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INTERNACIONAL

O governo americano anunciou 
ter apresentado queixa na OMC 
contra a China, acusando o país 
de dar subsídios injustos a expor-
tadores no setor de automóveis. 
A China respondeu com sua pró-
pria queixa contra uma lei dos 
EUA que autoriza o país a impor 
tarifas de importação a alguns 
produtos chineses. Essa é a oitava 
vez que o governo de Barack 
Obama processa a China na OMC, 
a terceira só este ano. O governo 
chinês não quis se pronunciar.

A Ford lança hoje nos EUA uma 
nova versão de seu sedã Fusion, 
no que está sendo visto como 
um dos principais lançamentos 
da montadora americana em 
décadas. A Ford investiu milhões 
de dólares no novo carro com a 
meta de recuperar-se no mercado 
de sedãs de tamanho médio, 
dominado nos EUA pela Toyota.

A Russia teve boa recepção dos 
investidores no primeiro dia da 
oferta de ações de 7,58% do banco 
Sberbank, uma fatia avaliada em 
US$ 5 bilhões. O livro de pedidos 
foi aberto ontem e no fim do dia 
já estava cheio, segundo uma pes-
soa a par da venda. 

O Credit Suisse, segundo maior 
banco suíço em ativos, entregou 
novos documentos internos ao 
governo americano em resposta 
a uma investigação nos EUA 
sobre evasão fiscal, segundo um 
memorando do banco a que o 
WSJ teve acesso. O governo suíço, 
sob pressão para impedir que 
seus bancos sejam usados por 
clientes para evadir impostos,  
está negociando um acordo com 
os EUA para impedir tal prática. 

A Apple, gigante tecnológica 
dos EUA, anunciou que recebeu 
mais de 2 milhões de encomen-
das para o iPhone 5 no primeiro 
dia em que os consumidores 
podiam reservar o novo apare-
lho, dobrando resultados de lan-
çamentos anteriores e esgotando 
o estoque inicial do smartphone. 
Os primeiros telefones começa-
rão a ser entregues a consumido-
res nos EUA sexta-feira.

A Shell, petrolífera anglo-holan-
desa, anunciou que vai adiar até 
o próximo ano os planos de ini-
ciar exploração em alto-mar no 
Ártico, na costa do Alasca, depois 
que um sistema de contenção 
de óleo foi danificado durante 
testes. O atraso é um golpe para 
a Shell, que já investiu US$ 4,5 
bilhões e seis anos no projeto.

Bruce Willis se tornou vítima 
da crise financeira da fabricante 
francesa de bebidas Belvédère. O 
ator havia sido contratado para 
promover a Sobieski, marca de 
vodca da empresa, recebendo 
em troca 2,6% do grupo, ou 20 
milhões de euros caso o valor da 
fatia caísse abaixo de um limite 
não revelado. O valor da fatia caiu 
e hoje a Belvédère, em recupera-
ção judicial, reúne-se com credo-
res para renegociar uma dívida 
de US$ 977 milhões. Willis pode 
acabar ficando com apenas um 
terço dos 20 milhões de euros.

A Comissão Europeia informou 
que vai limitar o uso de biocom-
bustíveis derivados de produção 
agrícola alimentar para um 
máximo de 5% do total de com-
bustíveis até 2020. O plano ante-
rior previa um limite de 10% .

REGIONAL

A Petroperu, estatal peruana 
de petróleo, continua interes-
sada em vender ações na Bolsa 
de Lima ainda este ano, disse 
ontem seu presidente, Hum-
berto Campodonico. A empresa 
pode vender até 20% de suas 
ações, embora executivos dela 
digam que uma quantia menor 
deve chegar ao mercado num 
primeiro momento.

A Cemex, fabricante mexicana 
de cimento, anunciou a con-
clusão do refinanciamento de 
sua dívida a vencer em 2014, 
prolongando em até três anos o 
prazo para pagamento de quase 
US$ 7 bilhões. Ela informou 
que detentores de 92,7% de sua 
dívida aceitaram o refinancia-
mento e vão receber juros de 
9,5% ao ano. O acordo dá mais 
fôlego à endividada companhia.

A Chevron está sendo multada 
em R$ 35,1 milhões devido ao 
vazamento de uma plataforma 
que a petrolífera americana tem 
no pré-sal brasileiro, anunciou 
ontem a ANP. A multa cobre 24 
das 25 sanções que a agência 
aplicou à Chevron este ano e foi 
entregue na semana passada. A 
multa pode crescer em mais R$ 
2 milhões conforme a decisão 
quanto à outra acusação, de 
abandono do poço.

O estaleiro OSX, do Rio, conti-
nua negociando com a fabricante 
de plataformas de perfuração 
Sete Brasil para construir duas 
plataformas para a Petrobras, 
disse o diretor-presidente da 
OSX, Carlos Bellot. Ele disse que 
a empresa também está conside-
rando outros negócios, incluindo 
licitações da Petrobras.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Ben Worthen
The Wall Street Journal

Quando Meg Whitman assu-
miu o posto de diretora-presi-
dente da Hewlett-Packard Co. há 
um ano, ela recebeu um laptop 
da companhia.

“Eles me deram um tijolo”, 
disse ela, referindo-se ao peso 
do equipamento e sua aparência 
robusta.

Essa é uma avaliação dos pro-
dutos da HP que Whitman está 
trabalhando para mudar, come-
çando com uma nova linha de 
computadores pessoais, com 
lançamento marcado em tempo 
para as festas de fim de ano. Ela 
também prometeu defender o 
título de maior fabricante mun-
dial de PCs em volume, que sua 
empresa está prestes a perder 
para a Lenovo Group Ltd.

Como parte de seu plano, 
Whitman está contando com 
PCs visualmente mais atraentes, 
na esperança de que a empre-
sa possa um dia tentar roubar 
da Apple Inc. o posto de líder 
da indústria no que se refere a 
design elegante.

“Eu não acho que mantivemos 
o passo com a inovação”, disse a 
executiva de 56 anos de idade. 
“O mercado todo migrou para 
algo que é mais bonito.”

A pedido de Whitman, a HP 
está em processo de revisão ou 
desenvolvimento de mais de dez 
linhas de PCs que rodam com a 
nova versão do sistema opera-
cional Windows, da Microsoft, 
incluindo um tablet dedicado a 
empresas.

A HP reorganizou e quase 
dobrou o tamanho de sua equi-
pe de projetos de computadores 
pessoais, para 60 pessoas, e abriu 
dois centros de design novos. 
Em janeiro, a empresa nomeou 
um executivo de longa data para 
supervisionar o grupo de design 
e estabelecer diretrizes para o 
visual de dispositivos futuros.

Redesenhar os aparelhos da 
companhia é algo que vai muito 
além de um mero projeto de 
cosmética. Reformular a divisão 
de PCs, que é o maior negócio 
da HP, responsável por cerca 
de 30% do faturamento total, é 
fundamental para a virada que 
Whitman está tentando dar à 
empresa de Palo Alto, Califórnia. 
No último trimestre, a receita da 
divisão de PCs da HP caiu 10% 
em relação a um ano antes, para 
U$ 8,6 bilhões, enquanto que o 
lucro operacional da unidade 
caiu 27%. No geral, a empresa 
divulgou o maior prejuízo tri-
mestral de sua história.

Mas encontrar a melhor fórmu-
la de renovação para sua linha de 
PCs é uma tarefa especialmente 

complicada num momento em 
que as vendas de tablets e smar-
tphones estão decolando e as 
vendas de PC estão estagnadas. A 
Amazon.com Inc., maior verejis-
ta on-line do mundo, anunciou 
uma nova série de tablets Kindle 
Fire este mês e a Apple Inc. apre-
sentou seu novo iPhone 5 num 
lançamento badalado que mos-
tra como a indústria passa por 
uma transformação. Whitman 
diz que a HP ainda não tem uma 
estratégia para celulares.

Todd Bradley, diretor da divi-
são de PC da empresa, diz que 
os consumidores já não se con-
centram tanto nos componen-
tes e no preço do computador 
como antigamente. “As pessoas 
querem produtos elegantes que 

têm orgulho em carregar”, disse. 
Com isso em mente, a HP reorga-
nizou sua divisão de PC em julho 
de 2011 para se concentrar em 
vários tipos de clientes.

A HP e outros fabricantes de 
PCs tradicionais também estão 
contando com novos chips da 
Intel e com o novo sistema ope-
racional da Microsoft, o Windo-
ws 8, que é sensível ao toque e 
pode rodar em tablets, para rea-
nimar o mercado.

Whitman começou a se con-
centrar no projeto de PCs logo 
que ela assumiu a liderança da 
HP em setembro de 2011. Duran-
te uma revisão de produtos com 
a equipe da divisão de PCs, ela 
perguntou: “Por que alguém 
compraria isso?”

Na época, os computadores da 
HP eram projetados por equipes 
diferentes, de forma que a locali-
zação de botões de ligar e desli-
gar e a saída para ligar na toma-
da frequentemente variavam de 
modelo para modelo.

A HP logo repassou a Stacy 
Wolff, um executivo veterano 
da empresa, a missão de chegar 
a uma aparência comum para 
todos os seus produtos. A tarefa 
incluía criar computadores que 
fossem imediatamente reconhe-
cíveis como HP. Wolff centrali-
zou os esforços de design da HP 
e levou novos membros para sua 
equipe.

Wolff e seu grupo rapidamen-
te decidiram colocar o botão de 
ligar e desligar e a saída da fonte 
de alimentação no mesmo lugar 
em todos os laptops da HP. Ele 
também introduziu uma paleta 
de cores comum para uso em 
todas as linhas de produtos da 
empresa.

Em alguns casos, a equipe de 
Wolff eliminou componentes 
permitindo, por exemplo, que 
o chassis de um computador 
passasse a ter uma única peça de 
metal ou de plástico, em vez de 
múltiplas peças. A mudança não 
só deu aos produtos a aparência 
de melhor construídos, mas, por 
vezes, os tornou mais baratos ou 
mais leves.

“Estamos trabalhando em um 
visual mais limpo, mais minima-
lista”, disse o executivo.

Um dos resultados é o Envy 
x2, um laptop para uso geral 
com uma tela destacável que se 
transforma em um tablet de tela 
sensível ao toque. Ao contrário 
de outros laptops mais antigos 
da HP que eram muitas vezes 
feitos de plástico e em forma 
retangular, o Envy x2, que roda 
o Windows 8, é fino, tem bordas 
arredondadas e um acabamen-
to de alumínio. A HP ainda não 
divulgou o preço de seus novos 
laptops, mas informou que o 
mais caro dos seus novos produ-
tos vai custar cerca de US$ 1.400.

Wolff disse que a chave para o 
Envy x2 é o mecanismo que per-
mite que a tela seja conectada e
desconectada. Ele e sua equipe 
passaram três meses fazendo os 
ajustes finais dessa função. Eles 
finalmente equiparam a tela 
com ímãs que a orientam suave-
mente em seu lugar. Se esse ato 
de conectar e desconectar a tela 
satisfizer os sentidos, o aparelho 
será um sucesso, diz ele.

Mesmo com todas as mudan-
ças, Whitman admitiu que tal-
vez leve alguns anos para que os 
consumidores reconheçam um 
PC da HP. “A Apple nos ensinou 
que o projeto realmente impor-
ta”, disse ela. “Acho que nós já 
fizemos um grande progresso.”

Inspirada na Apple, HP faz do 
design foco de sua estratégia

Fonte: a empresa The Wall Street Journal
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MICHAEL CZERWONKA PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Meg Whitman quer que os laptops da HP deixem de se parecer com “tijolos”

Jenny Strasburg 
e Scott Patterson
 The Wall Street Journal

As bolsas de valores estão se 
preparando para um aumento 
da fiscalização por parte da auto-
ridade reguladora de valores 
mobiliários dos Estados Unidos. 
A instituição vem apertando o 
cerco contra os esforços dos mer-
cados de ações para ampliar seus 
lucros por meio do lançamento 
de produtos que, cada vez mais, 
se destinam a suprir o apetite 
dos investidores envolvidos em 
aplicações de alta velocidade.

A SEC, equivalente americana 
da Comissão de Valores Mobi-
liários, alarmada pela série de 
falhas tecnológicas que provo-
caram turbulências nas bolsas, 
está focando a capacidade dos 
mercados em monitorar seus 
próprios sistemas. A SEC também 
teme que as bolsas, em sua pres-
sa por lançar novas tecnologias, 
tenham oferecido vantagens 
indevidas às corretoras on-line, 
que são suas maiores clientes.

A autoridade reguladora, em 
acordos firmados publicamente 
ou durante conversas particula-
res, já sinalizou que as bolsas pre-

cisam investir mais para super-
visionar e blindar seus sistemas 
tecnológicos, segundo pessoas 
familiarizadas com as discus-
sões. Um dos receios da SEC é 
que as bolsas estejam desenvol-
vendo novas tecnologias — como 
mecanismos para que os clientes 
direcionem ordens de compra e 
venda, negociem ações ou ana-
lisem grandes quantidades de 
dados — sem uma supervisão 
adequada nem garantias de que 
alguns investidores não serão 
prejudicados no processo.

Na sexta-feira, a SEC deu um 
alerta ao anunciar que multou 
a Nyse Euronext, controladora 
da Bolsa de Nova York, como 
parte de um acordo relacionado 
a alegações de que a Nyse enca-
minhou de maneira inadequada 
alguns de seus dados a clientes 
que pagaram tarifas extras por 
“feeds” especializados  com mais 
rapidez do que transmitiu os 
dados que é obrigada a divulgar 
a um “feed” público.

Segundo pessoas familiariza-
das com a questão, a SEC tam-
bém analisou as práticas de ven-
das de “feeds” de dados de outras 
operadoras de bolsas, incluin-
do a Nasdaq, da Nasdaq OMX 

Group Inc., e as plataformas da 
Direct Edge Holdings LLC e da 
Bats Global Markets Inc.

Essas averiguações fazem 
parte dos esforços da SEC para 
entender melhor como as prá-
ticas relacionadas aos “feeds” 
de dados diferem de uma bolsa 
para outra, e não refletem neces-
sariamente a intenção da auto-
ridade reguladora de adotar 
medidas para obrigar os merca-
dos a atuar dentro da legalidade, 
disseram pessoas familiarizadas 
com a questão.

O aumento da fiscalização da 

SEC sobre tecnologias utilizadas 
pelo mercado é significativo, pois 
atinge o cerne dos esforços que as 
bolsas têm feito para encontrar 
maneiras de aumentar sua recei-
ta e seus lucros em meio à queda 
no faturamento com negociações 
e ao recuo nos rendimentos pro-
porcionados por novos registros 
de empresas em bolsa.

A Nyse e outras bolsas têm ven-
dido as pilhas de dados que reú-
nem e organizam todos os dias, 
acondicionando-os em produ-
tos que geram fluxos de tarifas. 
A Nasdaq e a Nyse são bolsas de 
capital aberto, enquanto a Bats e 
a Direct Edge têm capital fecha-
do — nas mãos, em parte, de cor-
retoras responsáveis por altos 
volumes de transações.

A Nyse não admitiu nem 
negou ter cometido algum tipo 
de delito como parte do acordo 
firmado com a SEC. Duncan L. 
Niederauer, diretor-presidente 
da empresa, diz que as dispari-
dades na velocidade de forne-
cimento dos dados ocorreram 
devido a “questões tecnológicas, 
e não se devem a delitos come-
tidos intencionalmente pela 
bolsa nem por nenhum de seus 
funcionários”.

SEC acirra fiscalização sobre bolsas

Fonte: Informes ao mercado                The Wall Street Journal
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John Jannarone
The Wall Street Journal

Os gêmeos Winklevoss perde-
ram a maior disputa já travada no 
ramo das redes sociais quando o 
rival Mark Zuckerberg acabou 
ficando com o Facebook. Agora 
eles estão tentando novamente 
— só que com uma rede social 
para investidores profissionais.

Armados com pelo menos US$ 
65 milhões obtidos com o acordo 
firmado após a batalha judicial 
contra Zuckerberg e a Facebook 
Inc., Tyler e Cameron Winklevoss 
estão apoiando o colega e tam-
bém ex-aluno de Harvard Divya 
Narendra, aliado deles na luta 
contra a Facebook, num site de 
investimentos. Os Winklevoss 
já colocaram US$ 1 milhão no 
SumZero, fundado por Narendra 
e por outro ex-aluno de Harvard, 
Aalap Mahadevia, em 2008.

“O bando está junto novamen-
te”, disse Tyler Winklevoss.

Os Winklevoss e Narendra fica-
ram famosos após o lançamento 
do filme “A Rede Social”, de 2010, 
sobre a criação do site Facebook 
e as disputas jurídicas travadas 

entre Zuckerberg e seus colabo-
radores iniciais.

Os gêmeos fecharam um acor-
do judicial final com a Facebook, 
que incluiu o pagamento em 
dinheiro e ações da empresa. 
Comenta-se que o acordo tenha 
gerado para os irmãos US$ 20 
milhões em dinheiro e US$ 45 
milhões em ações da Facebook 
antes da abertura de capital.

Em fevereiro deste ano, os 
gêmeos criaram a Winklevoss 
Capital para aplicar sua riqueza 
pessoal. O primeiro investimento 
realizado por eles, em junho, foi 
o SumZero, site que reúne investi-
dores para que eles compartilhem 
ideias e pesquisas relacionadas a 
negociações de mercado.

O SumZero.com tem seme-
lhanças com as primeiras versões 
do Facebook. Uma delas: Naren-
dra crê que a chave para garantir 
o fluxo de ideias de qualidade é 
a exclusividade. O site só aceita 
como membros investidores que 
atuam como “compradores”.

O retorno dos gêmeos 
rivais de Zuckerberg 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 set. 2012, Empresas, p. B11.




