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INTERNACIONAL

Os EUA devem apresentar acusa-
ções criminais contra duas pes-
soas que trabalhavam com Bruno 
Iksil, o ex-operador do J.P. Mor-
gan envolvido no caso de deriva-
tivos que fez o banco americano 
perder US$ 6 bilhões na sua filial 
de Londres em 2012, disse uma 
pessoa a par do assunto. São elas 
Javier Martin-Artajo, ex-diretor 
de investimentos da unidade, e 
Julien Grout, que era responsável 
por precificar as posições. Iksil 
não deve ser indiciado, segundo 
uma fonte. Grout não foi encon-
trado pelo WSJ e o advogado de 
Martin-Artajo não quis comentar.

Alguns produtos da Samsung
tiveram sua importação e venda 
proibidas pela Comissão Inter-
nacional de Comércio dos EUA 
(ITC) por infringirem patentes 
da Apple. O governo americano, 
que vetou recentemente uma 
decisão da ITC em favor da Sam-
sung que afetava a Apple, tem 60 
dias para ratificar ou não a proi-
bição. A Samsung informou que 
está desapontada com a decisão.

A dívida do Japão passou pela 
primeira vez de um quatrilhão 
de ienes em junho, segundo o 
Ministério das Fazenda japonês. 
O valor atingido foi de 1,009 
quatrilhão de ienes (US$ 10,4 tri-
lhões), acima de 200% do PIB do 
país. A dívida é de longe a maior 
entre os países industrializados.

A China vendeu 1,2 milhão de 
carros de passageiros em julho, 
10,5% a mais que um ano antes, 
segundo uma associação local 
de montadoras. A previsão é que 
a venda de veículos no país suba 
mais de 10% este ano.

A Sanofi, farmacêutica francesa, 
está sendo investigada por auto-
ridades da China por suspeita 
de subornar médicos, afirmou 
no sábado a agência estatal de 
notícias Xinhua News. A investi-
gação teve início após um artigo 
do jornal local “21st Century 
Business Herald” afirmar que 
funcionários da empresa paga-
ram US$ 276.000 a 503 médicos 
de 79 hospitais no fim de 2007. A 
Sanofi anunciou que está coope-
rando com as autoridades. 

A farmacêutica suíça Novartis
é alvo de uma polêmica no Japão 
após estudos de duas universi-
dades locais terem concluído 
que ela manipulou dados numa 
pesquisa relativa a um dos seus 
principais remédios, o Diovan, 
para reduzir a pressão sanguínea. 
A empresa nega envolvimento na 
suposta distorção. Ao menos oito 
hospitais do país afirmaram que 
suspenderam o uso do remédio.

A varejista britânica Tesco e 
a China Resources, uma firma 
de Hong Kong que opera 4.100 
estabelecimentos de dez redes 
de varejo diferentes, anunciaram 
que negociam uma parceira na 
China. A Tesco, que ficaria sem 
sua marca no país, teria 20% da 
joint venture que  teria vendas 
combinadas de US$ 13,4 bilhões.

A Bridgestone, fabricante japo-
nesa de pneus, lucrou US$ 767,5 
milhões no seu segundo trimes-
tre fiscal, encerrado em junho, 
mais que o dobro do ganho um 
ano atrás. Ela foi ajudada pela 
desvalorização do iene e pela 
recuperação do setor automo-
tivo na América do Norte.

REGIONAL

A Credicorp, holding peruana 
que é dona do Banco de Cre-
dito, informou que cortou pela 
metade sua previsão de abertura 
de novas agências, para 40 a 50 
por ano, devido à desaceleração 
do crescimento econômico do 
Peru. Em vez de expansão, o foco 
agora é melhorar a eficiência e o 
controle de risco. O PIB peruano 
deve crescer menos de 6% este 
ano, preveem economistas.

O Peru teve um déficit comer-
cial de US$ 114 milhões em 
junho, comparado com um 
superávit de US$ 562 milhões no 
mesmo mês de 2102, divulgou 
o banco central peruano. O BC 
afirmou, porém, que a recupera-
ção da economia mundial e uma 
esperada alta nos preços das 
commodities devem impulsio-
nar as exportações.

A rede de cinemas Cinemark 
informou que os reguladores do 
México votaram contra a venda 
das suas subsidiárias no país. A 
empresa americana, que havia 
anunciado em fevereiro um 
acordo para vendê-las ao grupo 
mexicano Cinemex, afirmou 
que vai analisar alternativas 
para recorrer da decisão.

A América Móvil, telefônica 
mexicana controlada pelo 
empresário Carlos Slim, fez 
uma oferta de US$ 13,6 bilhões 
pela fatia de 70% que ainda não 
tem na telefônica holandesa 
Royal KPN. A América Móvil já 
havia comprado 30% da KPN no 
ano passado. Analistas veem a 
aquisição como o início de uma 
possível consolidação no alta-
mente fragmentado mercado de 
telecomunicações europeu.
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Mundo em desenvolvimento enfrenta obstáculos

Exportações de bens
Variação em relação a um ano antes, média 
móvel trimestral

…à medida que o declínio no comércio global atinge de forma mais drástica os países emergentes e as economias 
desenvolvidas encontram uma base mais sólida de recuperação, quando se trata do mercado de ações e indústria.

Atividade manufatureira
Índices de gerentes de compras (PMI), leituras acima 
de 50 indicam expansão; abaixo de 50, contração

Os países emergentes 
ainda estão crescendo, 
mas os ganhos estão 
mais minguados...

Notas: Datos dessazonalizados, exceto as exportações do Brasil e China; dados de exportação excluem serviços.     Fontes: FMI (PIB agregado); governos, bancos centrais e agências de estatísticas via CEIC Data (exportações); 
Markit (PMIs exceto EUA); Instituto para Gestão de Oferta (PMI); SIX Telekurs via WSJ Market Data Group (índice de ações)  The Wall Street Journal 
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By Alex Frangos,  
Sudeep Reddy  
e John Lyons
The Wall Street Journal, de Hong 
Kong, Washington e São Paulo

A força da economia mundial 
está se deslocando para o mundo 
desenvolvido, afastando-se das 
economias emergentes que 
deram impulso ao crescimento 
desde a crise financeira.

Pela primeira vez desde mea-
dos de 2007, as economias avan-
çadas, incluindo o Japão, os Esta-
dos Unidos e a Europa, estão con-
tribuindo coletivamente mais 
para o crescimento da economia 
global — que movimenta US$ 74 
trilhões — do que países emer-
gentes como a China, a Índia e o 
Brasil, segundo dados compila-
dos pela firma de investimentos 
Bridgewater Associates LP.

A reviravolta pode redistribuir 
os fluxos de capital mundiais e 
derrubar as previsões que gran-
des empresas acalentaram base-
adas numa visão otimista dos 
mercados emergentes.

Entre as forças motrizes da 
mudança está um ressurgimen-
to do Japão, que durante anos 
esteve entre os países de mais 
fraco desempenho da economia 
mundial. Economistas projetam 
que o PIB do Japão cresceu a uma 
taxa anualizada de 3,6% no últi-
mo trimestre, um pouco mais 
lento do que o ritmo de 4,1% do 
primeiro, mas ainda assim uma 
mudança drástica depois de 
anos de estagnação.

A recuperação da economia   
americana tem produzido um 
crescimento constante, embora 
lento. E espera-se que relatórios 
a serem divulgados esta semana 
mostrem que a Europa teve ligei-
ra expansão no último trimestre, 
após uma longa recessão.

Ao mesmo tempo, os países 
mais fortes do mundo emergen-
te — como Brasil, Rússia, Índia e 
China — enfrentam dificuldades 
ou recuam depois de um desem-
penho estelar nos últimos anos.

A virada poderia criar novos 
desafios para as empresas ao 
redor do mundo que mantêm 
grandes operações globais.

Empresas que vendem para os 
mercados emergentes já estão 
sentindo o aperto. As condições 
em todo o mundo “abrandaram 
em um grau muito mais eleva-
do do que tínhamos previsto”, 
diz Richard White, diretor-pre-
sidente da Flexible Steel Lacing 
Co., fabricante americana de 
peças para correias transporta-
doras usadas no setor manufatu-
reiro e de mineração. A empresa, 
de capital fechado, tinha feito 
planos com base em uma desa-
celeração no crescimento das 
vendas anuais dos 20% registra-

dos nos últimos anos para 12%. 
Em vez disso, as vendas se estag-
naram, diz White. Como resulta-
do, o executivo diz que paralisou 
as contratações nos EUA, onde 
estão 600 dos seus 900 trabalha-
dores em todo o mundo.

“A causa parece ser a China”, 
diz White, cuja empresa opera 
em 10 países e vende produtos 
em mais de 150. “A demanda que 
eles tinham — a necessidade de 
minério de ferro, cobre e carvão 
— estava alimentando a ativida-
de de mineração na Austrália, 
África do Sul e América do Sul.”

A reorganização do mapa do 
crescimento mundial é incipien-
te e poderia ser revertida caso as 
economias emergentes voltem a 
se recuperar, mesmo que só um 
pouco.

Muitas economias de mer-
cados emergentes continuam 
sendo as de crescimento mais 
rápido do mundo, mesmo que 
não estejam se expandindo na 

mesma velocidade de antes. Os 
economistas esperam que o PIB 
da China, a segunda maior eco-
nomia do mundo, cresça a um 
ritmo de 7,5% este ano, o mais 
lento desde 1990, mas que supe-
ra de longe o crescimento de 
cerca de 2% previsto para os EUA. 
Alguns economistas calculam 
que a China vai crescer de forma 
ainda mais lenta do que a meta 
do governo. Os economistas 
esperam que economias emer-
gentes menores, desde o Sudes-
te Asiático até a América do Sul, 
mantenham taxas de crescimen-
to relativamente robustas.

Um sinal de que as economias 
emergentes não estão se benefi-
ciando diretamente do ressurgi-
mento em países desenvolvidos 
é o índice de gerentes de compra 
nesses países, um indicador do 
crescimento do PIB. Para os paí-
ses em desenvolvimento, o índi-
ce atingiu seu nível mais baixo 
desde o início de 2009, segundo 
um indicador agregado compi-
lado pela consultoria econômica 
Capital Economics. As mesmas 
medidas para os EUA, Europa e 
Japão mostram expansão.

A titubeante recuperação da 
Europa ainda não se traduziu 
num aumento da atividade 
comercial que poderia ajudar 
as economias emergentes. O 
renascimento do Japão — ele é 
hoje o país que cresce mais rápi-

do entre as grandes economias 
desenvolvidas — também não 
tem beneficiado seus vizinhos. 
A recuperação do Japão é acom-
panhada de um iene acentuada-
mente mais fraco, o que torna 
as importações mais caras e faz 
com que os japoneses estejam 
mais propensos a comprar pro-
dutos feitos localmente.

Os dados compilados pela 
Bridgewater, baseados em parte 
numa estimativa das taxas atuais 
de crescimento, em vez de dados 
oficiais, mostram os EUA, Japão e 
outros mercados desenvolvidos 
contribuindo com cerca de 60% 
dos cerca de US$ 2,4 trilhões na 
atividade econômica adicional 
que o mundo registrará este ano, 
segundo a previsão de econo-
mistas. Os mercados emergentes 
contribuirão com o restante.

Algumas grandes multinacio-
nais afirmam que a desacelera-
ção não é problema. Os emergen-
tes “continuam a ser uma fonte 
fantástica de oportunidade”, 
disse Herbert Hainer, diretor-
presidente da gigante alemã de 
produtos esportivos Adidas AG, 
a analistas na semana passada.

Mas os resultados da Adidas 
mostram um impacto de curto 
prazo. A desaceleração da Rús-
sia pesou sobre seus resultados, 
disse Hainer, e sua receita na 
China cresceu 6% no primeiro 
semestre, em comparação com 
um crescimento de 19% em igual 
período do ano passado e de 38% 
no primeiro semestre de 2011.

Não há uma razão única que 
explique por que as economias 
emergentes do mundo estão 
sofrendo. O aumento das taxas 
de juros dos EUA, com base em 
expectativas de que o Federal 
Reserve vai pisar no freio em seu 
programa de compra de títulos 
de dívida, apertou o crédito em 
algumas partes do mundo emer-
gente que estão expostas aos 
mercados financeiros globais.

O formato da atual recupera-
ção americana também desem-
penha um papel. As últimas duas 
expansões registradas pelos 
EUA — o boom tecnológico da 
década de 90 e o boom imobili-
ário da década de 2000 — foram 
impulsionadas pela demanda 
do consumidor, que tem sido 
relativamente modesta nos últi-
mos anos. Isso significa um cres-
cimento mais lento da demanda 
por bens estrangeiros.

A atual expansão americana 
foi impulsionada em parte pela 
produção doméstica de combus-
tíveis, o que cria demanda para 
equipamentos feitos nos EUA. E 
os salários estagnados nos EUA 
significam que os custos traba-
lhistas caíram em relação aos de 
rivais como a China.

A natureza da recuperação 

americana é um dos indicadores 
de que o padrão tradicional, em 
que o crescimento do mundo 
desenvolvido é apoiado pelos 
grandes exportadores do mundo 
emergente, pode estar se rom-
pendo em lugares como a Ásia.

“Nós não podemos andar na 
carona do Ocidente. A Ásia se tor-
nou muito grande”, diz Frederic 
Neumann, um dos diretores de 
economia do HSBC para a Ásia.

Indicadores recentes mostram 
que a desaceleração da China 
pode estar chegando ao fim, com 
a produção comercial e indus-
trial dando sinais de recupera-
ção. Mas poucos preveem um 
retorno às taxas de crescimento 
de dois dígitos do passado.

E a desaceleração da China 
tem amortecido a demanda 
por commodities e outros bens 
importados, com efeitos de 
longo alcance na América Latina 
e no Sudeste Asiático.

O Brasil, a maior economia da 
América Latina, estagnou em 
parte devido ao declínio do ape-
tite chinês por produtos como 
minério de ferro e carvão. O PIB 
brasileiro cresceu cerca de 1% 
no ano passado, depois de ter 
subido notáveis 7,5% em 2010. 
O real caiu ao longo dos últimos 
dois anos, somando-se às pre-
ocupações com o aumento da 
inflação. Pelo menos um milhão 
de manifestantes foram às ruas 
para protestar em junho deste 
ano, num reflexo da ansiedade 
causada pela desaceleração.

Indonésia, a maior economia 
do Sudeste Asiático, também 
tem sido golpeada pela desa-
celeração da China, com uma 
queda drástica nas exportações 
de carvão e óleo de palma. O PIB 
cresceu a um ritmo anualizado 
de 5,9% no segundo trimestre, o 
pior resultado desde 2010.

Problemas domésticos tam-
bém afetam países como a Índia, 
onde a má administração da 
economia levou a um declínio 
da moeda local, a rupia, e a um 
aumento dos déficits em conta 
corrente.

Certamente, a desaceleração 
do crescimento em muitas eco-
nomias emergentes tem sido 
suave, aquém de níveis conside-
rados de crise, o que leva algu-
mas multinacionais a manter 
uma perspectiva positiva.

O lucro da Vale SA, maior pro-
dutora de minério de ferro do 
mundo, caiu por oito trimestres 
consecutivos. A China é de longe 
o maior cliente da Vale, mas os 
chineses vão continuar preci-
sando de minério brasileiro, diz 
José Carlos Martins, o diretor de 
estratégia da empresa.

“Há um monte de gente per-
dendo o sono por causa China”, 
diz ele, “mas eu não”.

Entre as forças 
motrizes da 
mudança está  
o ressurgimento  
do Japão

Países emergentes perdem a 
liderança na economia global

Evelyn M. Rusli e
Suzanne Vranica
The Wall Street Journal

O Facebook planeja mergulhar 
no lucrativo mercado de vídeos 
publicitários on-line. O proble-
ma é que o diretor-presidente, 
Mark Zuckerberg, não quer irri-
tar o 1,1 bilhão de usuários.

O Facebook Inc. pretende lan-
çar nos próximos meses um ser-
viço de anúncios de vídeo que 
exibirá clipes de até 15 segundos 
aos usuários, tanto em smar-
tphones como em PCs, segundo 
pessoas a par do assunto. O Face-
book precisa achar uma manei-
ra de fazer com que os anúncios 
sejam atraentes o suficiente para 
convencer os anunciantes a gas-
tar cerca de US$ 2 milhões por 
dia. Os vídeos vão aparecer com 
destaque no feed de notícias, dis-
seram pessoas a par do serviço.

Encontrar o equilíbrio entre 
satisfazer o usuário e aproveitar 
oportunidades comerciais vem 
sendo um desafio para a empre-
sa, provocando atrasos no lança-
mento do serviço e frustrações 
entre os profissionais de marke-

ting que ela busca atrair. Zucker-
berg tem estado profundamente 
envolvido no desenvolvimento 
dos anúncios de vídeo, segundo 
pessoas próximas à empresa.

Os usuários serão expostos a 
apenas um vídeo publicitário 
por dia, embora possam ver con-
teúdo do mesmo anunciante até 
três vezes por dia. “O tempo dirá 
se isso será visto como intrusivo 
ou bastante relevante e bem-
recebido pelos usuários”, diz Tim 
Spengler, diretor-presidente da 
Magna Global, unidade de mídia 
da agência de publicidade Inter-
public Group of Companies.

O Facebook se junta a uma 
legião de empresas, inclusive o 
Google Inc. e o Twitter Inc., que 
está tentando abocanhar parte 
da verba de anúncios que hoje vai 
para a televisão. Só nos Estados 
Unidos, os anunciantes devem 
gastar US$ 66,4 bilhões com pro-
paganda na TV este ano e apenas 
US$ 4,1 bilhões com vídeos on-
line, segundo a eMarketer. 

Facebook vê propaganda 
em vídeo com cautela

Leia artigo completo no site
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2013, Empresas, p. B13.




