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A Alicorp, fabricante peruana
de alimentos e produtos de
higiene e limpeza, informou que
pretende emitir US$ 450 milhões
em títulos de dívida no mercado
internacional. Segundo um
banco de investimento, a emissão
pode ocorrer esta semana. Em
fevereiro, a empresa comprou a
Santa Amália, empresa mineira
de massas, por R$ 190 milhões.
O presidente do Equador, Rafael
Correa, disse que o país irá questionar a validade de tratados
bilaterais que permitem que
petrolíferas dos EUA processem
o Equador em tribunais internacionais. Em outubro de 2012, um
braço do Banco Mundial decidiu
que o Equador deve indenizar a
americana Ocidental Petroleum
por quebra de contrato. O valor
atualizado supera US$ 2 bilhões.

A Moller & Perez-Cotapos,
incorporadora chilena, informou que fará sua primeira
oferta pública de ações em 26
de março, na bolsa do país. A
empresa espera arrecadar cerca
de US$ 100 milhões com a venda
de 50% das suas ações.
O BC do México baixou a taxa
básica de juros de 4,5% para 4%,
na primeira redução desde julho
de 2009. O banco central afirmou
que fez isso em resposta à diminuição do crescimento e porque
a inflação está sob controle.
O governo da Colômbia encerrou uma greve de duas semanas
dos cafeicultores do país ao assinar com eles um acordo que elevou os subsídios para cada125kg
de grãos, de cerca de US$ 33
antes da greve, para US$ 80.
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Se os líderes do país não tiverem
habilidade, a China pode sofrer
graves consequências.
WSJ: De que modo a mudança
de foco da China para o consumo
interno vai afetar as relações do país
com os EUA e o crescimento global?
O’Neill: Eu acompanho bem
de perto as tendências das vendas reais no varejo da China, e
têm sido fantásticas. Temos visto
fortes sinais de aceleração. Creio
que o presidente Xi Jinping herdou uma economia que já está se
ajustando. Se a tendência para o
aumento do consumo interno
ganhar força, isso deverá melhorar muito as relações entre EUA
e China. Os EUA poderão vender mais e mais para a China, e
não vão querer importar tantos
produtos chineses. Os EUA passarão a ver a China não tanto
como uma ameaça, mas sim
como uma oportunidade. É uma
oportunidade fantástica para as
firmas americanas de produtos
de consumo que vendem para o
mercado chinês.
O ponto central desta década
é que os EUA estão se tornando
mais e mais como a China, e a
China mais e mais como os EUA.
É por isso que estou tão otimista
quanto ao crescimento global.
Fico surpreso ao ver que o FMI
não está mais otimista quanto
a essa tendência. Se pensarmos
na crise de 2008, a causa foi que
os EUA estavam consumindo
demais e a China consumindo
muito pouco. Os EUA têm um
déficit comercial excessivo e a
China tem um superávit comercial excessivo. Mas ambos os
países estão fazendo progressos
significativos na direção oposta.
O déficit comercial dos EUA está
agora em uns 3% do PIB e o superávit comercial chinês em cerca
de 2,5%. São números muito animadores.
WSJ : Quais são suas projeções
para a zona do euro?
O’Neill: Desconfio que a Europa vai voltar a ser maçante. Pelos
padrões europeus, os últimos
dois anos foram emocionantes
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Mas é claro que a Índia precisa fazer reformas para que isso
aconteça. Para começar, precisa
adotar uma política de receber investimentos estrangeiros
diretos. Quando será que a Índia
vai realmente abrir as portas
para o investimento estrangeiro direto? Essa é a pergunta de
um bilhão de rúpias. Já aprendi
que, com a Índia, não se pode ter
esperanças demais, pois a situação lá é muito complexa.
WSJ : Por que a Rússia está para
trás em relação aos outros Bric?
O’Neill: A Rússia tem a situação demográfica mais fraca. É
também a mais dependente da
produção de combustíveis. Creio
que é bem possível que o preço
do petróleo já tenha chegado
ao pico, e que o superciclo dessa
commodity esteja chegando ao
fim. Desde 2000, os preços do
petróleo basicamente subiram,
embora o pico absoluto tenha
sido em 2008. Venho dizendo
este ano inteiro que os investidores devem ser pessimistas
quanto ao petróleo, e continuo
pensando assim.
WSJ : Qual é o maior risco para
o crescimento dos países do Bric?
O’Neill: Acabamos de superar
o maior risco: uma guerra comercial entre os EUA e a China. Temia
que Mitt Romney vencesse a eleição presidencial americana, mas
agora este risco passou, e isso
é uma boa coisa. Outro risco é
que o governo chinês não consiga controlar uma mudança, ao
estilo chinês, para a democracia.
Creio que eles planejam avançar
as reformas políticas, mas isso vai
acontecer lentamente.
Já passei muito tempo na China
e conheci muita gente importante. Uma das coisas que eles mais
falam é que desejam dar mais
atenção à inovação e à criatividade. Isso significa permitir que
as pessoas sejam mais criativas e
assumam mais riscos. É preciso
dar mais liberdade. Assim, vou
continuar observando isso bem
de perto. O processo é muito
imprevisível. Pode ser dificílimo.
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WSJ: Vamos começar com a sua
perspectiva para o crescimento global nesta década.
Jim O’Neill: Minha opinião
é controversa, pois creio que o
PIB mundial entre 2011 e 2020
será maior do que em cada uma
das três últimas décadas, graças
aos Bric. A China cria uma nova
Espanha a cada ano. Em 2011,
em apenas um ano, o aumento
do PIB, em dólares, nos quatro
países do Bric foi equivalente a
toda a economia da Itália.
Em 2015, o PIB agregado dos
quatro países do Bric provavelmente será maior que o dos Estados Unidos. Assim, os países do
Bric serão, cada vez mais, o verdadeiro motor do PIB global.
WSJ: Qual a sua expectativa
para o desempenho dos quatro
países do Bric?
O’Neill: É quase certeza que o
crescimento da China vai desacelerar dos 10% anuais para 7%.
Creio que a Índia pode crescer
mais de 10% ao ano, mas não
tenho certeza. Estou supondo
que o Brasil vai crescer 5% e a
Rússia, 4%.
WSJ: Então o sr. é mais otimista
a respeito da Índia?
O’Neill: Sem dúvida, a Índia
tem o maior potencial de crescimento do grupo Bric nesta década. A Índia tem uma situação
demográfica incrível. Tem uma
taxa de natalidade muito alta,
ou seja, o perfil demográfico vai
melhorando o tempo todo, e é
muito jovem. Nos próximos 20
anos, o crescimento da população trabalhadora na Índia pode
ser tão grande quanto o total de
pessoas que trabalham nos EUA
hoje. É absolutamente incrível.

O líder da gestora de fortunas do Goldman Sachs diz que Brasil, China, Rússia e Índia continuarão como motor do mundo
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O Larsen & Toubro, conglomerado da Índia, foi proibido pelo
Banco Mundial de participar de
suas licitações até setembro. O
banco descobriu que um empregado da empresa falsificou documentos para obter um contrato
de fornecimento de aparelhos
de ultrassom a um projeto financiado pelo banco na Índia, em
2008. A empresa reconheceu a
fraude e afirmou que o empregado agiu por conta própria.

A primeira coisa que se nota
nele é o seu forte sotaque britânico de Manchester. Depois, talvez, seu terno meio desalinhado.
E de fato, Jim O’Neill é uma mistura curiosa de professor e banqueiro engravatado.
Mas o conhecido economista, prestes a se aposentar como
presidente do conselho da Goldman Sachs Asset Management,
foi quem percebeu, há mais de
dez anos, o potencial de quatro
países que a maioria dos investidores estava ignorando — Brasil, Rússia, Índia e China. Ele os
apelidou de “BRIC” e o título se
popularizou porque expressa
muito bem uma nova tendência
no poder econômico global, que
se inclina para longe dos grandes
países desenvolvidos. Os quatro
países do Bric começaram até
mesmo a cooperar mais estreitamente, como resultado. Agora
que está se aposentando, embora deva continuar a exercer influência, O’Neill nos ofereceu algumas novas previsões, que seus fãs
esperam que sejam tão acertadas
como sua agora legendária sigla.
Aqui, trechos editados da visão
do economista.
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A Itália teve sua nota de crédito
soberano rebaixada pela agência
de classificação Fitch Ratings de
A– para B+++, três degraus acima
do nível de alto risco, com cenário negativo. A decisão reflete os
resultados inconclusos da última
eleição na Itália, afirmou a Fitch.

Autoridades da Grécia disseram que os representantes da
Comissão Europeia, BCE e FMI,
grupo conhecido como “troica”,
que estão em Atenas revisando as
reformas governamentais antes
de aprovar um novo lote de resgate, ficarão na cidade vários dias
mais discutindo a redução do
funcionalismo público do país.

BLOOMBERG NEWS
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A PepsiCo, empresa americana
de bebidas, informou que seu
diretor mundial de marketing,
Salman Amin, está deixando a
companhia para ser o diretorsuperintendente da firma de
produtos para o lar S.C. Johnson
& Sons. A saída de Amin abre um
posto importante no marketing
da PepsiCo num momento em
que ela amplia os gastos na área
para enfrentar a Coca-Cola.

A Barnes & Noble, rede de livrarias dos EUA, anunciou que seu
diretor-presidente, William
Lynch, renovou contrato por
mais dois anos. Ele manterá o
salário anual de US$ 1,2 milhão,
além de outras remunerações.
A empresa vive um período de
incerteza desde que seu fundador e maior acionista, Leonard
Riggio, disse estar interessado em
comprar a rede de livrarias físicas,
o que a desmembraria da unidade Nook, de tablets e e-books.

Min Zeng
The Wall Street Journal
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A petrolífera britânica BP afirmou, sem dar um valor exato,
que pagará bem mais do que
os US$ 7,7 bilhões inicialmente
previstos em indenizações a um
comitê que representa pessoas
que teriam sofrido danos ligados ao desastre com uma plataforma e o vazamento de petróleo
resultante no Golfo do México,
em 2010. A BP havia informado
antes que já gastou mais de US$
24 bilhões com limpeza, reconstrução e outras indenizações a
governos, empresas e pessoas
em razão do acidente.

A McDonald’s, rede de fast-food
dos EUA, foi alvo de protestos de
15 estudantes estrangeiros que
foram trabalhar em lanchonetes
na área de Harrisburg, capital
da Pensilvânia, sob programas
de intercâmbio. Os estudantes
— procedentes de países como
Argentina, Chile, Peru e Malásia
— abriram queixa no Ministério
do Trabalho dos EUA, alegando
condições abusivas como salários
abaixo do mínimo e moradia
precária. A McDonald’s afirmou
que está examinando o caso.
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A economia da China deu sinais
de desaceleração nos dois primeiros meses do ano, gerando
expectativas de que o país crescerá menos que o esperado este
ano. A agência chinesa de estatísticas informou que as vendas
do varejo subiram 12,3% no primeiro bimestre em relação a um
ano atrás, contra alta de 15,2% em
dezembro. Já a inflação subiu de
2% em janeiro para 3,2% em fevereiro, o maior salto desde abril
de 2012. A corretora Nomura
espera que a China cresça no
máximo 7,7% este ano.
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Jim O’Neill, o pai dos Bric,
prevê o futuro da economia

demais. No fundo, a Europa é
uma região maçante. O potencial de crescimento da Europa é
de cerca de 1,5% a 2% nesta década. Sim, a crise na zona do euro
é dramática, mas acabaremos
por resolvê-la de uma forma ou
de outra. A grande pergunta é:
Quando? Essa é a pergunta de
um trilhão de euros.
WSJ: E os EUA estão no caminho do crescimento?
O’Neill: Eu vejo um crescimento anual de 2,5% para esta década. Pelo padrão dos últimos 30
anos, isso seria decepcionante.
Mas os EUA só cresceram uma
média de 1,6% ao ano nos últimos dez anos. Os EUA têm dois
dilemas. Primeiro, o país precisa produzir mais e consumir
menos. E segundo, os EUA têm
um enorme problema fiscal.
Em alguns aspectos, a Europa está na frente dos EUA na
maneira como enfrenta déficits
fiscais. Os EUA precisam apertar
sua política fiscal. O país não tem
escolha. É claro que, no curto
prazo, você precisa dar apoio à
economia, mas, no longo prazo,
o déficit fiscal deve ser atacado.
WSJ: Qual é o Bric que o sr. mais
gosta de visitar?
O’Neill: O Brasil, sem dúvida.
Porque eles gostam de futebol
e eu também. Em 2012, não fui
à Índia, mas fui ao Brasil, à Rússia e à China. Eu costumava ir à
China com mais frequência.
WSJ : O sr. tem alguma nova
sigla para nós?
O’Neill: Não quero ser conhecido como o Sr. Sigla. Já disseram
recentemente que eu criei outra:
MIST (“neblina”, em inglês), ou
seja, México, Indonésia, Coréia
do Sul e Turquia.
O que eu acredito é que esses
quatro países, juntamente com
os Bric, devem ser considerados
como distintos dos demais países emergentes, pois respondem
por mais de 1% do PIB mundial.
São “gente grande”. Creio que
os países do Mist vão se sair bem
nesta década, mas não tão bem
como os do Bric.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 mar. 2013, Empresas, p. B14.

Varejo on-line da China cresce sobre duas rodas
Paul Mozur
The Wall Street Journal,
de Pequim
David Li possui uma ética profissional e uma disposição de se
mover pelo angustiante trânsito
de Pequim que o torna um funcionário valioso para a multibilionária indústria de comércio eletrônico chinesa. O setor batalha para
desenvolver formas eficientes de
entregar encomendas a clientes
cada vez mais exigentes.
Em 2011, Li deixou para trás
uma esposa, um filho pequeno
e um emprego como professor
de matemática na cidade de
Handan, no leste do país, para
se tornar entregador da varejista on-line Beijing Jingdong Century Trading Co., dona do site de
compras 360buy.com.
As empresas de entregas afirmam que os mensageiros que
levam encomendas aos prédios
comerciais mais rentáveis das

grandes cidades — onde o fluxo
de pedidos é elevado e o serviço é
rápido — podem ganhar mais de
US$ 950 por mês, bem acima dos
US$ 200 a US$ 650 que os trabalhadores ganham em fábricas.
“É difícil, mas sou ambicioso”,
diz Li. No início de 2012, só cinco
meses depois de começar no trabalho, ele foi promovido a gerente do centro de distribuição, que
tem 20 entregadores.
O comércio eletrônico explodiu aqui nos últimos anos à medida que os consumidores cada vez
mais endinheirados aprenderam
a amar as ofertas on-line. As vendas totais pela internet da China
devem superar as dos Estados
Unidos nos próximos anos, passando dos US$ 169,4 bilhões
do ano passado para US$ 356,1
bilhões em 2016, segundo estimativas da firma Forrester Research. A projeção para as vendas
on-line no mercado americano
no mesmo período é que elas
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Vespas e motonetas são cruciais para a entrega das compras on-line no país

subam de US$ 226 bilhões para
US$ 327 bilhões.
Isso faz com que os varejistas
on-line e as empresas de logística tentem construir do zero um
complexo sistema de distribuição de mercadorias que atenda
às mais distantes áreas do país.

Jack Ma, fundador da empresa
de comércio eletrônico Alibaba
Group Holding Ltd., diz que a
logística “terrível” está retardando o crescimento do varejo
on-line na China. A Alibaba, que
é dona dos sites Taobao e Tmall,
planeja investir junto com ban-

cos, firmas de entrega e outras
empresas do setor cerca de 100
bilhões de yuans, o equivalente a
US$ 15 bilhões, para fortalecer o
setor logístico na China ao longo
da próxima década, segundo
pessoas a par do assunto.
Incidentes recentes revelam
os desafios que o setor enfrenta.
No ano passado, a China revogou a licença de 116 empresas
de entregas após reclamações
de clientes, com autoridades
postais citando extravio de correspondência e outras ofensas.
A China ocupou a 26a posição
no ranking de infraestrutura
logística do Banco Mundial em
2012, só uma posição acima da
Turquia. Cingapura encabeça a
lista e os EUA está em nono lugar.
O Brasil ocupa a 45a posição.
Os especialistas em logística
dizem que a China carece de
armazéns com sofisticação para
atender o seu grande fluxo de
mercadorias e dizem que mui-

tas cidades chinesas estão relutantes em vender terrenos para
as empresas de comércio eletrônico ou de entregas para a instalação de depósitos, já que esse
tipo de operação não gera tanta
arrecadação de impostos como
shoppings e prédios comerciais.
A retenção dos trabalhadores
também é um desafio. “Não há
gente qualificada o suficiente e
é difícil atraí-los”, diz Yu Meina,
gerente da empresa de entregas
Zhongtong Express.
As empresas estão elevando
os salários para compensar. Xu
Rongliang, que tem 30 anos e é
de Hangzhou, ganhava pouco
mais de US$ 160 por mês quando
chegou a Pequim, em 2009, para
dirigir uma vespa como courier.
Desde então, ele trocou de empresa quatro vezes, foi promovido e
ganha bem mais.
“A maioria das pessoas acha
que o trabalho é duro”, diz. “E é
verdade, ele é.”

