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A Femsa, fabricante de bebidas 
e varejista do México, informou 
na que captou US$ 1 bilhão com 
a venda de títulos de dívida de 
longo prazo. Os prazos variaram 
entre 10 e 30 anos e os juros ofe-
recidos, entre 1,125 e 1,45 ponto 
percentual acima das notas equi-
valentes do Tesouro americano. 
O cupom de 1,125 ponto percen-
tual é o mais baixo já pago por 
uma empresa da América Latina 
numa emissão em dólar.

O México registrou queda de 
4,9% na produção industrial em 
março ante um ano atrás, a maior 
contração em três anos e bem 
acima do recuo de cerca de 1% 
esperado pelo mercado. Segundo 
o instituto de estatísticas do país, 
o Inegi, o resultado foi afetado 
pela desaceleração nas exporta-
ções e o feriado da Páscoa.

A China planeja expandir seus 
investimentos no Brasil, especial-
mente em infraestrutura, mas 
também nos setores automotivo, 
químico, de telecomunicações e 
energia, disse o embaixador da 
China no país, Li Jinzhang.  Entre 
2009 e 2012, a China investiu 
mais de US$ 21 bilhões no Brasil.

Li Yuanchao, vice-presidente da 
China, disse durante visita ofi-
cial a Buenos Aires na sexta-feira 
que o governo chinês planeja 
promover a cooperação e estrei-
tar os laços com a Argentina. Ele 
não forneceu detalhes.

A produção de cobre do Peru 
caiu 2,4% em março comparado 
a um ano antes, para 106.252 
toneladas, informou o governo. 
Já a produção de ouro subiu 9% 
no período, para 15.710 quilos.

Abrir o capital é como casar, diz o bilionário chinês Jack Ma
Alexandra Wolfe
The Wall Street Journal

Com um patrimônio de cerca 
de US$ 4,2 bilhões, Jack Ma, um 
pioneiro do comércio eletrônico 
da China que deixou na sexta-
feira o cargo de diretor-presi-
dente da Alibaba, já é um dos 
homens mais ricos do país. Mas 
ele pode enriquecer ainda mais 
se a empresa fundada por ele há 
14 anos decidir abrir o capital.

Ma conversou com The Wall 
Street Journal em uma visita 
recente à Califórnia. A filantropia 
foi o motivo da viagem, mas ele 
não tem intenção de participar 
do famoso compromisso feito por 
vários bilionários de doar pelo 
menos a metade do seu dinhei-
ro para a caridade. “Essa ideia de 
distribuir o seu dinheiro não foi 
criada por Bill Gates e Warren 
Buffett. Foi criada pelo Partido 
Comunista nos anos 50!”, disse 
ele, rindo.

Ma, de 48 anos, tem outras 
razões para rir. Desde que anun-
ciou sua transição para a presi-
dência do conselho de adminis-
tração, em janeiro, aumentaram 
as especulações de que a empresa 
estaria se preparando para abrir 

o capital. A Alibaba, avaliada em 
cerca de US$ 60 bilhões, poderia 
ser uma das melhores ofertas de 
ações do ano no setor de tecnolo-
gia, se levar o plano adiante.

Ma já percorreu este caminho. 
Uma das 25 divisões do grupo, 
a Alibaba.com, plataforma de 
comércio eletrônico para peque-
nas empresas, estreou na Bolsa de 
Valores de Hong Kong em 2007, 
mas teve seu capital fechado por 
Ma no ano passado. (As demais 
divisões do grupo, incluindo 
Taobao, Tmall e Alipay, nunca 
abriram o capital.) A crise finan-
ceira prejudicou a Alibaba.com, 
disse ele, e a firma precisava fazer 
grandes mudanças. Ao fechar seu 
capital novamente, ficou estabe-
lecida a base para abrir o capital 
do grupo inteiro algum dia.

Ma comparou a potencial saída 
às bolsas a um casamento. “Somos 
uma empresa que já se casou e se 
divorciou. Sabemos o que sig-
nifica o casamento”, disse. “Não 
queremos uma festa de casamen-
to; queremos uma união feliz.” E 
quanto ao momento certo? “Creio 
que estamos prontos”, afirmou.

No fim de abril, a Alibaba 
comprou uma participação de 
18% na Weibo, a versão chinesa 

do Twitter, por US$ 586 milhões 
— outra iniciativa vista como 
preparação para o “casamento”.

 O sucessor de Ma, Jonathan Lu, 
começou na empresa como dire-
tor de processamento de dados 
e foi galgando na hierarquia, 
enquanto Ma o fazia passar por 
uma série de cargos — e também 
por algo que parece uma versão 
empresarial do trote universitá-
rio. Ma diz com uma risadinha: 
“Eu o enfiei na geladeira” (isto é, 

criou muitas dificuldades para 
Lu). “E percebi, no início do ano, 
que ele estava pronto.”

 Ma acredita muito na perse-
verança. Nascido em Hangzhou, 
na China, aperfeiçoou seu inglês 
conversando com os turistas em 
um hotel da cidade. Prestou ves-
tibular duas vezes, sem sucesso, 
e por fim entrou numa faculda-
de local de formação de profes-
sores. Depois de se candidatar 
inutilmente a vários empregos, 

incluindo um como secretário do 
gerente de uma loja da Kentucky 
Fried Chicken, fez um emprésti-
mo de US$ 2.000 para fundar um 
site chamado China Pages; depois 
administrou uma firma de tecno-
logia para um departamento do 
Ministério de Comércio Exterior 
da China. Em 1999, captou US$ 
60.000 de 18 amigos e, trabalhan-
do no seu apartamento, fundou a 
firma que veio a ser a Alibaba.

Hoje os discursos de Ma atra-
em multidões na reunião anual 
da empresa para os clientes e a 
mídia. O executivo também tem 
experiência com uniões não tão 
bem-sucedidas. No fim de 2012, 
a Alibaba recomprou metade da 
participação de 40% que a Yahoo 
possuía na empresa. Quando 
indagado por quê, Ma respon-
deu: “Eles [a Yahoo] já mudaram 
de diretor-presidente quantas 
vezes?” Ele gira a cabeça de um 
lado para o outro, como se assis-
tisse a uma rápida sucessão de 
executivos e exclama: “Parece um 
filme de Hollywood!”

 Ma diz que admira a ética de 
trabalho da nova diretora-presi-
dente da Yahoo, Marissa Mayer, 
mas quem ele tem em mais alta 
estima é o fundador da empresa, 

Jerry Yang, que investiu inicial-
mente US$ 1 bilhão na Alibaba, 
em 2005.

Em sua viagem para a Califór-
nia, Ma visitou a Universidade 
de Stanford em busca de talen-
tos. Falando em mandarim num 
evento de recrutamento da Ali-
baba, ele perguntou a algumas 
centenas de engenheiros, esco-
lhidos a dedo: “Por que vocês 
não se arriscam? Por que não 
pensam em ir para a China?” A 
julgar pela sala transbordando 
de gente, alguns já estão consi-
derando essa possibilidade.

Embora Ma tenha grandes 
esperanças para a China, ele vê 
o Vale do Silício como o centro 
mundial de inovação. Em breve, 
vai lançar um fundo nos Estados 
Unidos para investir em novas fir-
mas de tecnologia da região.

 Ma disse que sua primeira pro-
vidência ao entregar o comando 
da Alibaba seria “dormir por três 
meses”. Mas talvez não disponha 
de todo esse tempo. Ele continu-
ará dirigindo o desenvolvimen-
to de estratégia e liderança da 
empresa, o que inclui ajudar fir-
mas estrangeiras a usar as plata-
formas da Alibaba para vender a 
clientes na China e no exterior. 

Jon Hilsenrath
The Wall Street Journal

As autoridades do Federal 
Reserve, o banco central ameri-
cano, elaboraram uma estraté-
gia para reduzir gradualmente 
um programa sem precedentes 
de compra de títulos de dívi-
da para estimular a economia 
— num esforço de preservar a 
flexibilidade e administrar as 
altamente imprevisíveis expec-
tativas do mercado.  

Os dirigentes do Fed dizem 
que planejam cortar o volume 
de compra de títulos, hoje em 
US$ 85 bilhões por mês, em eta-
pas cuidadosas e possivelmente 
intermitentes, variando essas 
compras conforme a evolução 
da inflação e do mercado de tra-
balho. A hora de iniciar esse pro-
cesso ainda está em discussão.

A estratégia do Fed de quanto 
e quando reduzir o programa é 
de grande interesse para o mer-
cado financeiro. Embora o plano 
em discussão dê ao Fed bastante 
flexibilidade, ele pode não ser a 
trajetória clara e estável que os 
mercados esperam, com base 
em experiências passadas. 

As autoridades estão se con-
centrando em esclarecer a estra-
tégia para prevenir reações exa-
geradas do mercado quanto às 
próximas ações do banco. Por 
exemplo, elas querem evitar a 
expectativa de que o recuo seja 
um processo contínuo e unifor-
me como em 2003 e 2006, quan-
do o Fed aumentou as taxas de 
juros de curto prazo numa série 
de incrementos de 0,25 ponto 
percentual durante 17 reuniões  
de política monetária seguidas.      

Richard Fisher, presidente da 
regional do Fed em Dallas, Texas, 
disse em entrevista ao The Wall 
Street Journal na sexta-feira 
que o banco não quer fazer uma 
mudança de curso muito radical. 
“Creio que temos que reduzir a 
marcha.” Fisher é parte de um 
grupo de conservadores do Fed 
que se preocupa com as políticas 
de afrouxamento monetário da 
instituição. 

As bolsas e os mercados de 
renda fixa decolaram desde que o 
Fed anunciou, em setembro, que 
começaria a ampliar o programa 
de compra de títulos de dívida. 
Os principais índices fecharam 
com outro recorde de alta na 
sexta-feira. Um fim abrupto e sur-
preendente poderia reverter esta 
tendência, mas um fim prolonga-
do talvez provoque um supera-
quecimento dos mercados. Algu-
mas autoridades, por sua vez, 
acreditam que outros programas 
foram encerrados cedo demais e 
não querem repetir o erro.

A estratégia do Fed para redu-
zir o programa surgiu como uma 

fonte de incertezas nos merca-
dos, na esteira da reunião de 
política monetária do início do 
mês. O Fed afirmou, num comu-
nicado após a reunião, que esta-
va “preparado para aumentar ou 
diminuir o ritmo das compras” 
de acordo com o comportamen-
to da economia.

A sugestão de que o Fed pode-
ria aumentar as compras de 
títulos de dívida marcou uma 
mudança de direção nos comu-
nicados que foi interpretada por 
alguns como um reconhecimen-
to de que a economia precisava 
de mais ajuda. Os dados do mer-
cado de trabalho de abril foram 
desanimadores e a inflação caiu 
abaixo da meta do Fed de 2% ao 
ano, ambos indicadores que jus-
tificariam mais estímulo.

 Mas muitas autoridades acre-
ditam que a recuperação está no 
caminho certo e não estão preo-
cupadas com a desaceleração da 

inflação. Essas últimas declara-
ções parecem, na verdade, mais 
destinadas a sinalizar uma flexi-
bilidade maior do Fed na condu-
ção dos programas.  

Charles Plosser, presidente 
da regional do Fed de Filadél-
fia, disse ao WSJ na sexta-feira 
que a mudança no comunicado 
visou “lembrar todo mundo” 
que o Fed tem “uma balança que 
pode pender tanto para um lado 
quanto para o outro”.    

A balança também pode ficar 
equilibrada. Os dirigentes do Fed 
poderiam diminuir o volume das 
compras de títulos até certo ponto 
e esperar um pouco enquanto 
avaliam o resultado, ou poderiam 
tomar várias ações seguidas se 
acharem melhor. Eles poderiam 
ainda aumentar as compras caso 
percam a confiança no cenário 
econômico. Uma das metas da 
estratégia é garantir flexibilidade 
numa economia incerta.

Ainda assim, embora as auto-
ridades aparentem estar cada 
vez mais determinadas a recu-
ar no programa, elas ainda não 
decidiram quando começar.   

Fisher disse que, na última reu-
nião, ele foi a favor de começar 
imediatamente. Algumas auto-
ridades talvez vislumbrem um 
início nos próximos meses, se os 
dados indicarem fortemente que 
a economia está resistindo aos 
aumentos de impostos e cortes 
de gastos do governo americano, 
que parecem emperrar o cresci-
mento. Mas o Fed poderia espe-
rar mais tempo, principalmen-
te se a economia decepcionar, 
como ocorreu nos últimos anos 
durante os meses da primavera e 
verão no hemisfério norte.    

Uma pesquisa do WSJ com 
economistas do setor privado 
mostrou que 55% esperam que 
o Fed comece a reduzir o pro-
grama de compras no terceiro 
ou quarto trimestre deste ano, 
enquanto 45% preveem que o 
banco vai aguardar até 2014 ou 
até mais. Nenhum deles acredita 
que o próximo passo do Fed será 
elevar as compras. 

Os programas de compra de 
títulos de dívida têm o objetivo de 
baixar as taxas de juro de longo 
prazo e impulsionar os mercados 
financeiros ao incentivar mais 
crédito, gastos e contratações na 
economia como um todo. Desde 
setembro, a carteira de títulos do 
Fed subiu de US$ 2,58 trilhões 
para US$ 3,04 trilhões.

Sinais mais claros sobre os pla-
nos do Fed podem surgir nesta 
semana. Os presidentes das 
cinco regionais do banco, inclu-
sive Fisher, Plosser e a diretora 
Sarah Bloom Raskin, têm discur-
sos agendados. O presidente do 
Fed, Ben Bernanke, vai discutir 
as perspectivas da economia 
no longo prazo num discurso 
de formatura na Universidade 
Simon’s Rock, em Massachusetts, 
no próximo sábado. 

Os dirigentes do banco central 
americano querem ver melhoras 
substanciais no mercado de tra-
balho antes que os programas 
sejam completamente elimina-
dos. E mesmo então o BC poderá 
levar meses ou anos para tomar 
iniciativas para aumentar as 
taxas de juros de curto prazo. 

A taxa de desemprego caiu 
de 8,1% em agosto para 7,5% em 
abril, tanto devido a contratações 
quanto a pessoas que deixaram a 
força de trabalho. O número de 
empregos aumentou em média 
193.000 por mês nos oito meses 
depois que o programa foi lança-
do, comparado com uma média 
mensal de 157.000  vagas antes. 
“Não dá para dizer que não houve 
uma melhora no mercado de tra-
balho”, disse Plosser.   

Fed se prepara para reverter 
curso da política de estímulo

Carteira carregada
Ativos do Federal Reserve, em US$ trilhões

Fonte: Federal Reserve The Wall Street Journal
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O presidente Ben Bernanke pode começar a reduzir compra de títulos em breve  
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O gigante do e-commerce Alibaba está pronto para a bolsa, segundo o fundador

AMANDA FRIEDMAN PARA O THE WALL STREET JOURNAL

O G7, grupo que reúne os sete 
países mais industrializados do 
mundo, reafirmou no sábado 
seu compromisso de não pro-
mover deliberadamente a des-
valorização de suas moedas por 
meio de políticas monetárias. 
A renovação do compromisso 
ocorreu dois dias após a moeda 
japonesa ultrapassar pela pri-
meira vez nos últimos quatro 
anos a cotação de 100 ienes para 
cada dólar, em parte devido ao 
programa de estímulo anun-
ciado em abril pelo BC do Japão.

O Yahoo, empresa americana 
de tecnologia, comprou a 
desenvolvedora de jogos para 
celulares e tablets Loki Studios, 
informou a Loki na sexta-feira. 
Seus profissionais se juntarão à 
equipe do Yahoo especializada 
em dispositivos móveis.  Os ter-
mos financeiros do acordo não 
foram divulgados.

O governo de Bangladesh infor-
mou que planeja elevar o salário 
mínimo dos quatro milhões de 
trabalhadores da indústria de 
confecções. O salário mínimo 
do setor, de US$ 38 por mês, foi 
reajustado pela última vez em 
2010 após uma série de protes-
tos. O desabamento, em abril, de 
um prédio onde várias fábricas 
de roupas operavam causou a 
morte de mais de 1.100 pessoas.

A Bloomberg, empresa de notí-
cias e informações financeiras, 
está sendo investigada pelo 
Tesouro e o BC dos EUA, segundo 
pessoas a par do assunto, depois 
de ter divulgado que bloqueou o 
acesso da sua divisão de notícias 
a dados sobre o uso dos seus 
terminais por clientes, como, por 
exemplo, a última vez em que 
acessaram o sistema. O banco 
Goldman Sachs se queixou do 
acesso de jornalistas a tais dados. 
A Bloomberg afirmou que não foi 
informada sobre a investigação.

A United Arab Shipping, firma 
de transporte marítimo sediada 
no Kuwait, estuda a compra de 
cinco navios porta-contêineres 
Triple-E, o maior do mundo, por 
cerca de US$ 700 milhões, dis-
seram pessoas a par do assunto. 
Eles serão usados em  rotas entre 
a Europa e a Ásia operadas em 
conjunto com a China Shipping.

A Nissan, montadora japonesa, 
informou que espera que seu 
lucro no atual ano fiscal, que ter-
mina em março de 2014, cresça 
23%, ajudada em parte por um 
iene  mais fraco. Ela planeja for-
talecer suas operações e marke-
ting na China e nos EUA. No ano 
fiscal encerrado em março, o 
lucro da Nissan foi de US$ 3,4 
bilhões, apenas 0,3% acima do 
obtido um ano antes.

Os transplantes de pelos faciais crescem no país, 
que atrai cada vez mais estrangeiros. Em 2012, o 
chamado turismo da saúde gerou US$ 1 bilhão.

Turquia fatura com bigodes
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