
Jornal Valor --- Página 9 da edição "16/04/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 15/04/2013@20:49:37

Terça-feira, 16 de abril de 2013 | Valor | B9

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 16/4/2013 (20:49) - Página 9- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Don Clark 
The Wall Street Journal

A Microsoft e a Intel, empresas 
que ajudaram a renovar o univer-
so da computação, agora estão 
sob ataque. E os números que vão 
divulgar esta semana não devem 
mostrar vitórias nessa batalha.

Duas grandes firmas de pes-
quisa divulgaram na semana 
passada suas estimativas para o 
primeiro trimestre que mostram 
declínios de dois dígitos nas ven-
das de computadores pessoais, o 
mais recente sinal de que os con-
sumidores estão se voltando para 
os smartphones e tablets para 
uma parcela crescente de suas 
necessidades de computação.

A notícia levou analistas a 
rebaixar suas previsões para a 
Intel, que divulga seus resulta-
dos hoje, e a Microsoft, que faz o 
mesmo na quinta-feira.

Stacy Rasgon, analista da San-
ford C. Bernstein, espera que a 
Intel obtenha um lucro por ação 
23% menor do que o registrado 
um ano antes. Rick Sherlund, da 
Nomura Securities, espera que o 
lucro da Microsoft se mantenha 
no mesmo nível do de um ano 
antes, se excluída uma série de 

ganhos extraordinários.
Agora a atenção está se vol-

tando para o que as duas empre-
sas vão dizer sobre as medidas 
que tomarão para estimular a 
demanda, incluindo um novo 
chip da Intel chamado Haswell 
e um novo esforço de software 
da Microsoft chamado Windo-
ws Blue.

Mas a dupla não exerce a 
mesma influência que tinha em 
anos anteriores, quando chips 
da Intel e o software Windows da 
Microsoft propulsionavam a pre-
sença de PCs de baixo custo em 
todas as mesas de escritórios do 
mundo e superaram empresas 
que vendiam minicomputadores 
maiores e mainframes.

Hoje, um novo e vibrante ecos-
sistema tecnológico surgiu em 
torno de dispositivos móveis e o 
software que os acompanham, 
particularmente aplicativos que 
são desenvolvidos em torno do 
Android, o sistema operacional 
do Google Inc., que roda com 
chips que usam a tecnologia da 
ARM Holdings PLC.

“O número de pessoas que 
investe no ambiente do Android 
hoje excede qualquer outra pla-
taforma por um valor muito sig-

nificativo, porque todo mundo 
sente que pode construir algo 
com ele”, disse Jen-Hsun Huang, 
diretor-presidente da fabricante 
de chips Nvidia Corp, em  uma 
reunião recente com analistas. “É 
o mesmo que aconteceu nos bons 
e velhos dias do Windows.”

A Intel e a Microsoft monta-
ram estratégias para responder 
à ameaça móvel. Mas há pou-
cos sinais de que elas venham 
ganhando força significativa.

O sistema operacional Win-
dows 8, orientado a funções de 

toque e lançado em 2012, não 
tem estimulado o crescimento 
das vendas de laptops e tablets 
projetados para o software.

Além de inserir sua tecnologia 
em tablets, a Microsoft e a Intel 
também têm tentado estimular o 
interesse em dispositivos conver-
síveis que podem operar como 
tablet ou laptop. Mas a maioria 
desses dispositivos, por enquan-
to, é maior, mais pesada e mais 
cara do que tablets comparáveis: 
na faixa de US$ 850 a US$ 1.200 
(preços para o mercado ameri-

cano), em comparação com os 
tablets Android de sete polegadas, 
cujos preços começam em menos 
de US$ 200, e produtos maiores, 
como o modelo mais recente do 
iPad, da Apple Inc., de 9,7 polega-
das, cujo preço começa em US$ 
499 para o modelo básico.

As perspectivas para um con-
tra-ataque mais promissor este 
ano, em grande parte se centram 
em estreitar essas diferenças, com 
a ajuda de novos chips da Intel.

A expectativa é que o Haswell 
— codinome para a mais recente 
atualização da linha Core da Intel 
que começa a ser despachado 
para os fabricantes de hardwa-
re — torne mais fácil de fabricar 
tablets e dispositivos conversíveis, 
que são menores e têm duração 
de bateria similar a de um tablet.

Outro chip, a extensão Bay 
Trail para a linha de baixa potên-
cia Atom da Intel, deve impul-
sionar a criação de pequenos 
tablets mais baratos e eficientes 
no consumo de energia e que 
têm vantagens sobre tablets 
baseados nos chips ARM.

Ainda assim, Rasgon e outros 
analistas têm manifestado preo-
cupações sobre se a Intel está gas-
tando muito em capacidade de 

produção em 2013, mesmo pre-
sumindo que o Haswell e o Bay 
Trail vão ajudar a impulsionar a 
demanda. A possibilidade de que 
a Intel corte gastos de capital pro-
vavelmente será um tema obser-
vado de perto quando a empresa 
divulgar seus resultados hoje.

Para a Microsoft, os analistas 
deverão buscar comentários de 
executivos que indiquem que 
a companhia tomará medidas 
para elevar a demanda pelo 
Windows 8.

A empresa este ano deverá 
adotar uma nova metodologia 
de desenho de produtos chama-
da Microsoft Blue, que poderia 
gerar frequentes atualizações 
para o sistema operacional e 
outros produtos.

Patrick Moorhead, que lidera 
a firma de pesquisa de mercado 
Moor Insights & Strategy, diz que 
espera que o Windows Blue ajude 
a Microsoft a, entre outras coisas, 
transferir sua tecnologia para os 
tablets de sete polegadas que os 
consumidores parecem preferir.

“O desafio para a Microsoft 
com o Windows Blue será, essen-
cialmente, relançar o Windows 
8”, disse Moorhead. “Isso é o que 
eles precisam fazer.”

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

James T. Areddy e Tom Orlik
The Wall Street Journal,  
de Xangai

O construtor Sun Ping, de Xan-
gai, lembra-se de ter colocado à 
venda um bloco de moradias em 
2006, época em que os compra-
dores faziam fila durante a noite 
toda e chegavam a pagar por 
lugares nessas filas. Ele vendeu 
62 casas em três horas e calcula 
que os compradores rapidamen-
te viram seus investimentos tri-
plicar de valor.

“Aquela era uma época mila-
grosa”, disse ele. Um recente 
lançamento que ele organizou 
atraiu apenas um punhado de 
potenciais compradores.

Os dias milagrosos acabaram 
na China, a segunda maior eco-
nomia mundial. Uma limpeza 
está em curso, seguindo uma 
festa econômica de proporções 
épicas que aumentou a renda, 
mas deixou para trás dívida, 
corrupção e efeitos nefastos no 
meio ambiente.

Após três décadas de uma 
média de crescimento econô-
mico em torno de 10%, muitas 
indústrias estão experimentan-
do menos dias de glória e mais 
estagnação.

O ímpeto perdido ficou evi-
dente ontem. O crescimento 
no produto interno bruto desa-
celerou para 7,7% no primeiro 
trimestre na comparação anual, 
inferior ao 7,9% registrado no 
último trimestre do ano passa-
do, segundo o Instituto Nacio-
nal de Estatística da China.

O crescimento das vendas no 
varejo recuou para 12,6% no mês 
passado na comparação anual, 
abaixo dos 15,2% registrados no 
fim de 2012. A produção indus-
trial também perdeu o brilho 
em março, numa prova de que a 
recuperação vista no fim de 2012 
pode estar perdendo fôlego.

A China continua a ser uma 
das economias do mundo que 
cresce mais rápido, mas ela 
enfrenta uma dolorosa desace-
leração no crescimento anual, 
que atingiu o pico de 14,2% em 
2007. Dois motores confiáveis 
do crescimento — a deman-
da pelos produtos chineses no 
exterior e investimentos acele-
rados no mercado doméstico — 
têm avançado mais lentamente 
desde então.

Pouco antes de se tornar pre-
sidente, Xi Jinping definiu o tom 
para a redução do ritmo com 
ações que pareciam equiparar 
indulgência com corrupção. 
Durante uma visita à província 
de Hubei, ele decidiu não des-
frutar os benefícios do cargo e se 
hospedou em um hotel de peque-
no porte. O menu de uma de suas 
refeições era composto apenas 

de quatro pratos e uma sopa.
A humildade de Xi teve o efeito 

de um cânone religioso. Para evi-
tar parecerem corruptos, autori-
dades de baixo escalão de repen-
te passaram a evitar hotéis cinco 
estrelas, assim como iguarias 
exóticas e caras como sopa de 
ninho de passarinho e até frutas, 
segundo gerentes de restauran-
tes e hotéis.

Uma tolerância menor com 
relação às extravagâncias de 
altos funcionários do governo 
“pode ser o principal fator” do 
crescimento menor no trimes-
tre, de acordo com Lu Ting, eco-
nomista para a China do Bank 
of America Merrill Lynch, já 
que 10 milhões deles possuem 
cartões de crédito emitidos 
pelo governo que, na média, 
têm gastos anuais de US$ 5.800, 
e juntos somam US$ 58 bilhões, 
de acordo com a empresa de 
pesquisa Emerging Asia Group, 
de Xangai.

Um indicador do aperto foi a 
queda de 94% no preço de um 
peixe amarelo chamado dao yu, 
ou peixe-faca. Dois anos atrás, 
essa iguaria do rio Yangtze era 
vendida no atacado por mais 
de US$ 220 a unidade. Ele agora 
custa US$ 13.    

A nova onda de austeridade 

também está desaquecendo os 
mercados de arte, bebida, entre-
tenimento e vestuário.

Quando o designer italiano 
Giorgio Armani inaugurou sua 
principal loja na China, em 2004, 
ele exaltou Xangai como sendo 
“a cidade mais comentada do 
mundo”. Antes de fechar recen-
temente a loja, às margens do 
rio Bund, Armani disse à revista 
de moda “Women’s Wear Daily” 
que se tratava de uma “área que 
mudou”, ficando menos atraente 
para os consumidores.

Uma grande tendência para o 
luxo no país ainda gira em torno 
dos produtos da Louis Vuitton e 
Hermès, mas eles estão sendo 
vendidos em segunda mão por 
pessoas precisando de dinheiro.   

O humor azedado se manifesta 
também na arte chinesa. Os retra-
tos grandes e brilhantes do pintor 
Fang Lijun caracterizavam antes 
uma era de frivolidade. Agora, o 
que está em voga são as telas de 
pintores como Wang Taocheng, 
cujos desenhos mostram vizi-
nhos brigando por dinheiro.

A campanha de frugalidade 
surge em meio a um amplo reco-
nhecimento de que será difícil a 
China repetir tamanha escala de 
expansão econômica. A produ-
ção total de bens e serviços na 

China no ano passado foi quase 
nove vezes maior que em 1990.  

Em pouco menos de dez 
anos, as construturas na capital 
comercial do país, Xangai, cons-
truíram cerca de 240 milhões 
de metros quadrados de espaço 
residencial, o equivalente a qua-
tro vezes a ilha de Manhatana. 
Os preços médios aumentaram 
em 3,6 vezes, segundo a empre-
sa que faz avaliação de imóveis  
Shanghai Urban Real Estate Sur-
veyors-Appraisal Co.

“Esses são tempos complica-
dos”, diz o construtor Sun em rela-
ção à cautela dos compradores.

No início de maio, a empresa 
de Sun, a Shanghai Jingsheng 
Real Estate Development Co., fez 
o lançamento da Aromatic Villa, 
um novo condomínio fechado, 
com alguns imóveis com eleva-
dores privados, adegas e fontes. 
Os preços iam de US$ 1,2 milhão 
a US$ 2,2 milhões. O interesse de 
compradores foi fraco.   

A China deve reduzir seu cres-
cimento anual para 8% a 8,5% 
nos próximos anos, segundo 
estimativas do Fundo Monetário 
Internacional. Outros economis-
tas consideram a previsão muito 
alta. Eles alertam que a China está 
emprestando muito para susten-
tar o crescimento e se arriscando 
a criar uma bolha de crédito.

O crescimento fraco no pri-
meiro trimestre ocorreu ape-
sar de empréstimos recordes 
concedidos por empresas de 
financiamento, que somaram 
6,1 trilhões de yuans, o equiva-
lente a US$ 1 trilhão. Mais crédi-
to, mas crescimento mais lento 
sugere que o dinheiro novo está 
gerando menos benefício eco-
nômico.

O setor de manufatura da 
China está pagando salários 
mais altos à medida que o 
número de trabalhadores rurais  
diminui e  empregados lutam 
por  seus direitos, o que reduz 
a vantagem competitiva que 
inicialmente alimentou muitas 
empresas. No primeiro trimes-
tre de 2013, os salários para os 
trabalhadores migrantes subiu 
12,1% ante o ano anterior, supe-
rando a taxa de crescimento da 
economia.

Pequim espera que o aumento 
da renda familiar gere mais con-
sumo para tornar a economia 
menos dependente dos inves-
timentos e das exportações. O 
consumo contribuiu 4,3 pontos 
percentuais para o crescimento 
da China no primeiro trimestre, 
em comparação com 2,3 pontos 
percentuais de investimento, 
disse Sheng Laiyun, porta-voz 
do Escritório Nacional de Esta-
tísticas. “Agora podemos dizer o 
consumo tornou-se o principal 
motor de crescimento”, disse ele.

A China abraça a austeridade 
e o crescimento desaceleraINTERNACIONAL

A Dish Network, provedora 
americana de TV por satélite, 
informou ontem que ofereceu 
US$ 25,5 bilhões pela Sprint 
Nextel, terceira maior opera-
dora de telefonia celular dos 
EUA. O valor supera a proposta 
de US$ 20,1 bilhões do Softbank, 
do Japão, por 70% da compa-
nhia. A Sprint afirmou que seu 
conselho analisará a oferta. 
Representantes do Softbank não 
quiseram comentar.

O Citigroup, banco dos EUA, 
divulgou lucro de US$ 3,8 bilhões 
no primeiro trimestre, 30% a 
mais que um ano antes. O resul-
tado foi beneficiado pelo desem-
penho do banco de investimen-
tos e um aumento nos depósitos, 
assim como nos empréstimos, 
especialmente para empresas de 
mercados emergentes. 

As petrolíferas Total, da França, 
Cnooc, da China, e Tullow, da 
África do Sul, fecharam acordo 
com o governo de Uganda para 
construir no país uma refinaria 
e um oleoduto para exportação, 
cujo investimento pode superar 
US$ 12 bilhões. A refinaria terá 
capacidade de processar 30.000 
barris de petróleo por dia.

A China e a Islândia estão em 
negociações avançadas para 
cooperação em um estudo sobre 
exploração de petróleo nas 
águas do nordeste da Islândia, 
informou ao WSJ o ministro do 
Exterior do país europeu, Ossur 
Skarphedinsson. A iniciativa 
ocorre após os dois países terem 
firmado um tratado de livre 
comércio, o primeiro entre a 
China e uma nação da Europa.

O ouro perdeu 9,4% ontem, 
caindo para US$ 1.360,60 a onça, 
o nível mais baixo em dois anos. 
O metal, considerado um inves-
timento seguro, vem perdendo 
força desde dezembro, à medida 
que a zona do euro se estabiliza 
e o impasse político dos EUA 
perde força. Desde quinta-feira, 
o metal já perdeu mais US$ 200 a 
onça — o maior declínio em dois 
dias de negociação desde que os 
futuros do ouro passaram a ser 
negociados nos EUA em 1974. 

A Suprema Corte dos EUA deci-
dirá até julho se o DNA extraído 
do corpo humano pode ser 
patenteado como uma invenção 
mecânica, como pede o laborató-
rio americano Myriad Genetics. 
Ele possui patentes de dois genes 
cujas mutações indicam grande 
risco de câncer de seio e de ová-
rio. O laboratório alega que ape-
sar de os genes não poderem ser 
patenteados enquanto residem 
no corpo, quando extraídos, pas-
sam a ser um novo produto.

A Royalty Pharma, firma de 
investimento dos EUA, informou 
que elevou de US$ 6,6 bilhões 
para US$ 7,3 bilhões a sua oferta 
pela farmacêutica irlandesa Elan, 
que havia rejeitado a proposta 
feita em fevereiro. A Elan anun-
ciou que avaliará a nova oferta. 

A Média Industrial Dow Jones, 
índice da bolsa americana, des-
pencou 265,86 pontos ontem, ou 
1,8%, para 14.599,20. A queda, a 
maior desde novembro, foi ali-
mentada pelo declínio no preço 
do ouro e outras commodities 
e pelo crescimento abaixo das 
expectativas da China e dos EUA.

REGIONAL

A Nestlé, empresa suíça de ali-
mentos, teve sua proposta aceita  
pelo regulador antitruste do 
México de vender uma unidade 
de fórmula infantil da Pfizer no 
país para manter a competiti-
vidade no mercado. Em 2012, 
a Nestlé comprou a operação 
global de nutrição infantil da 
Pfizer por US$ 11,9 bilhões, mas 
as autoridades mexicanas não 
aprovaram o negócio, alegando 
que a Nestlé deteria mais de 70% 
do mercado local de fórmula.

O Peru registrou crescimento de 
4,98% no PIB em fevereiro ante o 
mesmo mês de 2012, informou 
o  Inei, instituto de estatísticas 
do país. A alta foi liderada pelo 
setor de construção, que avançou 
14,6% . O resultado indica desa-
celeração da economia, já que 
em janeiro o PIB cresceu 6,2%.

A Venezuela teve queda ontem 
no preço dos títulos de dívida do 
país. Os investidores receiam que 
o resultado apertado da eleição 
presidencial de domingo possa 
causar instabilidade política no 
país. Segundo a Markit, o título 
de dez anos foi negociado a US$ 
0,95 por dólar de valor de face, 
contra US$ 0,9753 na sexta-feira. 
Já o custo do seguro da dívida con-
tra inadimplência subiu 41 pon-
tos base, para 740 pontos base.  

A BB Seguridade, unidade de 
seguros do Banco do Brasil, teve 
sua oferta pública inicial de ações 
suspensa por 30 dias pela CVM, 
que apontou irregularidades 
no material de marketing da 
operação. O processo pode ser 
retomado assim que os proble-
mas forem resolvidos. O BB não 
comentou de imediato. 

Fonte: CEIC The Wall Street Journal

Ritmo mais lento
A China deve repetir trajetória de países que cresceram e depois desaceleraram
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Dispositivos móveis põem pressão sobre Microsoft e Intel 

Caiu a procura pelo peixe dao yu, presente típico do mundo de negócios da China 

JAMES T. AREDDY PARA THE WALL STREET JOURNAL

Windows em perigo
Dispositivos móveis substituem PCs

Variação % nas vendas trimestrais de PCs e 
laptops em todo o mundo ante ano anterior

Fonte: IDC                                 The Wall Street Journal
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Um Ultrabook da Toshiba com Windows 8
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