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O governo da Argentina apre-
sentou na segunda-feira à noite à 
Suprema Corte dos EUA recurso 
contra a decisão de primeira ins-
tância que o obriga a pagar US$ 
1,3 bilhão a credores que não 
aceitaram a renegociação da sua 
dívida após a moratória decre-
tada em 2001. A obrigatoriedade 
de pagar esses credores integral-
mente coloca o país sob o risco 
de uma nova moratória.

O México deve ter uma pro-
dução recorde de açúcar na 
safra 2012-2013, com quase 7 
milhões de toneladas, contra 5,1 
milhões um ano atrás, informou 
a Câmara Nacional da Indústria 
Açucareira, atribuindo o resul-
tado às melhores condições cli-
máticas, que permitiram elevar a 
produção por hectare e o teor de 
sacarose por tonelada de cana. 

O Canal da Nicarágua, orçado 
em US$ 40 bilhões, não será 
financiado pelo governo da 
China, afirmou o empresário 
chinês Wang Jing, dono da 
empresa que neste mês recebeu 
do governo nicaraguense a con-
cessão do canal. Ele disse que o 
canal deve ser financiado por 
“superbancos”, sem citar quais. O 
projeto enfrenta certo ceticismo 
devido ao alto custo e sua pro-
ximidade do Canal do Panamá, 
mas Jing diz que a construção vai 
começar em 2014. 

O crédito concedido no Brasil 
em maio somou R$ 2,5 trilhões, 
volume 1,5% maior que o de abril, 
segundo o BC. A média dos juros 
cobrados foi de 18,1% ao ano, 
0,4 ponto percentual mais baixa 
que em abril e o menor patamar 
registrado no ano até agora.

Sony afirma que está pronta para crescer nos smartphones
Juro Osawa
The Wall Street Journal, de Xangai

A Sony Corp., um nome que é 
sinônimo de eletrônicos de con-
sumo, ainda não conseguiu fazer 
a diferença quando o assunto é 
smartphones. Ela está bem atrás 
da Apple Inc. e da Samsung Elec-
tronics Co. Mas com a melhora 
das condições financeiras da 
empresa japonesa e uma série 
de novos lançamentos este ano, 
o líder da sua divisão de apa-
relhos móveis diz que ela está 
finalmente no caminho de se 
tornar uma grande no setor.   

O sucesso da Sony nesse seg-
mento ainda deficitário é crítico 
para a recuperação da empresa, 
que se esforça para dar uma vira-
da na divisão de eletrônicos.  

A Sony teve o primeiro lucro 
líquido em cinco anos no ano 
fiscal encerrado em março, mas 
o resultado foi em parte con-
sequência de vendas de ativos. 
Diante das preocupações quan-
to ao futuro da empresa, o inves-
tidor ativista Daniel Loeb, cuja 
firma é dona de 7% das ações 
da Sony, propôs que a empresa 
abrisse o capital de parte das 
divisões de música e cinema.  

Numa entrevista ao The Wall 
Street Journal, o diretor-presi-
dente da Sony Mobile Communi-
cations, Kunimasa Suzuki, disse 
estar “muito confiante” que a 
divisão vai dar lucro no ano fis-
cal que começou em abril. 

Ontem, a empresa apresentou 
o Xperia Z Ultra, um smartpho-
ne enorme com tela de 6,4 pole-
gadas, e o SmartWatch2, uma 
nova versão do seu dispositivo 
de pulso que se conecta a smart-
phones com o sistema operacio-
nal Android, do Google. Trechos 
editados da entrevista:  

WSJ: Por que a Sony está tendo 
tanta dificuldade no mercado de 
smartphones? 

Suzuki: Se você olhar o passa-
do, tivemos um grande atraso na 
transição para os smartphones. 
Em 2007, a sociedade entre a 
Sony e a Ericsson teve uma recei-
ta recorde com um forte lucro. 
Aí a Apple lançou o iPhone, e o 
Android, do Google, começou a 
crescer. A Sony Ericsson atrasou 
o lançamento de smartphones 
porque ficamos atrelados ao 
sucesso das nossas gerações 
anteriores de celular Walkman 
e CyberShot. Não podemos 
negar esse passado. Foi por isso 

que não conseguimos mudar. 
Nossas vendas caíram e nossos 
smartphones ficaram para trás.       
Em 2011, a divisão chegou ao 
fundo do poço. Compramos a 
[parte da Ericsson na] sociedade 
no momento certo. Agora esta-
mos numa situação melhor.

WSJ: O que o sr. está fazendo 
para recuperar a divisão móvel?

Suzuki: Primeiro, tínhamos 
um monte de redundância. Por 
isso, em agosto [do ano passado], 
anunciamos transformações que 

incluíram dolorosos cortes de 
pessoal. A outra parte é ser efi-
ciente. Se tentarmos fazer tudo 
ao mesmo tempo, sem nenhum 
planejamento estratégico, não 
vamos conseguir ganhar parti-
cipação de mercado.

O primeiro passo era desen-
volver produtos melhores. Reu-
nimos todos os ativos tecnológi-
cos de todas as partes da Sony. O 
Xperia Z foi o primeiro produto 
desenvolvido dessa maneira, e o 
seguinte foi o Tablet Z. E agora 

temos o Xperia Z Ultra.
Quando os produtos cresce-

rem o suficiente, mesmo que 
nossa verba de marketing ainda 
não seja suficiente, o boca a boca 
ajuda. Os amantes da tecnologia 
começaram a falar dos produtos 
on-line, e isso foi uma mudança 
muito importante.

WSJ: Quais são as principais 
áreas de investimento da Sony?

Suzuki: O novo SmartWatch 
2 é uma área onde precisamos 
investir. Com a geração ante-
rior do nosso SmartWatch, não 
fizemos um investimento muito 
grande. Na época, os relógios 
inteligentes não eram muito 
conhecidos como um gênero 
em si. Agora é o momento certo 
para nós enfatizarmos esses pro-
dutos companheiros dos nossos 
smartphones. Estamos definiti-
vamente mais ativos nesta área. 

WSJ: Como o Xperia Z, seu prin-
cipal telefone, está se saindo?

Suzuki: Para a Sony, o Xpe-
ria Z vem sendo o telefone de 
crescimento mais rápido até 
hoje. No Japão, foi o campeão 
de vendas nas primeiras seis 
semanas depois do lançamento. 
As vendas também vão bem em 
partes da Europa, como Espa-

nha e Reino Unido. Nos EUA, ele 
chegará por meio de um acordo 
com a [telefônica] T-Mobile.

WSJ: O que a Sony está fazendo 
para diferenciar seus smartphones?

Suzuki: Estamos usando tec-
nologia desenvolvida para outras 
categorias de produto, como 
TVs e câmeras, e aplicando-a aos 
smartphones. Não há limite para 
a evolução da tecnologia em cada 
área, seja a de imagem digital ou 
qualidade de som.

Então, é uma questão de como 
integrar toda a tecnologia ao 
[setor] móvel. Tecnicamente, 
esta integração requer muito 
trabalho de engenharia.

WSJ: Qual o maior desafio pela 
frente?

Suzuki: Nossos concorrentes 
são fortes. O investimento deles 
é enorme. A Samsung e a Apple 
têm muito dinheiro. Sabemos 
disso. Então, deveríamos ter pre-
parado esse nível de caixa desde 
o princípio? Isso era impossível. 
Mas já começamos a crescer e 
temos a chance de crescer mais. 
Ainda não temos um monte 
de dólares para gastar. Então 
temos que procurar uma manei-
ra muito eficiente de usar nosso 
dinheiro.

Um relatório preliminar da FAA, a agência que 
regula a aviação dos EUA, recomenda que se per-
mita o uso de eletrônicos em pousos e decolagens.

Eletrônicos no avião. Será?

 wsj.com/brasilLeia on-line 
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A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, está cogitando a 
venda parcial ou integral da sua 
unidade de carvão em Moçam-
bique, disseram pessoas a par do 
assunto. Seria uma mudança nos 
planos da firma, que em feve-
reiro afirmou que não pensava 
em vender a unidade, apesar de 
em janeiro ter dado uma baixa 
contábil de US$ 3 bilhões ligada 
à reavaliação dos seus ativos.

As vendas de imóveis novos 
nos EUA cresceram 2,1% em 
maio sobre abril, para uma taxa 
dessazonalizada e anualizada de 
476.000 unidades, o nível mais 
alto desde julho de 2008, infor-
mou ontem o Departamento de 
Comércio. Já o índice Case-Shil-
ler, da agência S&P, indicou alta 
de 12,1% no preço dos imóveis 
usados em 20 áreas metropoli-
tanas dos EUA em abril ante um 
ano atrás, reforçando os sinais 
de recuperação do setor.

As farmacêuticas Roche, da 
Suíça, e AstraZeneca, do Reino 
Unido, informaram que compar-
tilharão dados sobre remédios 
nos primeiros estágios de con-
cepção para acelerar o desenvol-
vimento de novos produtos. Pelo 
acordo, elas passarão os dados 
de suas pesquisas à britânica 
MedChemica, especializada na 
análise de compostos químicos.

A Barnes & Noble, maior rede 
de livrarias dos EUA, anunciou 
que vai parar de fabricar os 
leitores de livros digitais Nook, 
depois de ter investido cente-
nas de milhões de dólares para 
competir com a Amazon.com e a 
Apple no mercado de tablets. Os 
prejuízos da divisão digital da 
empresa mais que dobraram no 
último trimestre, dilapidando o 
resultado favorável das livrarias.

Os acionistas da Sprint Nextel, 
operadora de telefonia móvel 
dos EUA, aprovaram ontem a 
proposta do conglomerado 
japonês SoftBank, que ofereceu 
US$ 21,6 bilhões por 78% da 
empresa. A aquisição, que ainda 
tem que ser aprovada pelos 
reguladores, encerra uma arras-
tada briga entre o Softbank e a 
empresa americana de TV a cabo 
Dish Network, que também fez 
uma oferta pela Sprint.

A All Nippon Airways, compa-
nhia aérea japonesa, e a AirAsia, 
da Malásia, anunciaram que vão 
romper sua deficitária sociedade 
na japonesa AirAsia Japan, ini-
ciada há menos de um ano, e que 
a All Nippon vai comprar a fatia 
de 33% da AirAsia por US$ 25,1 
milhões. Executivos das firmas 
atribuíram a decisão a divergên-
cias quanto à melhor maneira de 
administrar a sociedade.

Lingling Wei e Bob Davis 
The Wall Street Journal,  
de Pequim

Nos escritórios da Citic Trust 
Co., na capital da China, cerca 
de 400 funcionários provi-
denciam financiamentos para 
incorporadoras, siderúrgicas e 
outras empresas desesperadas 
por dinheiro e rejeitadas pelos 
bancos tradicionais do país.    

A Citic e as outras instituições 
que compõem o sistema de cré-
dito paralelo da China, chama-
das de “shadow banks” (bancos-
sombra), criaram o que o país 
tem de mais parecido com uma 
cultura de mercado de capitais. 
Elas correm riscos que os ban-
cos convencionais evitam, che-
gando ao ponto de criar fundos 
de investimento para ativos 
como bebidas alcoólicas caras 
e móveis de primeira linha. Seus 
principais executivos dirigem 
carros de luxo e frequentam 
clubes elegantes.      

Agora, essas instituições para-
lelas — um conjunto de compa-
nhias fiduciárias, seguradoras, 
empresas de leasing, casas de 
penhora e outros financiado-
res informais sujeitos a menos 
regulamentação — são o ele-
mento principal do receio cres-
cente de que uma crise de dívida 
venha a estourar na desacelera-
da economia da China.     

Nos últimos dias, o gover-
no chinês tomou providências 
para conter os empréstimos não 
regulamentados. O mercado 
de ações da China registrou na 
segunda-feira sua maior queda 
diária em quase quatro anos, 
5,3%, depois que o banco central 
anunciou restrições ao aumento 
descontrolado do crédito.  

O Banco Popular da China 
começou este mês a cortar finan-
ciamentos para o mercado de 
crédito interbancário do país, 
em que os bancos emprestam 
uns aos outros e para algumas 
grandes instituições de crédito 
paralelo. Isso fez a taxa de juros 
interbancários, geralmente na 
faixa de 2% a 3% ao ano, bater em 
25% antes de baixar de novo. Ela 
ficou em 6,64% na segunda-feira 
e fechou ontem em 5,8%.

Num sinal de que estava ten-
tando relaxar o aperto de crédi-
to, o banco central comunicou 
ontem que recentemente inje-
tou fundos em algumas institui-
ções financeiras para preservar 
a liquidez. O anúncio fez a bolsa 
de Xangai, que havia começado 
o pregão recuando novamente 
mais de 5%, reagir e fechar o dia 
com queda de apenas 0,2%.

 A agência de notícias oficial 
da China, a Xinhua, informou 
no domingo que o banco central 
engendrou esse aperto de crédi-

to para reduzir as atividades de 
empréstimos alternativos, indi-
cando que o foco de sua política 
monetária começou a mudar de 
“quantidade” para “qualidade”. 
A Xinhua afirmou que há “muito 
dinheiro à procura de investi-
mentos especulativos e o crédi-
to para o setor privado ainda é 
generalizado”. 

Economistas dentro e fora 
da China temem que o crédito 
paralelo esteja introduzindo 
riscos semelhantes ao boom 
das hipotecas nos Estados Uni-
dos, ao financiar projetos que 
podem nunca dar retorno, ao 
não revelar completamente aos 
investidores o que estaria sendo 
financiado e ao dar a impressão 
de que proporcionam aos ban-
cos uma maneira de se livrar 
de empréstimos problemáticos 
— sem realmente fazer isso. 

O banco central decidiu que 
tinha de agir agora para evitar 
que os problemas financeiros 
fiquem fora de controle, diz 
Charlene Chu, diretora da Fitch 
Ratings Inc. em Pequim. “Quan-
to maior o problema, mais difícil 
fica gerenciá-lo.”

Esses agentes alternativos de 
crédito conseguem dinheiro 
tomando emprestado dos bancos 
convencionais ou atraindo inves-
tidores ricos em busca de rendi-
mentos mais altos. Mas à medida 
que os bancos convencionais 
têm dificuldade de obter fundos, 
sobra menos para emprestar aos 
agentes paralelos. Além disso, o 
aperto no crédito poderia levar 
investidores a pensar duas vezes 
antes de colocar dinheiro em 
instituições consideradas menos 
seguras que os bancos.    

Os bancos convencionais da 
China são estatais e na maio-
ria das vezes emprestam para 
grandes empresas também esta-
tais, em detrimento de outros 
potenciais tomadores. O rendi-
mento dos depósitos é fixado 
pelo governo — que permite 

pouquíssima concorrência — e 
as taxas de remuneração ficam 
geralmente abaixo da inflação, 
aguçando o apetite dos deposi-
tantes por juros maiores.   

É aí que as instituições alter-
nativas entram em cena. Num 
exemplo típico, uma empresa 
que precisasse de dinheiro para 
uma siderúrgica, uma estrada 
ou outro projeto poderia obter 
um empréstimo de curto prazo 
a uma taxa de juros alta. O agen-
te paralelo, sozinho ou com 
outros, transformaria, então, 
aquele empréstimo num produ-
to de investimento que pudesse 
vender para investidores, pro-
metendo um rendimento maior 
em retorno, financiado pelos 
pagamentos do empréstimo.   

O sistema de crédito parale-
lo da China surgiu nos anos 80, 
quando as autoridades apro-
varam algumas empresas fidu-
ciárias para que financiassem 
certas exportações e executas-
sem outras tarefas consideradas 
arriscadas demais para os ban-
cos convencionais. O segmento, 
que passou por altos e baixos 
e durante anos foi usado pelo 
governo para testar práticas de 
mercado proibidas aos bancos, 
é hoje uma parte crescente do 
setor financeiro da China.

Entre 2010 e 2012, depois que 
o governo passou a regular mais 
pesadamente os bancos conven-
cionais para conter o dinheiro 
fácil, o sistema paralelo dobrou 
seu volume de empréstimos 
para 36 trilhões de yuans (US$ 
5,8 trilhões), ou cerca de 69% do 
produto interno bruto da China, 
segundo estimativas do J.P. Mor-
gan Chase & Co. Nas companhias 
fiduciárias, um pilar do sistema 
paralelo, os ativos administra-
dos quase triplicaram para 8,7 
trilhões de yuans, fazendo desse 
tipo de empresa o segundo maior 
segmento de serviços financeiros 
do país depois dos bancos.

As instituições de crédito para-

lelo não são reguladas tão de 
perto quanto os bancos tradicio-
nais e com frequência não divul-
gam muita informação sobre 
onde estão investindo ou sobre 
o desempenho de seus emprés-
timos. Muitas vezes elas dão cré-
dito a projetos de infraestrutura 
ou imobiliários que não se quali-
ficariam para os empréstimos de 
bancos convencionais.

“As empresas fiduciárias sem-
pre se espelharam nos bancos de 
investimento, o que significa um 
tipo de ‘cultura de caçador’ que 
requer uma procura permanen-
te por oportunidades de negó-
cios”, disse Wang Jingxiong, que 
até há um mês era gerente da 
Citic, num ensaio amplamente 
circulado na internet.

 Analistas e economistas dizem 
que não está claro o nível da 
inadimplência nos sistema de 
crédito paralelo. Até agora, inves-
tidores não sofreram nenhum 
prejuízo de fato com emprésti-
mos de companhias fiduciárias 
porque tomadores problemáti-
cos vêm sendo socorridos pelo 
governo. Tais resgates tornam 
o governo vulnerável a prejuí-
zos maiores se a inadimplência 
aumentar, uma preocupação 
crescente à medida que a econo-
mia da China perde força.   

No mínimo, afirmam alguns 
economistas, esses credores 
alternativos estão ajudando a 
manter as fábricas vivas em seto-
res com excesso de capacidade 
ou incentivando projetos que o 
país não necessita — e contando 
com o governo para garantir que 
eles serão pagos.

A principal preocupação é que 
essa “dívida oculta” em algum 
momento exploda nos balanços 
do Estado em plena desacelera-
ção, em última análise gerando 
um problema que o governo deve 
absorver, diz o economista da 
Universidade Harvard Kenneth 
Rogoff, ex-economista-chefe do 
Fundo Monetário Internacional.

Poucos economistas preveem 
uma crise financeira iminente 
na China, em parte porque o 
país possui uma taxa de pou-
pança elevada, o  que mantém 
os cofres dos bancos chineses 
cheios. O governo também tem 
reservas consideráveis   para 
ajudar a lidar com situações de 
emergência. Mas turbulências 
no setor de crédito alternativo 
poderiam repercutir em outras 
partes do setor financeiro e for-
çar mais medidas do governo 
para restringir o crédito. Isso 
poderia desacelerar a economia 
ainda mais. Alguns economistas 
agora preveem que a China vai 
crescer este ano menos do que 
a meta do governo de 7,5%, após 
15 anos consecutivos superando 
a meta anual.

Crédito paralelo gera receios 
de crise financeira na China

Briga com gigantes
Participação no mercado global de smartphones

Vendas no primeiro trimestre de 2013, em % 
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O risco do endividamento
…semelhante ao que ocorreu
nos EUA antes da crise de 2008 

O crédito como percentual do PIB
tem crescido rapidamente na China 

EUA, %

Até 40,8 pontos percentuais em 5 anos
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Até 84,1 pontos percentuais em 5 anos
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