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INTERNACIONAL

A Eads e a BAE, companhias 
de defesa, tiveram sua fusão 
efetivamente vetada pela Alema-
nha, disse na sexta-feira George 
Osborne, ministro da Fazenda do 
Reino Unido, acrescentando que 
ficou decepcionado com a ati-
tude do governo alemão. A BAE 
é britânica, mas a Eads está sob a 
influência dos governos alemão, 
francês e espanhol. As empresas 
desistiram de seus planos de 
fusão depois que os governos 
não chegaram a um acordo 
sobre a influência de cada um na 
empresa combinada.

As acusações da Hermès, con-
glomerado de artigos de luxo 
da França, de que sua concor-
rente LVMH, dona entre outras 
da rede Louis Vuitton, usou 
indevidamente informações 
privilegiadas para acumular 
uma participação na Hermès 
serão oficialmente investigadas, 
divulgou a promotoria de Paris. 
A LVMH tem 17% da Hèrmes 
comprados no mercado por um 
total em torno de US$ 1,9 bilhão. 
Os porta-vozes das duas empre-
sas não quiseram comentar a 
decisão dos promotores.

O banco britânico RBS anun-
ciou na sexta-feira o colapso de 
um acordo para vender 316 de 
suas agências para o Santander, 
pelas quais o banco espanhol 
iria pagar US$ 2,7 bilhões. Trata-
se de um golpe para o RBS, que 
ainda luta para sair da tutela do 
governo britânico. O Santander 
confirmou o cancelamento 
do negócio, firmado em 2010, 
mencionando o atraso na sua 
concretização, originalmente 
prevista para 2011.

O conglomerado Sumitomo, do 
Japão, informou que pretende 
combinar sua unidade de avia-
ção com a da RBS Aviation Capi-
tal, dando origem a uma das 
maiores locadoras de aviões do 
mundo e consolidando ainda 
mais o aquecido mercado de 
aluguel de aeronaves. O banco 
Sumitomo comprou a RBS Avia-
tion do banco britânico RBS em 
junho, por US$ 7,3 bilhões.

Ben Bernanke, presidente do 
banco central americano, disse 
num painel do FMI em Tóquio 
que os países emergentes deve-
riam permitir a valorização de 
suas moedas, o que segundo ele 
os ajudaria a controlar a infla-
ção e os influxos indesejáveis 
de capital. Foi uma resposta às 
críticas que esses países vêm 
fazendo à política de afrouxa-
mento monetário nos EUA, que 
tende a desvalorizar o dólar.

O guitarrista Eric Clapton teve 
um quadro de Gerhard Richter 
que lhe pertencia, “Pintura Abs-
trata (809-4)”, de 1994, vendido 
por US$ 34,2 milhões num leilão 
da Sotheby’s, na sexta-feira em 
Londres. Foi a maior soma já 
paga por uma obra de um artista 
vivo. Clapton havia comprado o 
quadro em 2001, quando pagou 
US$ 3,4 milhões por ele e outras 
duas obras de Richter.

A GM e a Peugeot, montadoras 
dos EUA e França, respectiva-
mente, fizeram progressos na 
identificação de áreas espe-
cíficas de negócios nas quais 
podem unir forças e aprofundar 
sua aliança, disseram pessoas a 
par das negociações.

REGIONAL

A província argentina de Bue-
nos Aires informou que pagará 
hoje as obrigações relativas a 
seus títulos de dívida denomina-
dos em dólares e em euros com 
vencimento em 2017. Rumores 
de que o governo argentino 
converteria os títulos para pesos 
haviam deixado os investidores 
apreensivos.

Francisco Illarramendi, finan-
cista venezuelano, pode ter 
causado prejuízos de até US$ 
600 milhões num esquema nos 
EUA envolvendo em boa parte 
dinheiro de um fundo de pensão 
da PDVSA, petrolífera estatal da 
Venezuela, segundo documen-
tos submetidos por promotores 
a um tribunal americano. Illarra-
mendi declarou-se culpado ano 
passado de fraude e conspiração 
para obstruir a justiça.

A Pemex, petrolífera estatal 
mexicana, arrecadou US$ 1 
bilhão ao recolocar no mer-
cado internacional um título 
de dívida com vencimento em 
2044 e cupom de 5,5%. O rendi-
mento ficou em 4,8%, disse um 
banqueiro a par da operação.

A Argentina adicionou as 
agências de viagem à lista de 
empresas que precisam decla-
rar obrigações específicas para 
justificar a compra de dólares. O 
país aumenta assim as restrições 
para compra de dólares.

A Bolívia contratou os bancos 
americanos Merril Lynch e Gold-
man Sachs em preparação para 
a emissão de US$ 500 milhões 
em dívida ainda este ano, disse 
um funcionário do governo que 
pediu para não ser identificado.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Elizabeth Holmes  
e Ron Winslow
The Wall Street Journal

Uma empresa que faz produ-
tos baseados em ciência avança-
da está alistando a atriz Jennifer 
Aniston para tentar melhorar as 
vendas de uma obscura linha de 
produtos para o cabelo.

Aniston, e seu corte em 
camadas e mechas louras que 
ficou famoso pela personagem 
“Rachel” da série televisiva 
“Friends”, têm sido um ícone de 
estilo e uma influência pode-
rosa na indústria da beleza há 
quase 20 anos. Como investido-
ra na empresa, a Living Proof, 
e uma porta-voz, ela está para 
assumir um papel proeminente 
no marketing da marca, incluin-
do uma campanha publicitária 
que deve começar a gravar em 
novembro.

Os executivos da Living Proof 
esperam que a atriz, de 43 anos, 
ajude nas decisões sobre novos 
produtos, design de embala-
gens e outras áreas de negócio 
em troca de sua participação 
acionária, que se recusaram a 
quantificar, mas chamaram de 

“significativa”.
A união de uma estrela de 

cinema a uma equipe de cientis-
tas de primeira linha, incluindo 
Robert Langer, um dos invento-
res mais prolíficos da medicina, 
põe em destaque a grande difi-
culdade que uma empresa nova 
enfrenta ao se aventurar pela 
abarrotada indústria de produ-
tos de beleza.

Num mercado saturado com 
ofertas que propagandeiam 

descobertas “científicas”, a 
Living Proof originalmente 
pensou que suas credenciais do 
Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts, o renomado MIT, 
seriam suficientes para gerar 
interesse pela marca, mas aca-
bou vendo que precisava de 
mais poder de fogo.

Aniston, fotografada à exaus-
tão pelos paparazzi, tem associa-
do seu nome a poucos produtos 
além de sua relação comercial 

com a linha de água Smartwater, 
da Coca-Cola Co.

“Fui abordada muitas, muitas 
vezes”, disse ela numa entrevista 
ao The Wall Street Journal na 
sede da Living Proof, em Cam-
bridge, Massachusetts, onde 
esteve recentemente visitando 
funcionários e capturando em 
vídeo sua reação à demonstra-
ção de produtos pelos cientistas. 
Aniston disse que estava feliz de 
trabalhar com uma marca de 
primeira linha pouco conheci-
da. “Sempre queremos ser parte 
de algo que é emocionante e 
autêntico”, disse. “Não dá para 
ser mais interessante do que 
esses cientistas.”

O cientista estrela da marca é 
Langer, professor e engenheiro 
químico do MIT, cujo trabalho 
aplica tecnologia como química 
de polímeros e engenharia de 
tecidos para combater doenças 
e já ajudou a criar duas deze-
nas de empresas. Uma delas, a 
MicroChips Inc., está desenvol-
vendo um microchip sem fio 
programável remotamente a 
ser implantado nas pessoas, em 
lugar de  injeções dolorosas, 
para aplicação de remédios.

“Eu gosto do desafio científi-
co”, disse Langer. “Gosto de ver 
se podemos usar a ciência para 
resolver problemas.”

A Living Proof nasceu em 
2005, quando a Polaris Venture 
Partners, que forneceu financia-
mento de capital de risco para 
várias empresas baseadas em 
ciência desenvolvida no labora-
tório de Langer, o procurou com 
a ideia de formar uma empresa 
de cosméticos.

Jon Flint, sócio e gerente geral 
da Polaris, vinha lendo sobre a 
falta de inovação em produtos 
de beleza. Ele e um colega com-
praram uma série de produtos 
para o cabelo e pele e descobri-
ram que muitos eram reformula-
ções simples dos mesmos ingre-
dientes. Produtos para cabelos 
frisados, por exemplo, eram em 
sua maioria à base de silicone, e 
a tecnologia não mudou muito 
em três décadas, disse ele.

Langer ficou intrigado. A 
Living Proof foi incorporada 
e contratou cientistas de fora 
da indústria de beleza. Langer, 
que também tem uma fatia não 
divulgada na empresa, é asses-
sor científico.

Em 18 meses, os cientistas 
da empresa identificaram uma 
molécula chamada OFPMA que é 
uma barreira especialmente efi-
caz contra a umidade, a principal 
causa de cabelos crespos. Uma 
segunda molécula, denominada 
PBAE, produzida com química 
sintética e técnicas de robótica 
desenvolvidas no laboratório de 
Langer, tem propriedades que 
dão mais corpo ao cabelo.

“Quando você cria nova quí-
mica e robótica, pode aplicar 
essas coisas a qualquer proble-
ma”, diz Langer. “Eles me pedi-
ram para aplicar isso ao cabelo.” 
Resultados favoráveis em testes 
levaram ao lançamento do pro-
duto em 2008. A linha já obte-
ve menções positivas em várias 
revistas de beleza.

Em fins do ano passado, a 
Living Proof nomeou Jill Beraud, 
que já trabalhou na PepsiCo. e na 
Victoria’s Secret, como diretora-
presidente.

Aniston diz que está “fasci-
nada com a abordagem cientí-
fica” e ficou surpresa ao ver em 
um teste que o creme No Frizz 
deixou seu cabelo com “cachos 
lindos”. 

Ciência e celebridade unidas para vender xampu
NOEL FEDERIZO

Jennifer Aniston participa de uma demonstração de produtos da Living Proof

Sudeep Reddy,  
Brian Blackstone e  Bob Davis
The Wall Street Journal,  
de Tóquio

Uma re união de autoridades 
financeiras aprofundou, em vez 
de diminuir, os conflitos entre 
algumas das maiores economias, 
levantando novas dúvidas sobre 
a capacidade dos reguladores de 
dar grandes passos para acelerar 
a recuperação global.

As autoridades europeias ini-
ciam esta semana uma cúpula 
importante após intensas discus-
sões em Tóquio sobre os danos 
da austeridade. Uma disputa 
territorial entre a China e Japão, 
a segunda e a terceira maiores 
economias do mundo, foi leva-
da à conferência sem nenhum 
sinal de resolução, gerando um 
novo risco para o crescimento 
mundial. Muitas das autorida-
des do universo financeiro se 
concentraram em acusar os EUA, 
a maior economia do mundo, de 
colocar uma nova nuvem sobre 
os mercados mundiais por não 
pôr em ordem sua bagunça 
orçamentária.

Durante a crise financeira 
de 2008, as reuniões do Fundo 
Monetário Internacional e do 
Banco Mundial foram usadas 
para angariar apoio para ações 
coletivas, incluindo estímulos 
coordenados e resgates de ban-
cos. Na última reunião anual, 
que terminou ontem, os regula-
dores passaram a bola para futu-
ras reuniões, apesar de um aler-
ta do FMI de que o mundo está 
perigosamente se aproximando 
de uma recessão.

“As reações tardias à crise, 
especialmente na zona do euro, 
levaram ao acúmulo de proble-
mas intratáveis”, disse Guido 
Mantega a outros ministros da 
Fazenda reunidos no sábado. 
“Neste estágio, não há — se é 
que houve em algum momento 
— soluções fáceis.”

Os formuladores de políticas 
enfrentam uma série de escolhas 
difíceis nas próximas semanas:

Os chefes de Estado europeus, 
que se reúnem quinta e sexta-
feira em Bruxelas, precisam 
decidir como resgatar, mais 
uma vez, a economia profunda-
mente abalada da Grécia antes 
que o país fique sem dinheiro 
no próximo mês, correndo o 
risco de ser expelido da zona 
do euro. O ministro da Fazenda 
da Suécia surpreendeu ao suge-
rir em Tóquio que essa poderia 
ser a melhor solução. Os líderes 
também pressionarão a Espanha 
para que aceite um pacote de 
resgate antes que os investido-
res partam para o ataque e criem 
uma nova rodada de instabilida-
de do mercado depois de sema-

nas de relativa calma.
A China precisa encontrar for-

mas de conter um declínio no 
crescimento econômico, apesar 
da dificuldade de se chegar a 
um consenso político durante a 
mudança de liderança, que acon-
tece uma vez a cada década  e 
começará em novembro. Pequim 
vai mostrar na quinta-feira o grau 
de seriedade da desaceleração 
econômica ao divulgar os núme-
ros mais recentes do PIB.

Os EUA têm menos de três 
meses para resolver um impasse 
no corte do déficit orçamentá-
rio antes que altas de impostos 
e cortes de gastos automáticos 
entrem em vigor e empurrem 
a economia de volta à recessão. 
O Japão tem um prazo ainda 
menor: o país precisa superar a 
paralisia política para resolver 
uma batalha sobre o teto da dívi-
da até o fim de novembro, um 
problema que começa a abalar 
os mercados aqui.

Muitas autoridades reunidas 
em Tóquio admitiram que uma 
nova onda de pavor nos merca-
dos financeiros pode ser neces-
sária para forçar mais ação em 
áreas como a zona euro.

“Os mercados estão fazendo 
seu trabalho”, disse o economis-
ta-chefe do FMI, Olivier Blan-
chard. “Eles assustam os políticos 
[e os levam] a fazer a coisa certa 
[...] Estou relativamente otimista 
de que vamos chegar lá. Se vai ser 
suave ou não, teremos que ver”.

Quando a crise financeira eclo-
diu em 2008, a cartilha global 
para os formuladores de políticas 
econômicas era mais clara: resga-
tar os sistemas financeiros, afrou-
xar a política monetária e lançar 
programas governamentais de 
estímulo. Hoje, suas opções são 

muito mais limitadas, já que 
precisam cortar os orçamentos e 
reformar suas economias subja-
centes, apesar do profundo des-
contentamento do público com 
essa desaceleração mais recente, 
mesmo depois de quatro anos de 
esforços para combater a crise.

“O clima da economia mundial 
azedou”, disse o presidente do 
banco central israelense, Stanley 
Fischer. “As expectativas não são 
muito positivas no momento.”

Os bancos centrais adotaram 
medidas sem precedentes para 
apoiar o crescimento, indo até 
o limite de seus poderes. Agora, 
a bola está no campo de polí-
ticos que evitaram ações radi-
cais sobre questões polêmicas 
durante anos. Para salvar a recu-
peração, eles precisam superar 
rapidamente grandes obstácu-
los políticos em casa para conse-
guir qualquer avanço em ques-
tões econômicas.

“É importante que fiquemos à 
mesa e trabalhemos nessas ques-
tões”, disse ontem a diretora-
gerente do FMI, Christine Lagar-
de, no discurso de encerramento 
da reunião.

Nos dias anteriores, os políticos 
passaram muito tempo apontan-
do o dedo uns para os outros, em 
parte para esquivar-se da culpa, 
em parte para pressionar os cole-
gas a tomar medidas.

“A Europa não é a única região 
onde há preocupações econômi-
cas”, disse Ewald Nowotny, mem-
bro da diretoria do Banco Central 
Europeu. “Eu senti pelo menos 
o mesmo grau de nervosismo 
sobre o precipício fiscal dos EUA 
como sobre os desdobramentos 
na Europa.”

O secretário do Tesouro ameri-
cano, Tim Geithner, reconheceu 

que os EUA precisam de uma 
abordagem mais “equilibrada” 
para reduzir seu déficit e dívida 
durante vários anos, mas tam-
bém disse que a economia ameri-
cana enfrenta “ventos contrários 
da Europa”. Embora ele tenha 
elogiado a zona do euro por ter 
elaborado uma estratégia para 
superar seus problemas, acres-
centou: “O que importa é como 
isso será aplicado na prática”.

O presidente do BCE, Mario 
Draghi, disse que um “otimismo 
prudente” sobre a economia da 
Europa é aconselhável, ofere-
cendo uma visão um pouco mais 
positiva sobre as perspectivas da 
zona do euro do que o FMI.

Mas os desentendimentos 
entre as autoridades da zona do 
euro se ampliaram em Tóquio, à 
medida que esquentava o deba-
te sobre como alterar o foco do 
bloco na austeridade fiscal.

O FMI quer que a Grécia seja 
autorizada a ter mais tempo para 
cumprir suas metas de redução 
do déficit, e alguns líderes euro-
peus sugeriram apoio a essa fle-
xibilidade nesta semana. A Ale-
manha, no entanto, se recusa a 
relaxar sua insistência de que um 
aperto no cinto fiscal é o cami-
nho certo para seus vizinhos do 
sul, particularmente a Grécia.

A Grécia afirmou que ficará 
sem dinheiro antes do fim de 
novembro, forçando uma deci-
são por parte da UE nas próximas 
semanas sobre um novo resgate 
ou reestruturação da dívida para 
manter o país na zona do euro.

(Colaboraram Eleanor War-
nock, de Tóquio; Aaron Back, de 
Pequim; Andreas Kissler, de Ber-
lim; Gabriele Parussini, de Paris; 
Matthew Dalton, de Bruxelas, e 
Charles Duxbury, de Estocolmo.)

Líderes estão divididos sobre 
como tirar o mundo da crise
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O retorno do risco
Dívida crescente e grandes déficits podem impedir a economia global de crescer. Dívidas e déficits (% do PIB)

País Déficits (projetados), como % do PIB
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2012, Empresas, p. B10.




