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Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Kate Linebaugh, Sam Schechner 
e James R. Hagerty
The Wall Street Journal

Por trás dos lucros registrados 
pelas maiores empresas america-
nas se esconde uma preocupan-
te desaceleração no crescimento 
das vendas no trimestre.

Companhias dos Estados Uni-
dos que vão da International 
Business Machines Corp. à Uni-
ted Technologies Corp., da 3M 
Co. à Xerox Corp., não cumpri-
ram estimativas de receita, afe-
tadas pela combinação do mal-
estar na Europa, o dólar forte e 
cortes nos gastos de empresas e 
consumidores. 

Com os resultados do primeiro 
trimestre já divulgados por mais 
da metade das empresas que 
fazem parte do índice S&P 500, 
a expectativa é que o grupo ter-
mine com uma receita total 0,3% 
menor que a de um ano antes, de 
acordo com a Thomson Reuters. 
Isso cortaria repentinamente a 
melhora nas vendas divulgada no 
fim de 2012 e marcaria o terceiro 
em quatro trimestres de cresci-
mento inferior a 1% na receita.

Os dados de vendas são um sinal 
preocupante de que a demanda  
permanece fraca quase quatro 
anos após o fim da recessão. Tam-
bém são mais uma evidência de 
que há uma lenta recuperação na 
economia americana, à medida 
que o otimismo do início do ano 
perde espaço para dados mais 
sóbrios sobre o crescimento do 
PIB, das vendas do varejo e do 
setor manufatureiro.  Em resposta, 
muitas empresas estão demitindo 
e limitando investimentos num 
esforço para manter os lucros, 
o que pode tornar mais difícil a 
recuperação da demanda.

Um grande problema para as 
empresas americanas é a Euro-
pa. Os executivos não esperavam 

muito da região no último tri-
mestre. Mas muitos encontraram 
condições piores do que imagina-
vam. Para alguns, está crescendo 
a preocupação de que, embora 
as economias do sul da Europa 
fortemente atingidas pela crise 
possam já ter atingido o fundo 
do poço, ainda há espaço para a 
deterioração de economias maio-
res, como França e Alemanha.

“Até agora, a demanda não está 
se recuperando”, disse o diretor-
presidente da Whirlpool Corp. 
para a Europa, Jeff Fettig. A fabri-
cante de eletrodomésticos, que 
tem fábricas em vários países da 
região, espera que as vendas na 
Europa fiquem estagnadas este 
ano, enquanto que prevê alta de 
2% a 3% na América do Norte. 

A União Europeia representa 
quase 25% da economia global. O 
Deutsche Bank calcula que cerca 
de 17% do lucro e da receita das 
empresas do S&P 500 vêm da cha-
mada Grande Europa. Os países 
fortemente endividados do sul 
há muito tempo enfrentam difi-
culdade. Agora, empresas e con-
sumidores das economias mais 
saudáveis estão sob pressão. 

Empresas na França, por exem-
plo, estão demitindo, elevando o 
número de pessoas sem nenhuma 
fonte de renda para 3,2 milhões, 
um recorde em termos absolu-
tos. Na Alemanha, as vendas de 
carros caíram 13% no início do 
ano ante um ano atrás.

A General Electric Co. viu as 
condições na Europa piorarem. 
No meio do primeiro trimestre,  
os pedidos haviam caído 8% em 
relação à estimativa da empresa, 
disse o diretor financeiro Keith 
Sherin. Ao fim do trimestre, a 
receita da GE na Europa tinha 
caído 17%. Os pedidos também 
ficaram 17% abaixo das expec-
tativas da empresa. As encomen-
das para as suas turbinas a gás e 
motores para aviões caíram em 
mais de 30%, enquanto que no 
setor de equipamentos médi-
cos recuaram 5%. “[A situação] é 
mais ampla e pior do que esperá-
vamos”, disse Sherin.

 Gigantes de bens de consumo 
não foram poupados. A Procter 
& Gamble Co. e a Unilever PLC 
divulgaram crescimento das ven-
das mais fraco do que o esperado 
para o trimestre mais recente, em 

meio a uma desaceleração dos
negócios nos EUA e  Europa. 

As empresas europeias têm
apresentado sinais semelhantes.
O Omnicom Group Inc., do setor
de publicidade, constatou uma
desaceleração no núcleo mais
saudável da Europa no primeiro
trimestre, uma possível indica-
ção de que empresas europeias
podem estar apertando os cintos.
“Eu diria que o nosso negócio está
estável no sul”, disse o diretor-pre-
sidente da Omnicom, John Wren,
durante uma teleconferência
sobre o resultado da empresa. “O
que vimos no primeiro trimestre
foram contratempos na França e
na Alemanha.”

Enquanto isso, nos EUA, o PIB
cresceu a uma taxa anualizada
de 2,5% no primeiro trimestre e
as estimativas indicam que pro-
vavelmente o cenário continuará
volátil à medida que cortes no
orçamento do governo e a caute-
la das empresas contrabalançam
a melhora no setor imobiliário e
no mercado de ações.

“Apesar de a economia dos EUA
estar preparada para crescer, isso
tem sido de certa forma contido”
por impostos mais altos e por cor-
tes nos  gastos do governo fede-
ral no primeiro trimestre,  disse
o diretor-presidente da United
Parcel Service Inc. A receita da
UPS cresceu 2,3%, para US$ 13,4
bilhões, mas ainda assim ficou
bem abaixo das expectativas.

Alguns investidores se preo-
cupam com tal fraqueza porque
veem a receita como um melhor
indicador da saúde da economia
que os lucros. “A falta de cresci-
mento da receita realmente não
justifica contratações ou aumen-
to de gastos”, diz Jim Russell,
estrategista de ações do US Bank
Wealth Management. “Esta é uma
das razões para a persistente alta
taxa de desemprego.”

Lucro maior encobre queda 
na receita de firmas dos EUAINTERNACIONAL

A China teve forte redução no 
crescimento do lucro do setor 
manufatureiro em março. A alta 
foi de 5,3% ante o mesmo mês 
de 2012, comparado com cres-
cimento de 17,2% nos dois pri-
meiros meses do ano, divulgou 
o órgão de estatísticas do país. O 
dado gera receios de que a desa-
celeração da segunda maior 
economia do mundo possa se 
aprofundar.

Frank Bisignano, um dos 
diretores de operações do J.P. 
Morgan, pretende sair do banco 
americano, disseram pessoas 
a par do assunto. Esse assessor 
de longa data do diretor-pre-
sidente James Dimon passa a 
ser o nono executivo a deixar 
a cúpula do J.P. Morgan nos 
últimos 18 meses. A decisão 
pode ser anunciada ainda hoje. 
Em 2012, o banco teve prejuí-
zos bilionários com operações 
equivocadas na sua unidade de 
investimento de Londres.

A Novartis, farmacêutica suíça, 
está sendo processada nos EUA, 
acusada de subornar e pagar 
viagens e jantares em restauran-
tes caros a médicos do país para 
encorajá-los a receitar remédios 
fabricados por ela. A empresa, que 
enfrenta processo semelhante por 
suposto suborno de farmácias nos 
EUA, negou as alegações.

A Valeant, farmacêutica do 
Canadá, negocia a compra da 
americana Actavis por mais de 
US$ 13 bilhões, disseram pes-
soas a par do assunto. As empre-
sas não confirmaram a negocia-
ção e uma das pessoas chamou 
as conversas de “frágeis”.

O governo da França anunciou 
que arrecadou US$ 919 milhões 
ao vender uma fatia de 2,1% na 
EADS, holding da fabricante 
europeia de aviões Airbus. É o 
passo mais recente de uma sim-
plificação da estrutura acionária 
da EADS destinada a diminuir a 
influência política na empresa. 
Pelo plano, França e Alemanha 
vão reduzir sua participação na 
companhia a 12% cada.

O Sumitomo Mitsui, banco do 
Japão, está negociando a compra 
da participação de 57,9% que a 
firma de investimento ameri-
cana TPG tem no banco BTPN, da 
Indonésia, avaliada em US$ 1,8 
bilhão, disseram pessoas a par do 
assunto. Outro banco japonês, 
o Mitsubishi, também teria con-
siderado um investimento no 
BTPN, segundo essas pessoas.

A França está disposta a permitir 
que a China compre empresas 
francesas num esforço de forjar 
uma relação comercial mais 
equilibrada com o gigante asi-
ático e estimular sua economia, 
disse Pierre Moscovici, ministro 
da Fazenda francês, em entre-
vista ao WSJ. A França quer redu-
zir seu déficit comercial com  a 
China, hoje em US$ 34 bilhões. 
A decisão marca uma mudança 
na política do país em relação a 
investimentos chineses.

A Ethiopian Airlines foi a 
primeira de oito companhias 
aéreas a reiniciar os voos do 787 
Dreamliner, o avião da Boeing 
que foi proibido de operar 
durante três meses por causa de 
incidentes ligados a falhas téc-
nicas de suas baterias. 

REGIONAL

A Southern Copper, mineradora 
americana de cobre que opera no 
México e no Peru, anunciou um 
lucro de US$ 495,4 milhões no 
primeiro trimestre, 20,3% menor 
que um ano antes. A queda foi 
causada principalmente pelos 
preços mais baixos do metal.

A Cemex, fabricante mexicana de 
cimento, divulgou prejuízo maior 
que o esperado no primeiro tri-
mestre, de US$ 281 milhões, ante 
prejuízo de US$ 30 milhões um 
ano antes. Afetada em parte pelo 
cambio desfavorável, ela espera 
receber um impulso este ano da 
recuperação dos EUA.

A Petrobras informou que a 
manutenção de plataformas 
levou à queda de 4% na produção 
doméstica de petróleo em março, 
para 1,84 milhão de barris por dia. 

A Ericsson, fabricante sueca 
de equipamentos de telecomu-
nicação, declarou que a forte 
demanda por redes celulares 
3G e 4G na América Latina vai 
manter a sua fábrica em São José 
dos Campos, SP, operando na sua 
capacidade máxima este ano. 

A Vale anunciou um acordo para 
demitir 400 empregados contra-
tados e 6.000 terceirizados de sua 
mina de potássio Rio Colorado, 
na Argentina. A empresa suspen-
deu o projeto de US$ 6 bilhões em 
março, citando custos altos.

O México superou as expectativas 
ao fechar março com um superá-
vit comercial de US$ 1,7 bilhão. As 
exportações caíram 1,8%, mas o 
país importou 2,3% menos, segun-
 do o instituto de estatísticas Inegi. 
(Leia mais sobre o México, ao lado).

Nicolas Berggruen  
e Nathan Gardels
The Wall Street Journal

Duas décadas atrás, um 
influente crítico social do Méxi-
co proclamou que Los Angeles 
era “o coração do sonho mexi-
cano”. Pedro P. concordou e dei-
xou para trás sua terra natal em 
Oaxaca para trabalhar como jar-
dineiro no vale de San Fernando, 
na metrópole californiana. Mas, 
depois de 14 anos trabalhando 
como imigrante ilegal, Pedro, 44 
anos, decidiu voltar para casa no 
fim de abril, atraído por um res-
surgimento econômico que tem 
levado alguns analistas a rotular 
o México de o “tigre asteca”.

Ele não está sozinho. De acor-
do com o Projeto de Migração 
do México, a taxa de imigração 
ilegal de mexicanos para os Esta-
dos Unidos está em quase zero. 
Em seu auge, em 1999, chegou a 
registrar 55 migrantes para cada 
1.000 homens mexicanos. Em 
2010, caiu para 9 migrantes por 
1.000 homens, um nível que não 
era visto desde os anos 60.

Quando o presidente america-
no Barack Obama visitar o novo 
presidente mexicano esta sema-
na, vai encontrar um país muito 
diferente daquela imagem que 
muitos costumam ter. Mesmo 
engolfado numa sangrenta guer-
ra contra as drogas, o México 
viu sua economia crescer 4% em 
2012, uma taxa que deve chegar a 
até 7% anualmente nos próximos 
anos, segundo previsões.

Em 2012, os investidores 
estrangeiros injetaram US$ 57 
bilhões em ações e títulos de 
dívida do país, cinco vezes mais 
que o valor investido no Brasil 
no mesmo período. Grandes 
fabricantes como a Bombardier 
e a General Electric estão expan-
dindo suas operações no México 
e gerando empregos de remune-
ração alta, aproveitando a abun-
dância de engenheiros e outros 
profissionais do país.

O setor manufatureiro está 
recebendo de volta inclusive 
operações que começaram a 
ser transferidas para a China na 
década de 90, praticamente na 
mesma época em que a migração 
mexicana para os EUA inchou. A 
média anual de salário por hora 
no México é hoje de US$ 2,10, 
comparado com US$ 1,63 na 
China. Acrescente aí custos mais 
baixos de transporte para o gran-
de mercado comprador dos EUA, 
além da expansão do mercado 
doméstico do próprio México e o 
atrativo econômico, é claro.

O que mais surpreende é que 
a crescente sensação de que o 
México vive um período de virada 
é baseada não só em perspectivas 
econômicas, mas num aumen-
to da confiança no governo 
mexicano, especialmente num 
momento em que os líderes elei-
tos de países mais desenvolvidos 
parecem ter dificuldades para 
encontrar maneiras de lidar com 
problemas de longo prazo.

Como a maioria dos mexicanos 
que não deixaram o país, aqueles 
que trabalham no exterior há 
muito desconfiam de seus políti-
cos, especialmente os do PRI — o 
partido notoriamente corrupto e 
autocrático que governou o Méxi-
co por 71 anos antes de uma tran-
sição democrática há 12 anos. 
Agora, o PRI está de volta, desta 
vez por meio de eleições livres e 
justas, e seu novo líder carismá-
tico, o presidente Enrique Peña 
Nieto, promete levar o país à pró-
xima etapa de desenvolvimento, 
como uma sociedade de classe 
média totalmente globalizada.

Na cerimônia de posse em 
dezembro, Peña Nieto se posicio-
nou em frente aos monopolistas 
mais poderosos do país, Carlos 
Slim Helu e Emilio Azcárraga 
Jean, e prometeu desmantelar 
seus impérios de TV e de teleco-
municações. Ele prometeu refor-
mar o sindicato dos professores 
que, de forma inacreditável, há 
muito tempo tem poder para con-

tratar professores e até mesmo 
transferir cargos hereditários. E 
prometeu ainda “abrir” a Pemex, 
o abatido monopólio estatal de 
petróleo que se manteve ao cen-
tro da ideologia nacionalista do 
México desde os anos 30.

O público presente à posse se 
surpreendeu com o escopo e a 
especificidade do programa do 
novo presidente — e com o fato 
de que ele estava atacando aber-
tamente os pilares históricos do 
poder do PRI. Um “pacto” de con-
senso com outros partidos garan-
tiu apoio à lista de reformas. 

Seis meses depois, Peña Nieto 
começou a cumprir as promes-
sas. A presidente do sindicato dos 
professores, Elba Esther Gordillo, 
foi presa por desfalque. Novas leis 
foram aprovadas para permitir 
que o governo desfaça monopó-
lios. Planos para a abertura da 
Pemex estão em bom caminho, e 
a nova legislação é iminente.

O sucesso de Peña Nieto não 
está garantido. Cortar pela raiz a 
corrupção e estabelecer um siste-
ma judiciário totalmente funcio-
nal são desafios enormes. Mas ao 
contrário de muitos outros líderes 
de governo, ele está agindo para 
resolver a principal crise dos tem-
pos atuais: como governar uma 
democracia moderna de forma 
eficiente, algo que, por natureza, 
gera discórdia e desacordo.

A força de autocracias de um 

único partido como o velho PRI
— ou o mandarinato moderno
da China — é a unidade de seus
propósitos e sua capacidade de
colocar em prática mudanças
estruturais de longo prazo. As
democracias no Ocidente estão
paralisadas, incapazes de cons-
truir um consenso que as tirem
da cacofonia e multiplicidade de
interesses divergentes.

O desafio para o México e
outros países será equilibrar essa
impressionante capacidade ins-
titucional com transparência e
supervisão pública. Um governo
eficaz é algo bom, mas não à custa
da democracia responsável.

O escritor peruano Mario Var-
gas Llosa deu um rótulo ao Méxi-
co controlado pelo velho PRI que
ficou famoso: “a ditadura perfei-
ta”. Tinha as qualidades de uma
democracia — eleições diretas e
transferência de poder a cada seis
anos —, mas era governado por
um punho de ferro e pagamen-
tos por debaixo da mesa. Agora
o México tem a oportunidade de
aperfeiçoar sua democracia e ser-
vir de modelo para o mundo.

— Berggruen e Gardels são autores
do livro ‘Intelligent Governance for the
21st Century: A Middle Way Betwe-
en West and East’ (em tradução livre,
Governança Inteligente para o Século
XXI: um meio termo entre o Ocidente
e o Oriente).

Por que o México é 
hoje o tigre asteca

O presidente Peña Nieto vem cumprindo as promessas de reformar o país
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Jacqueline Palank
The Wall Street Journal

A AMR Corp., controladora da 
American Airlines, quer obter 
um financiamento de US$ 3,25 
bilhões usando como garantia 
suas rotas e seus ativos aero-
portuários na América Latina. 
A medida antecede o plano da 
empresa de sair da concordata.

Empresas aéreas americanas 
já usaram antes seus direitos de 
rotas internacionais e valiosos 
“slots” e portões em aeroportos 
congestionados como garantia 
de empréstimos, mas a iniciati-
va da American ocorre antes da 
completa liberalização de voos 
entre os Estados Unidos e o Bra-
sil, o mais importante mercado 
da região.

A rede internacional da Ame-
rican Airlines perde para as das 
concorrentes United Continen-
tal Holdings Inc. e a da Delta Air 
Lines Inc., com exceção dos voos 
entre os EUA e a América Latina, 
onde ela é líder de mercado.

O mercado aéreo entre o Bra-
sil e os EUA será completamen-
te aberto em outubro de 2015, 

dando liberdade às companhias 
de voar e definir preços. Uma 
importante restrição, porém, 
será o acesso ao Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos, em São 
Paulo. Embora o aeroporto esteja 
incluído no acordo de céus aber-
tos a partir de 2015, as autoriza-
ções de pousos e decolagens e o 
acesso aos portões de embarque 
em mãos dos operadores atuais 
são uma valiosa commodity devi-
do ao sério congestionamento.

A AMR não citou explicita-
mente Guarulhos, mas anunciou 
que garantias seriam provenien-
tes de slots, portões e rotas na 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela, entre 
outros países. Ela afirmou que 
pode decidir mais tarde se tam-
bém usará ativos no México e na 
América Central como garan-
tias adicionais para ampliar sua 
liquidez. 

Instituições como Barclays Bank 
PLC, Citigroup Global Markets 
Inc., Goldman Sachs, J.P. Morgan 
Chase e Morgan Stanley já se 
apresentaram como interessados 
em fornecer o financiamento.

American usa ativos no 
Brasil para captar recursos

Europa derruba vendas 
A receita das empresas dos EUA tem caído apesar da alta nos lucros

Variação % ano a ano no faturamento das companhias do índice S&P 500

*Estimativa        Fonte: Thomson Reuters          The Wall Street Journal
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 abr. 2013, Empresas, p. B9.




