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A América Móvil, grupo mexi-
cano de telecomunicações que 
no Brasil controla a Claro, Embra-
tel e Net, exerceu seu direito de 
dissolver o compromisso de 
manter em menos de 30% sua 
participação na KPN, informou a 
empresa holandesa de telecomu-
nicações. A América Móvil agora 
está livre para aumentar sua fatia 
atual de 29,8% e comprar o con-
trole da KPN, mas não confirmou 
se pretende fazê-lo.  

Os acionistas da Quiñenco, 
grupo financeiro e industrial 
do Chile, aprovaram ontem um 
aumento de capital de US$ 684 
milhões, informou a agência 
Reuters. Segundo a empresa, a 
maior parte do dinheiro será 
usada na sua transportadora 
marítima Vapores, que planeja 
renovar sua frota.

No México, segunda maior eco-
nomia da América Latina, 45,5% 
da população, ou 53,3 milhões 
de pessoas, viviam em estado 
de pobreza em 2012, segundo 
relatório divulgado pelo governo 
do país e baseado numa popu-
lação total de 117,3 milhões 
de habitantes. No relatório de 
2010, 46,1% de um total de 114,5 
milhões de habitantes eram con-
siderados pobres. Já o percen-
tual da população vivendo em 
extrema pobreza caiu de 11,3% 
em 2010 para 9,8% em 2012.  

A BRF, empresa de alimentos 
que é dona da Perdigão, divul-
gou lucro de R$ 208 milhões no 
segundo trimestre, contra R$ 6 
milhões um ano atrás. O resul-
tado foi ajudado por uma queda 
nos custos de dívida e por um 
aumento de 10% na receita.

Aposta de recuperação do Japão tem efeitos mundiais
Thomas Catan
The Wall Street Journal

Por quase duas décadas, o 
Japão tem sido amplamente irre-
levante para a economia mun-
dial. O país ficou preso em uma 
órbita de decadência, um espetá-
culo deprimente, mas com pou-
cos impactos para outros países.

Para o bem ou para o mal, esse 
período agora está no fim.

O governo do primeiro-minis-
tro Shinzo Abe embarcou  numa 
aposta de alto risco para escapar 
da ameaça de crescimento irri-
sório e queda nos preços usan-
do uma combinação de gastos 
governamentais, crédito fácil e 
uma ambiciosa reforma na tra-
dicional economia japonesa. 

Se a chamada “Abecono-
mia” for bem-sucedida, a então 
terceira maior economia do 
mundo pode reemergir como 
um importante motor de cresci-
mento num momento em que a 
Europa está estagnada e a China 
se desacelera. Se ela falhar, a 
montanha de dívidas do gover-
no japonês pode desmoronar e 
afetar a economia global.

“Ela definitivamente tem 
potencial para ser um grande 

choque”, diz Michael Manetta, 
economista da Roubini Global 
Economics. “Em termos de com-
portamento de mercados de 
capitais, ela provavelmente seria-
parecida ao que vimos depois do 
[colapso do] Lehman Brothers.”

O Fundo Monetário Internacio-
nal tem apoiado os esforços do 
Japão para desatar o crescimento. 
Uma recuperação japonesa seria 
“claramente uma vitória para a 
economia global”, diz Jerry Schi-
ff, chefe da missão do FMI para 
o Japão. “Ela seria um benefício 
significativo em um momento 
em que não há muitos conduto-
res do crescimento global.”

Ao mesmo tempo, as preocu-
pações sobre o que poderia acon-
tecer se a Abeconomia desandar 
estão aumentando. O FMI listou 
recentemente essa possibilidade 
como um dos maiores riscos da 
economia global.

Um possível cenário de desas-
tre econômico: o tamanho da 
dívida do governo do Japão, que 
é de quase 150% o PIB do país, é 
muito maior do que de qualquer 
uma das grandes economias. Os 
investidores até agora continuam 
emprestando ao governo japonês 
a taxas de juros bem baixas, o que 

permite que ele pague seus com-
promissos com facilidade.

Mas se o crescimento não se 
materializar, os investidores 
podem começar a duvidar da 
capacidade do governo de pagar. 
“O risco é de os investidores pas-
sem a se preocupar com a susten-
tabilidade da dívida e exigir taxas 
de juros mais altas”, escreveu o 

economista-chefe do FMI, Olivier 
Blanchard, este mês.

Para evitar um calote, o gover-
no pode pressionar o banco 
central a continuar comprando 
a dívida, processo que poderia 
desencadear hiperinflação. A 
queda nos padrões de vida dos 
japoneses, uma crise bancária e 
um aumento nos juros poderia 

ter efeitos na região e afetar a já 
frágil economia mundial.

“Um grande aumento nos ren-
dimentos [dos títulos de dívida do 
governo japonês] pode ter impor-
tantes efeitos globalmente”, disse 
Schiff, do FMI. “Tem potencial de 
afetar a economia global de uma 
forma não trivial.”

De fato, os economistas adver-
tiram por anos que a dívida do 
Japão é insustentável. Mas os 
investidores têm dado de ombros, 
em grande parte porque até 95% 
da dívida é mantida pelos pró-
prios japoneses, famosos pela sua 
parcimônia, por meio de bancos, 
seguradoras e fundos de pensão.

Em algum momento, no entan-
to, o mercado doméstico de dívi-
da ficará saturado e novos títulos 
do governo terão de ser compra-
dos por investidores estrangei-
ros, que são mais volúveis. No 
prazo de três ou quarto anos, as 
poupanças das famílias devem 
começar a cair à medida que mais 
japoneses se aposentam.

“Se eles não tiverem as coisas 
resolvidas até lá, será bem difícil, 
porque a demanda natural [por 
títulos do governo] que tem sido 
sustentada pelas economias das 
famílias vai começar a evaporar”, 

diz Manetta.
O governo de Abe já disparou 

a primeira das suas “três flechas”:  
indicou um novo presidente para 
o banco central, que inundou a 
economia de dinheiro. A segun-
da flecha, a política fiscal, foi ape-
nas parcialmente disparada. Foi 
dado início a um estímulo fiscal, 
mas não foi anunciado ainda um 
plano de médio prazo para elevar 
impostos e reduzir gastos.

Para um impacto maior na eco-
nomia, Abe precisa usar a terceira 
flecha, pois as medidas em ação 
até agora tiveram pouco efeito. 

O FMI quer mudanças muito 
mais profundas para encorajar 
as mulheres a participar da força 
de trabalho, tornar mais fácil a 
demissão de trabalhadores mais 
velhos e desregulamentar o setor 
agrícola e de serviços. 

Se a terceira flecha falhar, a 
Abeconomia irá provavelmen-
te desandar e conseguir apenas 
uma pilha ainda maior de dívida.

A Abeconomia representa a 
melhor — e provavelmente últi-
ma — chance para o Japão evitar 
uma crise de dívida que pode-
ria voltar a adiar a recuperação 
mundial.

(Colaborou Eleanor Warnock.)

Mike Esterl
The Wall Street Journal,  
de Ziyang, China

Não há quase nenhum sinal do 
mundo ocidental nessa empo-
eirada cidade da zona rural da 
China, onde lâmpadas verme-
lhas pendem de postes e os res-
taurantes servem rabo de porco 
e pescoço de pato. Mas alguns 
ocidentais notariam algo cada 
vez mais comum por aqui: a cer-
veja Budweiser, produzida numa 
cervejaria de última geração.

Cartazes dessa bebida de 137 
anos originária de St. Louis, capi-
tal do Estado americano de Mis-
souri, espalham-se pelas janelas 
e paredes dos vários bares e res-
taurantes que vendem a cerveja. 
“É feita em Ziyang. Tenho muito 
orgulhoso disso”, diz Li Mei, 
gerente de um deles.    

 Várias marcas americanas, de 
refrigerantes a tênis e cigarros, 
são líderes mundiais. Mas agora, 
depois de assistir a chamada 
Rainha das Cervejas cambale-
ar por anos, a Anheuser-Busch 
InBev NV está tentando chegar 
onde nenhuma cervejaria foi até 
hoje — e criar a primeira grande 
marca global de cerveja. 

Nos últimos três anos, a 
gigante belgo-brasileira lançou 
a cerveja na Rússia e na Ucrânia,  
relançou-a no Brasil, expandiu a 
distribuição em quase 90 países 
e dobrou o número de cerveja-
rias fora dos Estados Unidos. 
Agora, a companhia está toman-
do uma iniciativa audaciosa 
na China, país cuja população 
consome cerca de um quarto 
de toda a cerveja vendida no 
mundo e que deve responder 
por mais de 40% do crescimento 
do setor nos próximos dez anos, 
segundo a Plato Logic. 

A AB InBev, que espera repetir o 
sucesso legendário da Coca-Cola 
na China e em outras regiões, 
certamente tem poder de fogo 
para tanto. Formada a partir de 
duas grandes fusões nos últimos 
dez anos, e tornada ainda maior 
pela aquisição do Grupo Mode-
lo SAB, do México, por US$ 20,1 
bilhões, a AB InBev tem quase o 
dobro do tamanho de sua maior 
concorrente e responde por uma 
inédita fatia de 20% de toda a 
produção mundial de cerveja. 
Em dois anos, ela já gastou US$ 
1,4 bilhão reformando cerveja-
rias e em outros investimentos 
de capital na China, e planeja 
abrir outras nove cervejarias nos 
próximos anos.

Mas se por um lado essas inicia-
tivas já geraram alguns resulta-
dos notáveis, por outro analistas 
dizem que a cerveja é diferente 
de quase todos os demais produ-
tos de consumo por razões tanto 
históricas quanto operacionais, 

e por isso é particularmente difí-
cil torná-la uma marca mundial. 
A cerveja surgiu bem antes das 
marcas, tendo sido produzida 
localmente por milhares de anos, 
tempo suficiente para solidifi-
car os hábitos e as preferências 
dos consumidores. Do Brasil ao 
Japão, quem manda são as mar-
cas locais, que geralmente são 
motivo de orgulho nacional.

A logística de distribuição de 
cervejas, baseada num produto 
perecível vendido em garrafas de 
vidro, também favorece altamen-
te as fabricantes locais. Há muito 
contrárias a qualquer abordagem 
global, quase todas as grandes 
cervejarias do mundo, inclusive a 
segunda maior, a SABMiller PLC, 
continuam a investir pesadamen-
te em centenas de marcas locais. 
Não por acaso, somente uma 
marca alcançou uma participa-
ção de 5% no mercado mundial: 
a Snow, uma sociedade local em 
que a SABMiller tem 49%, que é a 
cerveja mais popular da China e é 
vendida somente no país.

Mas nada disso parece deter 
a AB InBev. O brasileiro Car-
los Brito, diretor-presidente 
da empresa, descreve o grande 

plano para a cerveja: “Vejo um 
mundo em que a cerveja pode se 
transformar rapidamente”, diz 
ele. “A cultura americana é algo 
que se propaga. A Budweiser 
está se propagando com ela.”     

Até certo ponto, ela precisa 
disso. Alguns dizem que a inicia-
tiva na China é a maior esperança 
da empresa para revigorar uma 
marca que no seu país de origem 
está em notável decadência. O 
consumo da outrora rainha das 
cervejas vem caindo por 24 anos 
consecutivos nos EUA, relegan-
do-a à terceira posição no mer-
cado americano, atrás da Bud 
Light, sua versão menos calórica, 
e da rival Coors Light.     

A AB InBev certamente já 
enfrentou vários desafios ao 
redor do mundo à medida que 
avança com seu plano, desde 
proibições a bebidas alcoólicas 
no Oriente Médio e restrições a 
publicidade no Canadá até lití-
gios ligados a registros de marca 
na Checoslováquia e outros paí-
ses. Mas nada disso se compara 
à ginástica que um lançamento 
em grande escala na China, onde 
a  AB InBev tem que cobrir uma 
área de 9,6 milhões de quilôme-

tros quadrados.
Para encarar os desafio, a Bud 

conta com uma dona forte. A AB 
InBev foi formada pela fusão, em 
2004, da brasileira AmBev com 
a belga Interbrew. Em 2008, a 
InBev comprou a Anheuser-
Busch, fabricante da Budweiser, 
numa aquisição hostil que quase 
dobrou o tamanho da compa-
nhia. Embora seja sediada em 
Leuven, Bélgica, ela é gerenciada 
em grande parte por um grupo 
de executivos brasileiros em 
Nova York. A missão da empre-
sa é clara: fazer o mundo beber 
mais cerveja americana.

Isso não significa que a com-
panhia está abandonando suas 
cervejas locais; ela afirma, por 
exemplo, que planeja continuar 
investindo em dezenas de “cam-
peãs locais” com a Skol, no Brasil, 
e a Franziskaner, na Alemanha. 
Mesmo na China, a empresa lan-
çou recentemente uma variante 
da Harbin, sua marca local mais 
forte, com ingredientes que aju-
dam a combater os efeitos da 
comida típica apimentada da 
região. Mas a AB InBev, que tem 
mais de 200 marcas, acredita 
que a Budweiser daria a ela eco-
nomias de escala de magnitudes 
jamais vistas no setor.   

Os retornos preliminares da 
campanha global, embora pro-
missores para os executivos da 
AB InBev, apenas ressaltam o 
longo caminho a percorrer. Em 
2012, as vendas mundiais da 
Budweiser em volume subiram 
6,3%, comparado com um cresci-
mento de 1,5% do setor, segundo 
a Plato Logic. Mas a participação 
da marca no mercado mundial 
só chegou a 2%. Na China, a his-
tória é a mesma: a empresa afir-
ma que a venda em volume de 
suas marcas principais, incluin-
do a Budweiser, saltaram 22% no 
primeiro trimestre — mas no ano 
passado, a Bud ainda tinha só 
1,7% do mercado. As dez maiores 
cervejas são todas locais, inclusi-
ve a Harbin e a Sedrin, duas mar-
cas que pertencem à AB InBev, 
segundo a firma de pesquisa de 
mercado Euromonitor.

Alterar antigos hábitos de con-
sumo vem sendo um das maio-
res barreiras. Mas a AB InBev 
também está só no começo de 
sua longa jornada para atingir 
consumidores fora das gran-
des cidades. Ela agora fabrica a 
Budweiser em oito cervejarias 
na China, comparado com duas 
em 2008. Sua nova cervejaria em 
Ziyang, na província de Sichuan, 
fica a mais de 1.600 quilômetros 
da costa. “O oeste [da China] é 
um novo país para a AB InBev, 
diz Jeff Liu, um ex-executivo da 
Coca-Cola que dirige as opera-
ções da AB InBev na região.     

(Colaborou Yang Jie, de Xangai.)

China é teste para ambições de 
domínio global da Budweiser 

Uma pilha de dívidas
Dívida bruta do governo, como porcentagem do PIB de grandes economias

*Estimativas Fonte: Fundo Monetário Internacional The Wall Street Journal
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A Perrigo, farmacêutica ame-
ricana, anunciou a compra da 
firma irlandesa de biotecnologia 
Elan por US$ 8,6 bilhões em 
dinheiro e ações. Uma das princi-
pais motivações para o negócio é 
o fato de os impostos corporati-
vos na Irlanda serem mais baixos 
do que nos EUA. A Perrigo estima 
que vai poder baixar seu custo 
com impostos dos atuais 30% 
para menos de 20%. 

A montadora alemã BMW apre-
sentou ontem seu primeiro carro 
elétrico de produção em massa. 
O i3 deve começar a ser vendido 
em novembro na Europa. Nos 
EUA, ele será vendido à partir do  
segundo trimestre de 2014 por 
US$ 41.350, excluindo incenti-
vos e impostos. Carros híbridos e 
elétricos terão de responder por 
cerca de 30% das vendas da BMW 
até 2025 para que ela cumpra as 
exigências de certos governos, 
afirmou a empresa.

O banco britânico Barclays 
deve divulgar hoje que pretende 
realizar uma venda de ações no 
valor de bilhões de libras ester-
linas como parte de um plano 
para aumentar seu nível de capi-
talização, disseram pessoas a 
par da operação. Segundo o jor-
nal britânico “Financial Times”, 
a operação poderia arrecadar 
mais de US$ 7,7 bilhões.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, informou que 
fechou acordo para vender seus 
80% na mina de ouro e cobre 
Northparkes, na Austrália, para 
a China Molybdenum por US$ 
820 milhões. A Rio Tinto vem 
vendendo ativos para reduzir 
dívidas, diante da queda no preço 
dos metais. O conglomerado 
japonês Sumitomo, dono dos 
outros 20% da mina, tem o direito 
de igualar a oferta da empresa 
chinesa, mas não quis comentar.

O banco central da Itália está 
discretamente examinando as 
finanças dos maiores bancos do 
país e poderia forçar alguns a 
vender ativos ou tomar outras 
medidas, segundo um docu-
mento do BC a que o WSJ teve 
acesso. Os empréstimos inadim-
plentes, que segundo o BC che-
garam perto de US$ 330 bilhões 
em março, ou 14,2% do total, 
estão crescendo com a recessão 
e o desemprego.

A Danone, empresa francesa 
de alimentos, divulgou que sua 
receita no segundo trimestre 
subiu 6,7% ante mesmo período 
de 2012, para US$ 7,6 bilhões, 
ajudada pelas vendas de leite 
infantil na China. No primeiro 
semestre, o lucro da Danone 
subiu 10% em relação a um ano 
antes, para  US$ 1,3 bilhão.

Um cartaz da Budweiser num restaurante na província de Sichuan, China

MIKE ESTERL PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Ranking das marcas de cerveja mais vendidas no mundo

Graças à demanda doméstica e à preferência por cervejas locais,
algumas marcas da China estão entre as maiores do mundo
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Chineses também gostam de cerveja

The Wall Street JournalFontes: Euromonitor International (China); Plato Logic Limited (outras marcas) 
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Depois de vários trimestres de prejuízo, a side-
rúrgica U.S. Steel fará mudanças e planeja dar ao 
brasileiro Mario Longhi a liderança executiva.

Brasileiro vai liderar U.S. Steel

 wsj.com/brasilLeia on-line 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jul. 2013, Empresas, p. B9.




