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Empresas

Promotores dos EUA e Inglaterra apresentarão denúncia criminal contra ex-funcionários não
identificados do banco britânico
Barclays por suposta participação
no escândalo de manipulação da
taxa de referência Libor, segundo
pessoas a par da situação. O Barclays não quis comentar.
A SEC, comissão de valores
mobiliários dos EUA, informou
que congelou mais de US$ 3
milhões de ativos de Badin Rungruangnavarat, investidor tailandês que fez negociações suspeitas
com ações da Smithfield pouco
antes de o frigorífico americano
receber uma oferta de US$ 4,7
bilhões da chinesa Shuanghui. O
investidor não foi localizado e a
Smithfield não quis comentar.

A Airbus espera fazer os primeiros voos de testes de seu novo
A350 nos próximos dias, um
passo importante para obter a
aprovação dos reguladores para
que a aeronave entre em operação em 2014. O lançamento do
avião, que competirá com os 787
e 777 de maior porte da Boeing,
está atrasado em mais de um
ano e teve custos adicionais de
milhões de dólares, em parte por
problemas com fornecedores.
A Espanha vai cortar em até 20%
os subsídios aos produtores de
energia renovável, segundo pessoas a par de um amplo plano de
reestruturação do setor. A medida
poderia levar à ruína muitas firmas e investidores individuais que
apostaram na indústria e complicar a situação de bancos que
financiaram esses projetos.
A Time Warner, gigante americana de mídia, anunciou que vai
injetar US$ 50 milhões no fundo
de investimento chinês China
Media Capital. O objetivo é buscar oportunidades no crescente
mercado de mídia e entretenimento do país asiático.

A Chrysler, montadora americana controlada pela Fiat, anunciou o recall de 629.000 utilitários
esportivos Jeep em todo o mundo
por problemas com air bags e
com a linha de fluido de transmissão dois dias depois de ter
rejeitado o pedido de autoridades americanas de fazer o recall
de 2,7 milhões de Jeeps Cherokee
e Liberty por defeitos no tanque.
A Nestlé, gigante suíça de alimentos, e a Mars, fabricante
americana de chocolates, foram
acusadas pelas autoridades antimonopólio do Canadá de terem
conspirado com uma rede local
de distribuidores atacadistas
para manipular os preços de chocolates no país entre 2002 e 2008.
A Mars informou que se defenderá das alegações. A Nestlé e o
distribuidor, o Itwal, não estavam
disponíveis para comentar.

REGIONAL
A Venezuela divulgou que vai
receber US$ 4 bilhões da China
em fundos para desenvolver campos de petróleo. O valor se soma a
uma linha de crédito em torno de
US$ 35 bilhões da China à Venezuela, a maior parte em troca de
entregas futuras do combustível.
A Pemex, estatal mexicana de
petróleo, informou que perde
até 10.000 barris por dia com
o roubo de gasolina, diesel e
petróleo cru e que o volume roubado vem subindo 30% ao ano.
As vendas de automóveis no
Brasil em 2013 podem crescer
mais do que a previsão atual de
4,5%, disse Luiz Moan Yabiku
Jr., presidente da associação de
montadoras, a Anfavea. Em 2012,
as vendas bateram o recorde de
3,8 milhões de veículos.
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INTERNACIONAL
A Comissão Europeia defendeu
a forma como administrou o
primeiro resgate à Grécia, um
dia depois de o FMI ter publicado um relatório no qual
critica o braço executivo da
União Europeia e reconhece
seus próprios erros na gestão
da crise grega. A CE classificou
de “equivocado e infundado” o
argumento do fundo de que ela
foi negligente ao não reconhecer a necessidade de mudanças
estruturais no governo grego.
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A Volaris, empresa aérea mexicana de baixo custo, enviou
solicitação aos reguladores do
México e dos EUA para realizar
uma oferta pública inicial de
ações nas bolsas dos dois países,
com a qual espera arrecadar até
US$ 400 milhões. Uma pessoa
a par da operação disse que ela
pode acontecer ainda este mês.
O PIB do Chile deve crescer 5%
este ano, disse ontem o ministro
da Fazenda do país, Felipe Larrain. Ele acrescentou que o crescimento abaixo das expectativas
até agora foi causado por fatores
isolados, como uma greve de
portuários em março.
O Equador divulgou que sua
receita com exportação de
petróleo caiu 15% em relação a
março, para US$ 987 milhões.

Novo cenário marca encontro
de líderes dos EUA e China
Bob Davis
The Wall Street Journal,
de Pequim
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Preparação para a visita deXi Jinping
ao Rancho Mirage, na Califórnia

O encontro hoje entre os
líderes da China e dos Estados
Unidos marca uma mudança
nas relações econômicas entre
as duas maiores economias do
mundo: o crescimento da China
está desacelerando bruscamente
após um longo período de forte
expansão enquanto a economia
americana está lentamente recuperando seu vigor depois de um
longo declínio.
As circunstâncias dessa
mudança apresentam uma oportunidade para Barack Obama
e Xi Jinping reorientararem as
relações econômicas e estabelecerem um novo tom que possa
levar os dois países a ampliar
investimentos e liberar o comércio, embora qualquer ação específica nessa direção deva ocorrer
posteriormente, não durante o
encontro de hoje na Califórnia.
“Havia um ar de triunfo da
China em reuniões recentes entre
líderes chineses e americanos”,
diz Mark Williams, ex-funcionário do Tesouro britânico que
hoje é analista da Capital Economics, em Londres. “Isso diminuiu
à medida que a China passou a
reconhecer mais os desafios que
enfrenta no médio prazo.”
Da última vez que um presidente chinês foi aos EUA para um
encontro de cúpula — a visita de
Hu Jintao em janeiro de 2011—, a
economia chinesa tinha motivos
para comemorar: ela havia crescido 9,3% no primeiro trimestre
daquele ano em relação a um ano
antes, graças ao massivo estímulo
que manteve a rápida taxa de crescimento apesar da crise financeira global. A economia americana,
em comparação, tinha crescido
apenas 0,1% no mesmo período.
Agora a situação mudou. Os
EUA cresceram 2,4% no primeiro
trimestre deste ano. A capacidade tecnológica do país está ajudando a ressuscitar dois setores
que enfrentavam dificuldades há
não muito tempo, o de manufatura e de energia, à medida que a
exploração de gás de xisto torna
os EUA um poderoso fornecedor
de combustíveis.
Enquanto isso, os líderes da
China ainda estão procurando
uma fórmula para estimular a
inovação no mundo da ciência
e na indústria e lutam contra
bolhas no setor imobiliário e de
crédito. De acordo com os cálculos do Goldman Sachs, o crescimento do PIB da China caiu para
6,4% no primeiro trimestre deste
ano, quando medido em uma
base anualizada, indicador usado
pelos EUA e outros países desenvolvidos, o que torna o desempe-

Um mundo diferente
Desde a última visita de um líder chinês, o crescimento dos EUA ganhou algum impulso e o da China esmoreceu
PIB, variação trimestral à taxa anualizada, %
EUA
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nho desse trimestre o mais fraco
da China desde a crise financeira.
Segundo economistas chineses, Xi está procurando formas
de reduzir os temores em relação a investimentos chineses nos
EUA, e de convencer seu anfitrião
americano de que a China leva a
sério as reestruturações. Obama
quer incentivar Pequim a concluir as promessas feitas há anos
por líderes chineses de que o
país vai reformar sua economia,
para que possa depender mais
do consumo doméstico do que
das exportações e investimentos,
o que poderia gerar oportunidades às empresas americanas.
“Nós vemos isso [o encontro]
como uma oportunidade de obter
um melhor entendimento sobre
o tipo de políticas domésticas e
reformas” que os líderes chineses
estão discutindo em casa, disse
um funcionário da Casa Branca.
Os novos líderes chineses estão
elaborando planos justamente
para afastar o país da sua dependência econômica das exportações e dos investimentos em
infraestrutura e indústrias que
requerem capital intensivo. Isso
representa uma oportunidade
para os EUA, à medida que a China
procura novas ideias. “Esse é um
momento de oportunidade para
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os EUA aprovarem e apoiarem
a agenda de reformas da China,
que claramente é de interesse de
ambos os países no longo prazo”,
diz Eswar Prasad, especialista em
China da Cornell University. “O
que a China gostaria de levar para
casa são imagens de Xi e Obama
arregaçando as mangas e começando a trabalhar como iguais.”
Outros dizem que os EUA têm
pouca influência sobre o governo de Pequim e que um endosso
das reformas pode sair pela culatra caso pareça que Xi esteja se
curvando aos EUA.
Líderes anteriores da China
também falaram em mudanças,
mas fizeram pouco para transformar o discurso em realidade.
Ampliar os benefícios sociais
para os trabalhadores migrantes,
por exemplo, há muito tem sido
considerado necessário de forma
que eles possam se estabelecer em
grandes cidades com suas famílias e passar a ser consumidores
ativos. Mas as propostas de extrair
das grandes empresas estatais e
as regiões ricas recursos adicionais para pagar os benefícios não
chegaram a lugar algum.
Além disso, a China poderia se
contentar com estratégias que
deixam as empresas dos EUA em
desvantagem, como a criação

de monopólios apoiados pelo
governo para reduzir o excesso
de capacidade nos setores de aço,
alumínio e outras indústrias em
vez de estimular a concorrência
do setor privado nessas áreas.
“As reformas devem ser cuidadosamente avaliadas em relação
aos interesses dos EUA”, diz a exrepresentante comercial dos EUA
Charlene Barshefsky.
O que poderia tornar Pequim
mais receptivo às inciativas dos
EUA é a busca da China de novas
bases de crescimento.
“A China passa hoje por uma
profunda reestruturação”, diz o
porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Hong Lei.
“A meta é promover crescimento
rápido e eficiente da economia.”
Já a moeda chinesa provavelmente não receberá nenhuma
atenção nas conversas dos dois
líderes. Desde a visita de Hu, em
janeiro de 2011, o yuan se valorizou 11,9% em relação ao dólar,
considerando a inflação, segundo o pesquisador Karim Foda,
do Brookings Institution, de
Washington. A valorização ocorreu em um momento difícil para
os exportadores chineses, dando
a Xi um forte argumento para
que os EUA amenizem suas críticas à política cambial chinesa.

Europa fica para trás na corrida pela tecnologia 4G
Lilly Vitorovich
The Wall Street Journal, de Londres
A Europa foi a pioneira da tecnologia de telefonia celular 15
anos atrás. Hoje, ela está atrasada na implantação de serviços
móveis de alta velocidade e tenta
desesperadamente se recuperar.
O continente está atrás dos
Estados Unidos e partes da Ásia
na adoção de tecnologias de
quarta geração como o padrão
LTE (“Long Term Evolution”, ou
evolução de longo prazo), que
tornam mais rápidas a navegação na internet e a transmissão
de vídeo para computadores,
tablets e smartphones.
As operadoras de celular culpam a economia fraca e as regras
rígidas da Europa pela falta de
investimento em suas redes nos
últimos anos, embora algumas
já estejam lançando serviços
mais rápidos à medida que os
governos leiloam faixas de frequência para a quarta geração.
Investimentos em redes 4G
são necessários para que a economia da Europa se mantenha
competitiva no cenário global.
Eles também ajudam as operadoras a reter clientes enquanto

lutam para conter a queda de
receita causada pela redução no
número de ligações das pessoas.
Para os consumidores, a falta de
investimento poderia resultar
em redes mais lentas.
“Há um amplo consenso de
que o mercado de telefonia
celular da UE [União Europeia]
está com baixo desempenho
em relação a outras economias
avançadas, inclusive os EUA”,
afirmou num relatório a GSMA,
uma associação do setor.
O documento ilustra o estado precário da Europa: 19% das
linhas nos EUA devem estar em
redes LTE até o fim do ano, comparado com menos de 2% na UE.
As velocidades dos EUA também
são 75% maiores do que a média
da UE, e a GSMA prevê que esta
diferença vai crescer.
“É humilhante — ficamos para
trás”, disse Pierre Louette, vicediretor-presidente da France
Télécom SA. “A internet foi praticamente inventada por um europeu, mas as grandes empresas
são americanas e as redes mais
rápidas estão nos EUA e na Ásia.”
Os EUA tinham cerca de 31
milhões de assinantes em redes
LTE e a Coreia do Sul, 16 milhões
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milhões de assinantes

EUA

60

50

Coreia
do Sul

30

20

o
g
i
t
r
ea

10

0

da Copa das Confederações, que
começa no dia 15 deste mês.
As empresas declararam que
cumpriram o prazo, segundo a
Anatel, que acrescentou que a
fiscalização está em andamento
e seus resultados serão conhecidos em breve.
A Anatel planeja disponibilizar
outras regiões do espectro nos
próximos anos, na faixa de 700
MHz (a mesma usada nos EUA),
que oferece um sinal mais robusto que a faixa empregada hoje, de
2,5 GHz, segundo a agência.
A GSMA afirmou que a Europa
também deveria reformar suas
políticas de espectro e consolidar mais o setor.
Neelie Kroes, comissária da
UE para a Agenda Digital, que
define as políticas de tecnologia, se comprometeu a abordar
essas questões este ano com propostas para reformar o mercado
das telecomunicações do bloco
e incentivar o investimento.
“Precisamos com urgência
tirar o atraso [...] e dar às pessoas as ferramentas tecnológicas
de que elas precisam”, disse ela
num congresso este ano.
Num momento em que era
necessário investir, os gastos de
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no fim de 2012. Já a Alemanha
tinha 570.000 usuários 4G e o
Reino Unido, só 41.000, segundo a firma de pesquisa Idate.
No Brasil, que começou
recentemente a adotar as redes
de quarta geração, a proporção
das linhas com a tecnologia
LTE ainda é pequena, mas está
crescendo rápido. O número
de usuários em redes LTE mais
do que triplicou entre março e
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abril, de 14.702 para 48.459, ou
0,02% do total de linhas celulares no país, informou a Anatel.
(Os números de maio ainda não
foram divulgados.)
A agência reguladora brasileira estabeleceu o prazo de 30 de
abril para que as quatro grande
operadoras — Claro, Oi, TIM e
Vivo — implantassem o serviço
em 50% da área urbana das seis
capitais que sediarão os jogos
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capital com infraestrutura de
telecomunicações caíram 14% de
2005 a 2009, para 40 bilhões de
euros (US$ 52 bilhões), segundo
a consultoria McKinsey, o equivalente a apenas dois terços dos
níveis de investimento nos EUA.
As operadoras afirmam que
não investiram em redes mais
rápidas devido aos problemas
econômicos da Europa, à concorrência entre muitas empresas
e à regulação pesada da UE, que
afetaram a receita.
Analistas também dizem
que as empresas desanimaram
depois de pagar um preço alto
por espaço no espectro 3G, no
ínicio de 2000, o que aumentou suas dívidas, prejudicou os
resultados e fez com que quisessem rentabilizar os ativos o
maior tempo possível.
Aquisições de participações
em empresas europeias por
estrangeiras — como as que o
bilionário mexicano Carlos Slim
fez em 2012 na holandesa KPN
e na austríaca Telecom Austria
— também poderiam levar as
operadoras do bloco a investir
mais para se fortalecerem.
(Colaboraram Frances Robinson e Luis Garcia.)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jun. 2013, Empresas, p. B11.

