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INTERNACIONAL

A HP, empresa americana de 
informática, revelou ontem que 
deve reduzir em cerca de US$ 8 
bilhões o valor em seu balanço 
da sua unidade de serviços, a 
EDS, que comprou em 2008 por 
quase US$ 13 bilhões. A decisão 
ressalta as dificuldades da EDS. 
A HP, maior fabricante de PCs 
do mundo, aumentou sua previ-
são de lucro para este ano.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, informou que seu 
lucro no primeiro semestre caiu 
22% ante um ano atrás, para US$ 
5,9 bilhões, mas que vai manter 
seu plano de investimento de 
US$ 16 bilhões em 2012, mesmo 
que suas concorrentes estejam 
cortando os seus. A empresa 
afirmou que espera que a eco-
nomia da China ganhe fôlego 
ainda este ano. 

A Yangzijiang, construtora de 
navios da China, informou que 
seu lucro no segundo trimestre 
caiu 8,9% ante um ano atrás, para 
US$ 137,9 milhões. A empresa 
cancelou oito entregas de navios 
no período por falta de paga-
mento. É um exemplo da dificul-
dade por que passa o setor naval, 
diante do excesso de capacidade 
e queda no comércio causada 
pela desaceleração econômica.

A Agência Europeia para a 
Segurança da Aviação determi-
nou uma nova rodada de inspe-
ções das turbinas da britânica 
Rolls-Royce usadas em dezenas 
de aviões da Airbus. A diretiva, 
semelhante a uma outra de 
2010, foi motivada por proble-
mas detectados num voo da 
Singapore Airlines. 

A Japan Tobacco, fabricante 
japonesa de cigarros, anunciou 
ontem que vai dar uma nova 
cara ao seu cigarro mais popu-
lar no país, o Mild Seven, para 
aumentar vendas no exterior 
e torná-lo a “marca prêmio 
número um do mundo”, posição 
hoje ocupada pelo Marlboro, da 
americana Philip Morris. Dentro 
de um ano, a empresa planeja 
redesenhar a embalagem nos 
mercados externos e mudar o 
nome para Mevius.

A Cathay Pacific, companhia 
aérea de Hong Kong, divulgou 
ontem um prejuízo de US$ 121 
milhões no primeiro semestre, 
sendo que teve lucro um ano 
antes. O primeiro prejuízo da 
empresa em quatro anos resul-
tou em grande parte da alta de 
6,5% nos gastos com combus-
tível, para US$ 2,7 bilhões, que 
responderam por 42% dos cus-
tos operacionais.

A RIM, fabricante do Black-
Berry, pode ter chegado ao fim 
de um conflito com o governo 
da Índia, pois este afirmou, sem 
dar detalhes, ter encontrado 
um meio de monitorar e-mails 
corporativos criptografados nos 
smartphones da empresa cana-
dense. O governo vinha por anos 
exigindo da RIM os códigos para 
acessar esses e-mails, citando 
razões de segurança nacional.

A Alemanha e a Espanha 
anunciaram ontem que suas 
produções industriais, dessazo-
nalizadas, diminuíram respecti-
vamente 0,9% e 6,3% em junho. É 
o décimo mês seguido de queda 
na produção da Espanha.

REGIONAL

A Hudbay, mineradora cana-
dense, anunciou ontem que 
seu conselho aprovou a cons-
trução de uma mina de cobre 
no sul do Peru, a qual custará 
US$ 1,5 bilhão e deve produzir 
90.000 toneladas em 15 anos. 
A empresa pretende começar 
a produzir em 2014. O projeto, 
chamado Constancia, será o 
primeiro da Hudbay fora da 
América do Norte.

A montadora japonesa Toyota 
informou ontem que planeja 
investir R$ 1 bilhão na constru-
ção de uma fábrica de motores 
em Porto Feliz, SP. Isso lhe deve 
permitir obter incentivos fiscais 
para componentes fabricados 
no país. A planta, que fará 
motores para os modelos Etios 
e Corolla, terá capacidade para 
200.000 unidades por ano.

O Chile não teve alteração no 
seu índice de preços ao consu-
midor em julho, pois os preços 
menores de vestuário e moradia 
foram compensados por um 
aumento no preço de alimentos 
e remédios, segundo o governo. 

A PetroPeru, petrolífera estatal 
peruana, fez um acordo com o 
governo do Equador para trans-
portar petróleo daquele país 
pelo oleoduto Norperuano, que 
se estende da região de Loreto, 
no nordeste do Peru, ao porto de 
Bayovar, na costa do Pacífico. 

O México pode ultrapassar o 
Brasil em dez anos como a maior 
economia da América Latina, 
impulsionado pela recuperação 
da indústria e a melhora do 
mercado de trabalho, previram 
ontem analistas da Nomura.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Amir Efrati
The Wall Street Journal

A nova diretora-presidente da 
Yahoo Inc., Marissa Mayer, dei-
xou uma coisa bem clara para os 
funcionários no seu projeto de 
reavivar a empresa de internet: o 
produto vem em primeiro lugar.

 Desde que assumiu o coman-
do da Yahoo, há três semanas, a 
ex-executiva da Google Inc. tem 
conversado com os gerentes de 
produto da Yahoo sobre como 
reverter o declínio no uso dos 
serviços de busca e e-mail da 
empresa, disseram pessoas a par 
do assunto.

 Ela também disse aos funcio-
nários que quer reorganizar a 
Yahoo para que esta desenvolva 
— ou adquira — serviços de inter-
net que usem novas “platafor-
mas” como redes sociais, dispo-
sitivos móveis e tecnologias que 
dão informações sobre o entorno 
do usuário, incluindo o comércio 
das imediações.

 E, recentemente, Mayer deu 
ordem para eliminar o indicador 
da cotação da ação da Yahoo na 
página principal do site interno 
da empresa, chamado “Backyard” 
(quintal). Foi um sinal aos fun-
cionários de que eles devem se 
concentrar em criar melhores 
serviços de internet, em vez de 
se preocupar com as finanças da 
empresa.

 “Quero vocês pensando nos 
usuários”, disse Mayer repetidas 
vezes ao pessoal da Yahoo, segun-
do pessoas que interagiram com 
ela.

Embora Mayer tenha acabado 
de chegar à empresa, sua ênfa-
se nos produtos e nos usuários 
é completamente diferente da 
estratégia de seus antecessores. 
Scott Thompson, que deixou a 
Yahoo em maio depois de cinco 
meses como diretor-presiden-
te, queria que a empresa de 
Sunnyvale, na Califórnia, expan-
disse seus negócios de comércio 
eletrônico e explorasse os dados 
de seus usuários em benefício dos 
anunciantes. 

E Ross Levinsohn, que assumiu 
o comando temporariamente 
depois de Thompson, tentou 
direcionar a Yahoo para obter 
maiores receitas publicitárias 
por meio de parcerias com outros 
sites de conteúdo.

 Mayer, que tem 37 anos e espe-
ra seu primeiro filho para outu-
bro, disse a colegas que não vai 
anunciar um plano estratégico 
antes de acabar de examinar os 
negócios da Yahoo. Mas seu des-
taque inicial aos produtos dá uma 
dica do que ela poderia fazer.

Mayer e a Yahoo não responde-
ram de imediato a solicitações de 
comentários.

Seja qual for a sua estratégia, 

Mayer tem uma tarefa hercúlea 
pela frente: dar uma reviravolta 
em uma empresa que nos últimos 
anos vem lutando com receitas 
estagnadas e uma cotação mori-
bunda nas bolsas. A Google e 
outras a deixaram para trás na 
publicidade on-line, que consti-
tui a maior parte da receita anual 
de US$ 5 bilhões da Yahoo.

 Ela também não terá nem de 
longe os recursos que tinha na 
Google para fazer aquisições. 
A Google tem cerca de 20 vezes 
mais caixa que os US$ 2 bilhões 
da Yahoo, e um valor de mercado 
cerca de 10 vezes maior. 

A ação da Yahoo subiu 3,2% 
desde que a nomeação de Mayer 
foi anunciada, acompanhando 
o índice composto Nasdaq, mas 
nos últimos cinco anos as ações 
caíram quase 30%.

Para a Yahoo, igualar o nível 
dos salários que os programado-
res e executivos ganham na Goo-
gle e na Facebook Inc. será um 
grande desafio, principalmente 
em um ambiente onde o fluxo 
livre de capital de risco permitiu 
a centenas de empreendedores 
fundar suas próprias firmas de 
tecnologia. A Yahoo há anos vem 
sofrendo com o êxodo de funcio-
nários.

Mayer talvez tenha uma vanta-
gem: o tempo. 

Pessoas que acompanharam 
sua contratação disseram que 
o conselho da Yahoo prometeu 
que ela terá anos para sanar o 
negócio principal da empresa, 
o de anúncios, atualmente não 
muito valorizado pelos investi-
dores, disseram pessoas a par do 
assunto. Grande parte do valor 
de mercado da Yahoo, de US$ 20 
bilhões, está aplicada em inves-
timentos em empresas de inter-
net da Ásia.

O presidente do conselho admi-
nistrativo da Yahoo, Fred Amoro-
so, não pôde ser imediatamente 
contactado para comentários.

Como parte da sua ênfase em 
produtos, Mayer deu sinais aos 
empregados de que quer refor-
mular o serviço de buscas na 
web da Yahoo, dadas suas ori-
gens como executiva de busca 
na Google. O serviço da Yahoo 
é operado pelo motor de busca 
Bing da Microsoft Corp., mas 
a Yahoo controla a aparência 
dos resultados. As parcerias de 
anúncios ligados a busca deram 
sinais de melhora, sendo que 
a receita da Yahoo com buscas   
está subindo durante o primei-
ro semestre na comparação ano 
a ano, depois de sucessivos tri-
mestres de contração.

Por enquanto, Mayer está pro-
curando criar uma conexão com 

os programadores da Yahoo. Ela 
tem conversas regulares via e-
mail com os engenheiros de sof-
tware que não são diretamente 
subordinados a ela, através de 
uma lista compartilhada de e-
mails, disseram pessoas a par do 
assunto. Mayer já disse a colegas 
repetidas vezes que a empresa 
precisa contratar mais progra-
madores, segundo outras pessoas 
informadas sobre o assunto.

Mayer, que foi a 20a funcioná-
ria da Google, também importou 
aspectos da cultura centrada nos 
produtos de seu ex-emprega-
dor, além de práticas de gestão. 
Ela pediu para aprovar pessoal-
mente todos os novos contrata-
dos, prática que os fundadores 
da Google, Sergey Brin e Larry 
Page, seguiram durante anos, 
disseram as pessoas informadas 
sobre o assunto.

Mayer tem procurado funcio-
nários atuais e antigos da Google, 
assim como outros executivos do 
Vale do Silício, para preencher 
cargos executivos da Yahoo, 
segundo essas pessoas.

Ela também decretou que a 
comida no refeitório da Yahoo 
seja gratuita, copiando outras 
empresas do Vale do Silício 
como a Google. Instituiu tam-
bém reuniões semanais “Para 
Sua Informação” — semelhantes 
às reuniões da Google chamadas 
“Graças a Deus é Sexta-Feira” — 
todas as sextas-feiras na sede da 
Yahoo, onde as pessoas podem 
lhe fazer perguntas e as novas 
contratações são anunciadas, 
entre outras coisas.

Mayer também está promo-
vendo algumas práticas comer-
ciais da Google. Por exemplo, 
ela ressaltou a importância de 
analisar os dados sobre como as 
pessoas usam os sites da Yahoo e 
os aplicativos móveis, e a neces-
sidade de se obterem esses dados 
sobre o comportamento do usu-
ário antes de decidir desenvolver 
um novo serviço.

 Espera-se que Mayer adquira 
empresas que empregam pro-
gramadores e gerentes de produ-
to talentosos, algo que ela fazia 
com frequência na Google, bem 
como empresas com produtos 
recém-criados que a Yahoo pode-
ria desenvolver, disseram pessoas 
que já trabalharam com ela.

 Até agora, os programadores 
e gerentes de produto da Yahoo 
parecem ter recebido bem a 
nova executiva. Durante sua 
primeira semana na empresa, 
alguns funcionários da firma de 
Sunnyvale criaram e divulgaram 
cartazes roxos com uma foto de 
Mayer e a palavra “Hope” (espe-
rança) embaixo, evocando o 
icônico pôster de Barack Obama 
na campanha presidencial ame-
ricana de 2008.

Mayer imprime sua marca na 
Yahoo com toques de Google

BLOOMBERG NEWS

Marissa Mayer, numa foto de 2011, quando ainda estava na Google

David Enrich, Max Colchester 
e Sara Schaefer Muñoz
The Wall Street Journal, de Londres

  Será que há algo de podre na 
City de Londres?

Nas últimas seis semanas, os 
três grandes bancos britânicos 
que sobreviveram relativamente 
ilesos à crise financeira estiveram 
mergulhados em escândalos — 
manchando ainda mais a reputa-
ção já abalada do setor bancário 
britânico e prejudicando os esfor-
ços dos banqueiros para evitar 
regulamentações mais severas.

Primeiro, em junho, o Barclays 
PLC foi flagrado tentando frau-
dar uma taxa de juro de referên-
cia, o que acabou custando os 
cargos do presidente do conse-
lho e do diretor-presidente. Em 
seguida, um comitê do Senado 
americano atacou o HSBC Hol-
dings PLC por supostamente 
movimentar dinheiro para qua-
drilhas de traficantes de drogas 
e grupos terroristas.

O último golpe veio segunda-
feira, quando o órgão regulador 
bancário de Nova York ameaçou 
revogar a licença do Standard 
Chartered PLC U.S. por suposta 
lavagem de dinheiro envolven-

do o Irã.
As coisas estão tão ruins que, 

antes de ser divulgada a notícia 
sobre o Standard Chartered, o 
governo britânico lançou um 
inquérito público sobre a cultura 
bancária — chegando a trazer um 
bispo para oferecer uma perspec-
tiva moral.

Londres é um dos principais 
centros financeiros do mundo, ao 
lado de Nova York e Hong Kong.

Mas até bem recentemente sua 
regulamentação era conhecida 
por ficar só no papel. A “regula-
mentação de toque leve”, como 
a chamavam as autoridades bri-
tânicas, fazia parte de uma estra-
tégia deliberada de atrair mais 
instituições financeiras para fazer 
negócios em Londres.

Margaret Cole, que chegou em 
meados de 2005 à Autoridade 
de Serviços Financeiros do Reino 
Unido como chefe de fiscaliza-
ção, argumentou em 2006 que 
“a filosofia de Londres de ‘regula-
mentação de toque leve’ ajudou 
a cidade a tornar-se o maior cen-
tro mundial para as transações 
mobiliárias”.

Depois que a crise financeira 
eclodiu, os reguladores do Reino 
Unido começaram a reprimir 

os crimes de colarinho branco, 
abrindo vários processos legais 
contra o uso de informações pri-
vilegiadas, ou “insider trading”, e 
multas para vendas enganosas de 
produtos financeiros.

Mas o legado do “toque leve” 
continua se fazendo sentir. A 
maioria das alegadas irregulari-
dades que as autoridades ameri-
canas e outras estão investigando 
ocorreu entre 2005 e 2009, quan-
do predominava essa abordagem 
de menos intrusão.

Um porta-voz da Autoridade de 
Serviços Financeiros, o órgão de 
fiscalização financeira do Reino 
Unido, não quis comentar.

Sem dúvida, já houve bancos 
americanos, suíços e de outros 
países apanhados em investiga-
ções similares. Mas os recentes 
escândalos envolvendo os ban-
cos do Reino Unido estouraram 
em rápida sucessão, deixando os 
banqueiros britânicos lutando 
para estancar a sangria na sua 
reputação.

Os executivos do setor reco-
nhecem que a recente onda de 
escândalos vem prejudicando 
seus esforços para evitar leis 
mais rígidas, tais como uma 
proposta para isolar as opera-

ções de banco de investimento, 
mais arriscadas, das operações 
de banco de varejo, ou obrigar 
os bancos britânicos a conser-
var mais capital do que bancos 
similares de outras jurisdições.

“Isso acontece com tal regu-
laridade que não se pode dizer 
que se trata apenas de uma ‘maçã 
podre’”, disse um banqueiro de 
investimentos de Londres, que 
tem feito campanha contra as 
normas mais severas.

Os problemas do Standard 
Chartered são especialmente gra-
ves. Até segunda-feira, o banco 
era o garoto-propaganda de um 
sistema bancário britânico res-
ponsável, e seu diretor-presidente 
era um dos poucos defensores da 
regulação moderada que ainda 
estava ileso. O banco evitou pro-
blemas durante a crise financeira, 
e ainda na semana passada seu 
diretor-presidente, Peter Sands, 
cuja firme reputação o colocou na 
disputa para ser o próximo presi-
dente do Banco da Inglaterra, o 
banco central, vangloriou-se de 
que “nossa cultura e nossos valo-
res são a nossa primeira e última 
linha de defesa”. 

Pouco depois, o órgão regu-
lador bancário de Nova York 

acusou a divisão do Standard 
Chartered nos Estados Unidos 
de operar “como uma instituição 
desonesta”, manipulando pelo 
menos US$ 250 bilhões em tran-
sações com entidades iranianas 
entre 2001 e 2010.

O Standard Chartered negou 
veementemente as acusações, 
dizendo em um comunicado 
enviado por e-mail que “rejeita 
firmemente a posição ou o retra-
to dos fatos tal como apresenta-
dos na acusação”. 

A sequencia de escândalos está 
começando a modificar, pelo 
menos um pouco, a dinâmica 
secular da City, como é conhecido 
o centro financeiro de Londres.

Tradicionalmente, os ban-
queiros eram cavalheiros que 
resolviam seus problemas a por-
tas fechadas. No mês passado, 
o presidente demissionário do 
Barclays, Marcus Agius, convidou 
diretores-presidentes de bancos 
britânicos rivais para partici-
par de uma discussão particular 
sobre o que o setor poderia fazer 
em relação aos seus problemas de 
reputação, segundo pessoas a par 
do assunto.

Mas, em um sinal da mudan-
ça no clima, alguns banqueiros 

declinaram o convite de Agius, 
dizendo que a reunião seria uma 
perda de tempo, segundo uma 
pessoa a par do assunto.

Em paralelo, alguns diretores-
presidentes de bancos estão vindo 
a público para pedir mudanças 
na cultura bancária de Londres.

A reputação do setor bancário 
atingiu “um novo ponto baixo”, 
disse o diretor-presidente do 
Royal Bank of Scotland Group 
PLC, Stephen Hester, quando o 
banco divulgou seus resultados 
na semana passada.

O RBS provavelmente vai 
enfrentar mais problemas em 
breve. O banco está negociando 
para resolver acusações de que 
tentou manipular as taxas de 
juros, segundo pessoas a par do 
assunto. 

E o RBS também revelou que 
está em negociações com auto-
ridades americanas sobre a sua 
conformidade com as normas 
dos EUA relativas a sanções eco-
nômicas.

“Dizia-se que o dinheiro lavado 
via City de Londres era mais limpo 
do que o dinheiro limpo”, disse 
David Greene, sócio da firma de 
advocacia Edwin Coe. “Isso não 
acontece mais.”

Escândalos ferem reputação da City de Londres
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 ago. 2012, Empresas, p. B11.




