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Mike Ramsey
The Wall Street Journal,  
de Xangai

Alguns anos atrás, Alan Mulally, 
diretor-presidente da Ford Motor 
Co., passava só 10% do seu tempo 
tratando de assuntos relaciona-
dos à China. Hoje em dia, o maior 
mercado de automóveis do 
mundo ocupa cerca de um terço 
da agenda dele e de seus princi-
pais executivos, toda semana.  

Esse foco maior na China é 
importante para o futuro da Ford 
porque a empresa tem um longo 
caminho a percorrer aqui. Tendo 
chegado tarde ao país, a monta-
dora americana, que é sediada em 
Dearbon, no Estado de Michigan, 
informa ter cerca de 3% do mer-
cado chinês, comparado com a 
fatia de 18,2% que a Volkswagen 
AG atribui para si e com os 14,6% 
que a General Motors Co. calcula 
ter obtido em 2012.  

A Ford está gastando alto para 
alcançar as outras. A empresa se 
comprometeu em investir US$ 5 
bilhões na construção de cinco 
novas fábricas na China que se 
juntarão às quatro que ela já tem 
hoje. Ela vai precisar aumentar 
sua participação de mercado 

para poder usar toda a capacida-
de de produção das fábricas. 

A Ford também pretende 
dobrar o número de concessio-
nárias até 2015, para cerca de 
800, trazer novos modelos para 
a China e lançar a marca Lincoln 
no país em 2014.     

“Certamente continuará sendo 
o [mercado de] maior crescimen-
to para nós, tanto em receita 
quanto em lucro, nos próximos 
anos”, disse Mulally numa entre-
vista ao The Wall Street Journal 
às vésperas do Salão do Automó-
vel de Xangai, que começa no 
domingo. “A equipe inteira está 
passando cada vez mais tempo 
na região da Ásia e Oceania.”  

Na segunda-feira, o líder da 
Ford na Ásia, David Schoch, pre-
viu que a fatia de mercado da 
empresa na China pode chegar 
a 6% depois que a Ford comple-
tar a expansão da sua oferta de 
modelos, em 2015. 

Muitas firmas estrangeiras 
de diferentes setores estão se 
dando conta das sutilezas e com-
plexidades de fazer negócios na 
China. Nas últimas semanas, 
mesmo empresas há muito esta-
belecidas e que são populares 
no país se depararam com difi-

culdades inesperadas.   
A Apple Inc. fez recentemente 

um pedido público de desculpas 
depois que a mídia estatal criti-
cou a assistência ao consumidor 
da empresa. Já a Volkswagen 
foi pressionada a fazer um caro 
recall após uma reportagem na 
TV chinesa ter apontado proble-
mas nas suas caixas de câmbio.  

Depois de anos aprovando 

fábricas novas, o governo chinês 
está agora preocupado com o 
excesso de capacidade de produ-
ção e mais cauteloso na aprovação 
de plantas. O governo também 
quer que as marcas locais sejam 
mais competitivas em relação às 
estrangeiras, disse Mulally.   

A Ford começou a produzir 
carros na China em 2003 através 
de uma sociedade local, quatro 

anos depois da GM e 18 depois 
da Volkswagen. A chegada 
tardia fez a Ford perder opor-
tunidades de parceria com as 
grandes montadoras de Xangai 
e Pequim, onde a maioria dos 
compradores de carros se con-
centrou nos últimos dez anos.  

A Ford tem uma sociedade com 
a Chongqing Changan Automo-
bile Co., sediada em Chongqing, 
no interior do país. A montadora 
americana espera aproveitar uma 
segunda onda de crescimento à 
medida que o desenvolvimento 
econômico se espalha para cida-
des menores e menos abastadas 
que Xangai e Pequim, mas ainda 
com enormes populações.

Numa mostra do esforço da 
Ford para colocar a China no 
centro das tomadas de decisão, a 
direção da empresa nos EUA está 
mudando suas reuniões para de 
manhã bem cedo ou à noite para 
se adequar melhor aos horários 
dos executivos no país asiático, 
que está 12 horas à frente.

“Acordamos muito cedo e tra-
balhamos até muito tarde”, disse 
o diretor de operações da Ford, 
Mark Fields, que recentemente 
liderou uma reunião de uma sala 
de conferência em Xangai até 

depois da meia-noite, horário
local. “Isso nos faz entender que
somos um negócio 24 horas.”       

As vendas da Ford na China
subiram 54% no primeiro trimes-
tre em relação ao mesmo perío-
do de 2012, impulsionadas pelo
compacto Focus. A montadora
começou há pouco tempo a ven-
der no país o utilitário esportivo
Kuga, maior que o Explorer, que
a Ford também planeja lançar no
Brasil ainda este ano. 

Embora a GM e a Volkswa-
gen continuem a se expandir na
China, a Ford está ganhando mer-
cado dos concorrentes japoneses,
prejudicados pela disputa entre
China e Japão por um grupo de
ilhas no Mar da China Oriental.
A Toyota Motor Corp., a Honda
Motor Co. e a Nissan Motor Co.
sofreram queda nas vendas por
causa das tensões.

“Você tem uma situação em
que muitos [compradores de]
carros japoneses estão procu-
rando outras opções”, disse Bill
Russo, fundador e presidente da
consultoria automotiva Synergis-
tics Ltd. e ex-executivo da Daim-
lerChrysler AG. “A Ford está real-
mente ganhando força no melhor
momento possível.”   
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O banco Goldman Sachs, dos 
EUA, lucrou US$ 2,3 bilhões 
no primeiro trimestre, valor 
7,2% maior que o registrado 
no mesmo período de 2012. O 
banco se beneficiou do resultado 
das operações de subscrição, que 
compensou a queda registrada 
na divisão de corretagem. O Gol-
dman informou que continua 
concentrado em cortar custos.

O FMI reduziu sua estimativa 
para o crescimento da economia 
mundial este ano em 0,2 ponto 
percentual, para 3,3%, devido à 
persistente recessão na Europa 
e à fraca recuperação nos EUA. 
A instituição espera alta de 1,9% 
nos EUA, 8% na China e 1,6% no 
Japão, enquanto a zona do euro 
deve recuar 0,3%. A previsão para 
o Brasil, que antes era de cresci-
mento de 3,5%, agora é de 3%.

A Boeing, fabricante de aviões 
dos EUA, “concluiu todos os tes-
tes e as análises solicitadas” para 
tentar provar que os ajustes nas 
baterias do 787 Dreamliner são 
seguros, informou ontem a FAA, 
autoridade americana para o 
setor aéreo. A FAA não deu pre-
visão de quando pode autorizar 
a retomada dos voos com a aero-
nave, suspensos há três meses.

A Coca-Cola anunciou lucro de 
US$ 1,75 bilhão no primeiro tri-
mestre, 15% menos que  um ano 
antes, devido a baixas contábeis 
ligadas a uma reestruturação. 
A empresa também revelou um 
plano de repassar as operações 
de engarrafamento nos EUA para 
firmas independentes, menos de 
três anos depois de ter investido 
US$ 12,3 bilhões nesse setor.

A Intel, fabricante de chips dos 
EUA, lucrou 2,05 bilhões no 
primeiro trimestre, 25% menos 
que no mesmo período de 2012. 
Sua receita caiu 2,5%, para US$ 
12,6 bilhões. O desempenho 
da empresa vem sendo afetado 
pela queda nas vendas de PCs. 

O Parlamento Europeu aprovou 
ontem uma nova lei que limita 
o bônus dos executivos dos ban-
cos a 100% do salário anual, ou 
o dobro dele se explicitamente 
aprovado por acionistas. A 
medida vale a partir de 2014 e 
tem a meta de impedir tomadas 
de risco excessivas, ampliar a base 
de capital dos bancos e aumen-
tar os recursos disponíveis para 
financiar pequenas empresas. 

A BlackRock, maior gestora de 
ativos do mundo, divulgou lucro 
de US$ 632 milhões no primeiro 
trimestre, valor 10% acima do 
obtido no mesmo período do 
ano passado. O resultado foi aju-
dado por um interesse maior dos 
investidores em produtos de ges-
tão passiva e em alguns fundos 
de hedge, alternativa de investi-
mento que permite a cobrança 
de maiores taxas. Os ativos sob 
gestão da BlackRock subiram no 
trimestre para o valor recorde de 
US$ 3,9 trilhões.

A participação da China em 
fusões e aquisições na Europa em 
2012 somou US$ 12,6 bilhões, 
valor 21% maior do que o regis-
trado um ano antes, segundo pes-
quisa da firma de private equity  
A Capital. A região respondeu pela 
maior parte dos investimentos 
chineses no mundo, que somaram 
US$ 37,8 bilhões em 2012. 

REGIONAL

A Glencore, negociadora suíça 
de commodities, terá que ven-
der a mina de cobre Las Bambas, 
no Peru, avaliada em US$ 5,2 
bilhões. Caso não encontre com-
prador, poderá vender outra 
mina da Xstrata de uma lista 
que inclui duas na Argentina. 
Esta foi uma das exigências do 
governo chinês para aprovar a 
fusão da Glencore com a mine-
radora anglo-suíça Xstrata, o 
último passo para a concretiza-
ção do acordo.  

A Enel Green Power, unidade de 
energia renovável da italiana Enel, 
informou que pretende começar 
a operar em mais países emergen-
tes, entre eles Colômbia e Peru. A 
decisão faz parte do seu plano de 
negócios para os próximos cinco 
anos, o qual prevê investimentos 
em torno de US$ 8 bilhões.

A Global Logistic Properties, 
empresa de logística de Cinga-
pura, vai investir pelo menos R$ 
1 bilhão no Brasil nos próximos 
dois anos, disse Jeffrey Schwartz, 
presidente do conselho da 
empresa, à agência Dow Jones. A 
GLP passou a operar no mercado 
brasileiro em 2012, ao investir 
R$ 3 bilhões na compra de arma-
zéns e centros de distribuição.

Os títulos soberanos da Vene-
zuela caíram pelo segundo dia 
consecutivo, diante de protestos 
que já deixaram pelo menos sete 
mortos, depois da eleição presi-
dencial. O papel com vencimento 
em 2023  fechou ontem a US$ 
0,8968 por dólar de valor de face, 
ante US$ 0,9753 de sexta-feira, 
antes da eleição, segundo a firma 
de pesquisa Markit. É o nível mais 
baixo do papel desde novembro.

Ford investe pesado para tirar o atraso na China

O líder da empresa, Alan Mulally, dedica mais de um terço de seu tempo ao país
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Shane Romig
The Wall Street Journal,  
de Buenos Aires

O mercado de câmbio da 
Argentina está se mudando para 
as cavernas.

É esse o nome (“cuevas”, em 
espanhol) que os argentinos dão 
aos lugares clandestinos onde 
eles pagam caro para trocar seus 
pesos por dólares, à medida que 
o governo restringe o acesso a 
moedas estrangeiras.

Uma pessoa que foi recente-
mente a um subúrbio de Buenos 
Aires descreveu uma abarrota-
da loja de antiguidades onde 
um grupo incomum de clientes 
circulava entre candelabros e 
sofás de veludo.  

Quando chegou a vez deles, 
o grupo foi conduzido por um 
atendente carrancudo aos fun-
dos da loja, segundo essa pessoa. 
Uma vez lá dentro, disse ela, os 
compradores de dólares fizeram 
a transação sob o olhar vigilante e 
severo do “homem da caverna”. 

Na Argentina, os felizardos 
que têm dólares no bolso conse-
guem comprar 60% mais pesos 
do que poderiam pelo câmbio 
oficial. Já os que querem com-
prar dólares pagam um prêmio 
igualmente alto. 

A popularidade das cavernas 
é resultado da determinação do 
governo de coibir o uso de moe-
das estrangeiras pela população, 
numa tentativa de conter a fuga 
de capital provocada pela infla-
ção e a desvalorização do peso.      

Comprar dólares para guardar 
é proibido e as autoridades dis-
ponibilizam apenas pequenos 
montantes em moeda estrangei-
ra para viagens ao exterior. Os 
viajantes têm que fazer uma soli-
citação on-line à receita federal 
poucos dias antes de embarcar 
e recebem aprovação para um 
valor que é, geralmente, muito 
menor do que o solicitado.    

As empresas também precisam 
de aprovação do governo para 
importar materiais e equipamen-
tos usando a taxa de câmbio ofi-
cial, mais barata. A agência nacio-
nal de impostos inclusive usa nas 
fronteiras cães farejadores espe-
cializados em encontrar dólares 
para pegar aqueles que viajam 
com moeda não declarada.

Como resultado, as pessoas 
estão ficando cada vez mais cria-
tivas para burlar os controles.

Argentinos cheios de dólares 
que viajam ao exterior aumen-
tam suas compras no cartão de 
crédito, que são convertidas 
em pesos pelo câmbio oficial. 
Depois que voltam ao país, eles 
pagam a conta do cartão de cré-
dito com pesos recomprados no 
mercado negro, economizando 
cerca de 40%.   

No mês passado, o governo 
elevou de 15% para 20% o impos-
to sobre as compras com car-
tão de crédito no exterior para 
desencorajar essas transações, 
mas a diferença entre o câmbio 
oficial, de 5,14 pesos o dólar, e 
o do mercado negro, em torno 
de 8,44 pesos, é tão grande que 
elas ainda são lucrativas.  

Saques no cartão de crédito 
feitos em caixas eletrônicos 
nos vizinhos Uruguai e Chile 
são outra maneira popular de 
contornar o sistema.

Uma política monetária 
pouco rigorosa e uma inflação 
que muitos economistas esti-
mam em 20% ao ano estão na 
raiz dos problemas cambiais 
da Argentina.  

Uma porta-voz do Ministério 
da Fazenda não respondeu a 
pedidos de comentário.

Mesmo os argentinos que não 
estão à procura de dólares têm 
um exemplo tangível de perda 
de valor na outrora cobiçada 

nota de cem pesos, a mais alta 
do país, que hoje vale somente 
US$ 19,50 no câmbio oficial, ou 
US$ 12 numa caverna.  

Durante a maior parte dos anos 
90, quando a Argentina manteve 
a paridade cambial, ter uma nota 
de cem pesos era o mesmo que 
ter cem dólares. Agora, a nota fica 
longe das outras de maior valor 
em outros países latino-america-
nos. A nota de 100 reais do Brasil 
vale US$ 50, a de 1.000 pesos do 
México, US$ 81, a de 200 sóis do 
Peru, US$ 77, a de 20.000 pesos 
chilenos, US$ 42, e a de 50.000 
pesos colombianos, US$ 27.     

“Antes, você podia se susten-
tar por dois dias com uma nota 
de cem pesos. Agora, você não 
compra nem cinco coisas”, diz 
Hugo Meza, um carpinteiro de 
46 anos que mora na periferia 
de Buenos Aires. “Cem pesos na 
carteira não é nada.” 

O presunto custava pouco mais 
de 29 pesos o quilo em março de 
2008. Hoje, um quilo do mesmo 

tipo é vendido por 87 pesos nos
populares supermercados Coto.

“Antes, você chegava com dez
pesos e saia com troco”, disse
Rodolfo Estévez, dono de uma
pequena loja num subúrbio da
capital. “Agora, você chega com
cem pesos e talvez saia com um
troquinho.”

O peso vem flutuando em rela-
ção a outras moedas desde que
o chamado regime de conversi-
bilidade da moeda entrou em
colapso junto com a economia
e o sistema bancário da Argenti-
na no início de 2000, uma crise
marcada por uma moratória de
proporções históricas de uma
dívida soberana de cerca de US$
100 bilhões. Mas o banco central
agora intervém quase que diaria-
mente para limitar as oscilações
na taxa de câmbio.

A presidente Cristina Kirchi-
ner raramente menciona a infla-
ção. E, com multas e ameaças de
prisão, seu governo já tentou
silenciar alguns economistas
que questionaram os dados
oficiais. O índice de inflação ofi-
cial, no acumulado de 12 meses,
foi de 10,8% em fevereiro, com-
parado com 25% estimados por
economistas do setor privado.

O porta-voz da presidên-
cia, Alfredo Scoccimarro, não
respondeu a solicitações de
comentários. 

Muitos vêm exigindo a criação
de notas de valores mais altos,
mas um porta-voz do banco
central disse que não há planos
nesse sentido.

Críticos do governo dizem que
imprimir notas maiores seria um
reconhecimento implícito que a
inflação é um problema. Hoje
em dia, os argentinos carregam
grossos maços de notas para
pagar o aluguel e as despesas do
dia-a-dia, numa economia em
que o dinheiro vivo ainda é rei.

Argentinos usam criatividade 
para conseguir comprar dólar 

Um cão farejador da alfândega argentina busca drogas e dólares em um veículo que viaja ao Uruguai
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Moeda fraca
O peso argentino se desvaloriza à medida que a economia deteriora
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