavras 
ou desenhar algo, já que o dispo-
sitivo captaria movimentos em 
intervalos de milímetros.

David Holz, diretor de tecno-
logia da californiana Leap, mos-
tra como o produto permite a 
alguém girar e dar zoom num 
globo digital com um só movi-
mento, algo que exigiria vários 
passos com o uso de um mouse 
ou uma tela sensível ao toque. 
“Você se sente realmente conec-
tado”, diz Holz. Ferramentas 
atuais de controle de compu-
tadores, em comparação, “não 
funcionam como na vida real”.

Nem toda interação com o 
computador será necessariamen-
te melhor por meio de gestos. 
Mas novas interfaces vêm reitera-
damente ditando quem ganha e 
quem perde no mundo da tecno-
logia. Foi o caso da aposta funda-
mental da Apple no mouse com 
o Macintosh na década de 1980 
e em aparelhos com tela sensível 
ao toque desde 2007 — com o 
iPhone e, mais tarde, o iPad.

Nesse caso, a Apple ainda 
não apontou a direção que vai 

tomar, mas uma pessoa a par do 
assunto disse que a empresa vem 
estudando o controle por gestos 
há anos. Até já patenteou um 
invento para permitir a mani-
pulação de interfaces tridimen-
sionais sem o toque da tela. A 
empresa não quis comentar.

Defensores da ideia acreditam 
que a tecnologia baseada em 
gestos, juntamente com a de ati-
vação via voz, permitirá a criação 
de aparelhos e aplicativos total-
mente inéditos, como robôs que 
reconhecem e interagem com o 
ser humano com base em seus 
movimentos ou programas de 
preparo físico capazes de dizer 
se alguém está executando cor-
retamente um exercício.

A arena já atrai capital de risco. 
A Bot Square Inc., cujo aplicativo, 
o Flutter, analisa imagens de uma 
webcam para que o usuário acio-
ne e interrompa a reprodução de 
músicas em programas como o 
iTunes ou Spotify com um gesto 
da mão, recebeu US$ 1,4 milhão 
das firmas Andreessen Horowitz 
e NEA, entre outras. A empre-
sa, da Califórnia, planeja lançar 
outros aplicativos — e interpretar 
mais gestos — em breve, diz o pre-
sidente Navneet Dalal. 

A Leap Motion recebeu um 
total de US$ 14,55 milhões da 

Highland Capital Partners e 
da Founders Fund. Andreessen 
Horowitz e outras firmas tam-
bém investiram.

A atual versão do Kinect para 
computadores com sistema 
Windows — lançada no começo 
do ano — capta movimentos do 
corpo inteiro. A empresa diz, no 
entanto, que o novo software vai 
permitir o registro de mais arti-
culações, incluindo da cabeça, 
do pescoço e dos braços.

Craig Eisler, gerente geral do 
Kinect para Windows, diz que 
a versão atual do software foi 
baixada mais de 350 mil vezes 
por programadores. A tecnolo-
gia poderia ser empregada para 
ajudar um cirurgião a conferir 
imagens em 3D durante uma 
operação e para criar aparelhos 
baratos de geração de imagens 
tridimensionais do corpo.

Outras variações do conceito 
estão a caminho. A Google há 
pouco deu uma prévia de um ócu-
los especialmente projetado para 
dar ao usuário informações sobre 
o mundo a sua volta, combinan-
do sensores e reconhecimento de 
voz, juntamente com mecanis-
mos de controle de gestos.

Na PrimeSense Ltd., firma israe-
lense de tecnologia de sensores de 
movimento, o diretor de marke-
ting Tal Dagan já prevê a incor-
poração da tecnologia de gestos 
inserida em painéis de publicida-
de que pode mudar dependendo 
de quem está a sua frente e em 
robôs que podem guiar o consu-
midor pela loja.

Assim como o Kinect, o Leap 
trabalha com luz infravermelha. 
O aparelho cria uma zona tridi-
mensional na qual pode detec-
tar o mais mínimo movimento. 
Embora seja capaz de controlar 
qualquer software sendo exe-
cutado em um computador ao 
qual esteja ligado, a empresa 
quer que programadores criem 
aplicativos otimizados especifi-
camente para captar gestos.

Computadores dizem adeus ao ‘mouse’

Um programa gráfico usa a interface do dispositivo da Leap Motion

LEAP MOTION

David Enrich, Sara Schaefer  
e Charles Forelle
The Wall Street Journal,  
de Londres

O fantasma da crise de liqui-
dez volta a assombrar os bancos 
europeus.

Mesmo com o Banco Central 
Europeu (BCE) tendo injetado 
mais de 1 trilhão de euros (US$ 
1,28 trilhão) em centenas de ban-
cos do continente — na forma de 
crédito barato com vencimento 
em três anos —, o sistema finan-
ceiro da região continua exposto 
ao risco de que levas de clientes 
saquem seus depósitos de insti-
tuições consideradas frágeis.

Esse risco ganhou destaque na 
semana passada, quando num 
único dia o volume de saques em 
bancos gregos atingiu mais de 
700 milhões de euros. A corrida 
aos bancos, uma reação à proba-
bilidade cada vez maior de que a 
Grécia deixe a zona do euro, é uma 
dramática escalada em relação 
aos dois anos anteriores, quan-
do o fluxo de fundos sacados do 
combalido sistema bancário do 
país e depositados no exterior foi 
lento, ainda que constante.

Agora, o medo entre um 
número crescente de governan-
tes, investidores e analistas é que 
o sistema bancário de outros paí-
ses da periferia da Europa pos-
sam viver crise parecida. Nesse 
caso, tudo indica que governos 
e bancos centrais teriam de sair 
de novo em socorro das institui-
ções mais abatidas.

Se a Grécia deixar zona do euro, 
é quase certo que proíba corren-
tistas de bancos de transferir fun-
dos para fora do país. Isso poderia 
levar clientes em países em crise 
como Espanha e Portugal a pen-
sar “se aconteceu na Grécia, pode 
acontecer aqui”, disse Philippe 
Bodereau, diretor de pesquisa 
de crédito europeu na gestora de 
fundos de renda fixa Pimco.

Na semana passada, a boataria 
sobre o suposto êxodo de clientes 

de um grande banco espanhol 
colocou autoridades públicas e 
executivos do setor na incômoda 
posição de ter de negar que havia 
uma fuga de depósitos. No Reino 
Unido, correntistas sacaram 
cerca de 200 milhões de libras 
(US$ 316,4 milhões) do braço bri-
tânico do Banco Santander SA na 
sexta-feira. Na quinta, a classifica-
ção de crédito do banco foi rebai-
xada em meio a dúvidas sobre 
sua exposição aos problemas na 
Espanha. Os saques representam 
apenas 0,2% do total de depósitos 
do Santander U.K. PLC.

Dois meses atrás, o sistema 
bancário europeu parecia imune 
à possibilidade de uma crise de 
liquidez. O imenso programa 
de crédito do BCE, instituído 
no final de 2011 para evitar a 
escassez de recursos, injetou nos 
bancos dinheiro suficiente para 
a rolagem de dívidas a vencer 
por 2012 inteiro. Mas a volta do 
temor de que a Grécia deixará 
o euro e a crescente fragilidade 
dos bancos espanhóis puseram 
um rápido fim à lua de mel.

Depois de três meses de norma-
lidade, os bancos europeus foram, 
de novo, basicamente banidos do 
mercado de crédito. Graças aos 
empréstimos do BCE, até podem 
enfrentar essa rejeição. Mas estão 
menos preparados para uma fuga 
em massa de depósitos, dizem 
analistas e investidores.

Para tentar conter essa ame-
aça, alguns dirigentes da União 
Europeia vêm estudando um 
plano pan-europeu de garan-
tia a depósitos de correntistas, 
segundo pessoas a par do assun-
to. Tal plano complementaria 
garantias nacionais já estabele-
cidas. Não se sabe ao certo até 
que ponto a ideia já avançou.

Uma razão para o temor de 
investidores e analistas é que 
grande parte dos depósitos ban-
cários na Espanha, em Portugal e 
na Itália pode, basicamente, ser 
sacada a qualquer instante. Não 
há muito que impeça um corren-
tista nervoso de transferir a pou-
pança de um banco num país da 
União Europeia para outra insti-
tuição nos 27 países do bloco.

Cerca de 30% do total dos recur-
sos de pessoas físicas e jurídicas 
da Espanha estão em depósitos à 
vista, o que significa que podem 
ser sacados quando o cliente bem 
entender, segundo o Banco da 
Espanha. Na Itália, cerca de 48% 
dos depósitos domésticos podem 
ser sacados rapidamente; em Por-
tugal, 21% dos depósitos de pes-
soas físicas, de acordo com dados 
dos respectivos bancos centrais.

Um analista do Citigroup, 
Stefan Nedialkov, calculou na 
semana passada que bancos na 
Irlanda, Itália, Portugal e Espa-
nha poderiam rapidamente 
perder entre 90 bilhões de euros 

e 340 bilhões de euros em depó-
sitos caso a Grécia deixe a zona 
do euro. Só na Espanha a sangria 
iria de 38 bilhões de euros a 130 
bilhões de euros. As estimati-
vas são baseadas, em parte, nos 
saques ocorridos na Argentina 
na crise logo depois de 2000.

A cifra equivale a quase 10% de 
todos os depósitos nos países em 
questão. Uma corrida aos bancos 
dessa dimensão normalmente 
teria consequências catastrófi-
cas. Sem dinheiro, certas insti-
tuições entrariam em colapso. 
Até o mais forte dos bancos teria 
de limitar drasticamente o cré-
dito e se desfazer de ativos para 
poupar escassos recursos.

Nedialkov avalia, contudo, 
que a debandada não terminaria 
necessariamente em catástrofe. 
A seu ver, o BCE provavelmente 
sairia em socorro dos bancos 
com uma nova injeção de crédi-
to barato através do mecanismo 
LTRO — para rolagem da dívida 
a longo prazo.

A saída seria polêmica, pois 
alimentaria o temor de que o sis-
tema bancário europeu se torne 
permanentemente dependente 
de linhas de crédito do banco 
central e incapaz de se manter 
sozinho. Mas, já que a alterna-
tiva pode ser uma catástrofe 
financeira, “acho que a maioria 
das pessoas preferiria o LTRO”, 
disse Nedialkov.

Bancos europeus temem 
uma avalanche de saques

Por Gina Chon e Drew Fitzgerald
The Wall Street Journal,  
de Nova York

As ações da Facebook Inc. caí-
ram para bem abaixo do preço 
de oferta no seu segundo dia no 
mercado de ações. Isso deixou 
no vermelho alguns investidores 
que as compraram na abertura 
de capital da empresa e fez o mer-
cado questionar se a rede social 
e seu principal banco, o Morgan 
Stanley, estragaram o negócio.

As ações, que, com a ajuda do 
Morgan Stanley, conseguiram 
ficar um fio de cabelo acima do 
preço de oferta de US$ 38 na sua 
estreia da sexta-feira, perderam 
sustentação na segunda, des-
cendo até US$ 33 antes de fechar 
com queda de 11%, em US$ 
34,03. Não ficou claro que papel 
o Morgan Stanley teve no pregão 
da segunda-feira.

A queda brusca na cotação 
despertou os críticos, que cul-
param os bancos que aconse-
lharam a Facebook na operação, 
dizendo que o preço de oferta foi 
muito alto. A Facebook aumen-
tou o número de ações à venda e 

subiu o preço poucos dias antes 
da abertura de capital.

“Os subscritores pisaram na 
bola completamente”, disse 
Michael Pachter, analista da Wed-
bush Securities. A oferta “deveria 
ter sido a metade do que foi, e ela 
teria fechado a US$ 45”, disse ele.

Uma pessoa a par do assunto 
disse que o Morgan Stanley, o 
principal banco coordenando 
a oferta de ações, fez o que foi 
“pago para fazer”, acrescentan-
do que o banco “ficou do lado do 
cliente e apoiou o negócio”.

Um representante da Face-
book não quis comentar.

Historicamente, o ganho ideal 
de uma abertura de capital no 
primeiro dia é de 10% a 15%, um 
valor visto como uma compen-
sação aos investidores pelo risco 
de comprar uma ação nova.

Mesmo com problemas, oferta 
da Facebook arrecadou cerca de 
US$ 16 bilhões, tornando-se uma 
das maiores aberturas de capital 
da história dos Estados Unidos.

Sobrou para os bancos na 
má estreia da Facebook

Leia artigo completo no site
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Empresas, p. B11.




