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Empresas

Laurie Burkitt
The Wall Street Journal,  
de Pequim

Os reguladores da China estão 
aumentando a vigilância de 
empresas estrangeiras em vários 
setores como parte de uma ação 
para reduzir os preços. 

A intensificação desse esforço 
pode ajudar os novos líderes do 
país a ganhar popularidade em 
casa e dar à China mais voz no 
comércio global.

A iniciativa mais recente ocor-
reu ontem, quando a Adminis-
tração Estatal da Indústria e 
Comércio da China anunciou 
que abrirá uma investigação de 
supostos subornos nas indústrias 
farmacêutica e de equipamentos 
médicos, citando insatisfação 
pública quanto aos preços altos.

O anúncio foi feito após visitas 
recentes de autoridades a escritó-
rios de farmacêuticas estrangei-
ras, incluindo a francesa Sanofi, 
a belga UCB SA e a dinamarquesa 
Novo Nordisk A/S, em busca de 
informações. As empresas afir-
maram que não foram acusadas 
de nenhum delito. Recentemente, 
as autoridades também abririam 
uma investigação criminal para 
apurar se executivos da britâni-
ca GlaxoSmithKline PLC subor-
naram médicos e hospitais para 
vender medicamentos, elevando 
os preços. A Glaxo afirmou estar 
cooperando com a investigação e 
que alguns executivos podem ter 
violado a política da empresa e a 
legislação do país.

Os reguladores estão agora 
analisando os preços dos carros 
de marcas estrangeiras. Luo Lei, 
secretário geral substituto da 
Associação de Revendedores de 
Automóveis da China (CNDR), 
disse ontem que autoridades da 
Comissão Nacional de Desenvol-
vimento e Reforma (NDRC) pedi-
ram à entidade dados de preços 
de automóveis estrangeiros. 

“A NDRC está verificando infor-
mações de preço em várias indús-
trias e a automobilística é apenas 
uma delas”, disse ele. Não ficou 
claro se a investigação da comis-
são resultaria em um inquérito 
amplo. A Administração Estatal 

de Indústria e Comércio também 
informou ontem que analisaria 
os revendedores de automóveis.

A Volkswagen AG, a General 
Motors Co. e a Nissan Motor Co., 
que estão entre as montadoras 
mais populares da China, maior 
mercado mundial de automó-
veis, se recusaram a comentar. 

Na semana passada, a NDRC 
aplicou 669 milhões de yuans 
(US$ 109 milhões) em multas a 
fabricantes estrangeiros de fór-
mulas infantis, por concluir que 
eles tinham violado as leis de 
concorrência no país.

A ação dos reguladores, ampla-
mente acompanhada pela mídia 
estatal, está ganhando o apoio de 
pessoas como o advogado Shao 
Peixun, de 29 anos. “Remédios 
e outros produtos estão caros 
demais aqui para a média salarial 
da maioria das pessoas”, diz.

Não são só as empresas estran-
geiras que estão na mira das 
autoridades. Na segunda-feira, 
reguladores de Xangai multaram 
em 10,6 milhões de yuans cinco 
joalherias locais por manipula-
ção de preços. Mas especialistas 
jurídicos dizem que as empresas 
estrangeiras são altamente visa-
das e têm menos proteção políti-

ca do que as estatais chinesas bem 
relacionadas. “Muitas indústrias 
de consumo importantes são 
dominadas por multinacionais 
estrangeiras”, diz Rocky Lee, do 
escritório de advocacia Cadwala-
der Wickersham & Taft na Ásia.

A pressão regulatória é parte 
de um esforço antigo de Pequim 
para ter maior influência no mer-
cado global. Desde 2008, quando 
o país criou leis antitruste simila-
res às do Ocidente, elas são usadas 
para desmantelar cartéis e redu-
zir  preços. Desde  2009, quando 
o governo bloqueou um negócio 
de US$ 2,4 bilhões, no qual a Coca-
Cola Co. compraria uma fabrican-
te de suco chinesa, o governo tem 
mostrado um desejo maior de 
usar suas leis para manter os pre-
ços estáveis — mesmo que nenhu-
ma das empresas envolvidas na 
fusão seja chinesa. 

Autoridades locais ordenaram 
neste ano que a empresa suíça 
Glencore International PLC ven-
desse uma mina no Peru de US$ 
5,2 bilhões para aprovar a aqui-
sição da mineradora anglo-suíça 
Xstrata PLC. Ela teve ainda de 
aceitar fornecer produtos à China 
a preços “justos e razoáveis”.

Também ontem, o Ministério 

do Comércio da China infor-
mou que a Baxter International 
Inc., dos Estados Unidos, deve 
vender uma empresa de produ-
tos para problemas renais como 
condição para aprovar sua ofer-
ta de US$ 4 bilhões para comprar 
a sueca Gambro AB.

“Ao demonstrar força regula-
tória em casa [contra empresas 
estrangeiras], eles querem se 
certificar de que suas empresas 
estarão protegidas no exterior”, 
disse Brian Burke, do escritório 
de advocacia Shearman & Ster-
ling LLP. Segundo ele, os chineses 
querem evitar decisões judiciais 
e comerciais no exterior que não 
sejam favoráveis ao país.

Não está claro se esse reforço 
regulatório irá facilitar a atuação 
de empresas chinesas no exterior. 
O frigorífico chinês Shuanghui 
International Holdings Ltd. anun-
ciou em maio planos de adquirir 
a americana Smithfield Foods Inc. 
por US $ 4,7 bilhões. Um painel de 
investimentos estrangeiros dos 
EUA está analisando a proposta e 
estendeu de 30 dias para 45 dias 
o prazo de análise, adianto a con-
clusão do acordo.

(Colaboraram Rose Yu, em Xan-
gai, e Liyan Qi, de Pequim.)

China intensifica vigilância 
a empresas estrangeiras INTERNACIONAL

O endividamento das famílias 
americanas, incluindo hipote-
cas, diminuiu em US$ 78 bilhões 
no segundo trimestre ante um 
ano atrás, para US$ 11,2 trilhões, 
o menor nível desde 2006, 
segundo relatório divulgado 
ontem pela filial nova-iorquina 
do Fed, o banco central dos EUA.

A Cisco, fabricante de equipa-
mentos de rede, divulgou que 
seu lucro no quarto trimestre 
fiscal, encerrado em 27 de julho, 
subiu 18%, para US$ 2,3 bilhões. 
Ainda assim, a firma americana 
anunciou que vai cortar 4.000 
empregos, ou 5% da sua força 
de trabalho, num esforço de 
“rebalancear” sua base de fun-
cionários.  

Promotores dos EUA apresenta-
ram ontem acusações criminais 
contra dois ex-funcionários do 
banco J.P. Morgan, Javier Martin-
Artajo e Julien Grout, alegando 
que eles tentaram ocultar perdas 
com operações de derivativos 
que custaram ao banco US$ 6 
bilhões em 2012. Os advogados 
de ambos não estavam disponí-
veis de imediato para comentar. 

A Steinway, fabricante ameri-
cana de pianos, concordou em 
ser comprada por cerca de US$ 
512 milhões pela Paulson & Co., 
firma do investidor John Paul-
son. A oferta superou a da sul-
coreana Samick, que tem uma 
fatia de 32% da Steinway e é sua 
maior acionista. A Steinway afir-
mou que ainda poderia estudar 
uma oferta maior, mas teria de 
pagar uma multa de cerca de US$ 
13,4 milhões à Paulson no caso 
do cancelamento do acordo. 

A rede hoteleira Marriott deve 
fechar a venda de três hotéis da 
sua marca de luxo Edition para 
o fundo de investimento de Abu 
Dhabi, Adia, por mais de US$ 
800 milhões, disseram pessoas 
a par da transação. A venda dos 
hotéis, situados em Nova York, 
Londres e Miami, vai permitir à 
Marriott recuperar parte do seu 
investimento na marca, que vem 
demorando a ganhar impulso.

A Volkswagen está sendo criti-
cada pela Associação dos Acio-
nistas Suecos pelo seu plano de 
economizar US$ 265 milhões 
por ano combinando as opera-
ções de sua divisão de veículos 
comercial com as da monta-
dora sueca Scania, da qual tem 
60%. A associação receia que as 
sinergias prejudiquem os acio-
nistas da Scania ao transferir 
tecnologia desta para a empresa 
alemã. Porta-vozes da Scania e 
da Volkswagen disseram que 
ambas defendem os interesses 
dos acionistas.

A Microsoft anunciou que vai 
adiar o lançamento do seu con-
sole XBox One em oito países da 
Europa, incluindo Dinamarca, 
Holanda e Rússia, até 2014. A 
empresa americana de tecnolo-
gia atribuiu o atraso, em parte, 
ao trabalho de traduzir o sof-
tware para as línguas locais.

A Boeing, fabricante americana 
de aviões, divulgou que vai deci-
dir este ano se continuará pro-
duzindo seu jato militar C-17. A 
empresa, que entregou seis des-
ses aviões no primeiro semestre, 
está tentando encontrar mais 
compradores para o modelo.

REGIONAL

A Argentina pretende pagar 
US$ 2 bilhões em títulos de 
dívida que vencem em setem-
bro, o que reduziria a dívida do 
país com credores privados de 
quase 10% do PIB para cerca de 
8%, disse o ministro da Fazenda 
do país, Hernán Lorenzino. 

A OGX, petrolífera do empre-
sário Eike Batista, contratou 
profissionais de reestruturação 
financeira do fundo de private 
equity Blackstone, dos EUA, 
segundo fontes do WSJ, um 
indicativo de que ela pode rees-
truturar sua dívida. O empresá-
rio já abriu mão do controle de 
outra companhia, a LLX Logís-
tica. Ela anunciou ontem que o 
fundo americano EIG Manage-
ment Company LLC investirá até 
R$ 1,3 bilhão na LLX , passando a 
ser seu maior acionista.

O Equador pode permitir a explo-
ração de metade dos 900 milhões 
de barris de petróleo dos campos 
conhecidos como ITT, na região 
Amazônica, disse uma pessoa a 
par do assunto. A decisão seria 
uma resposta ao fracasso de uma 
iniciativa do país para obter fun-
dos internacionais em troca da 
não exploração da área, que fica 
na maior reserva natural do país. 
O governo informou que o presi-
dente Rafael Correa fará em breve  
anúncio oficial sobre o tema. 

A Alcoa, maior fabricante de 
alumínio do mundo, informou 
ontem que vai reduzir tempo-
rariamente sua capacidade no 
Brasil em 124.000 toneladas por 
ano. A medida é parte de um 
plano da firma americana para 
ajustar a produção ao excesso de 
oferta e baixos preços do metal.

Deborah Ball
The Wall Street Journal

Muitas empresas estão desco-
brindo o poder da moeda de um 
euro. Seguindo o exemplo da 
popularidade das lojas de pro-
dutos de um dólar nos Estados 
Unidos, fabricantes de bens de 
consumo, restaurantes e vare-
jistas estão cada vez mais desen-
volvendo itens de um euro para 
atrair consumidores preocupa-
dos com o orçamento.

Recentemente, a Unilever, a 
Danone SA, a Starbucks Corp. e o 
McDonald’s Corp. passaram a dar 
destaque aos produtos que cus-
tam um euro num mercado que 
só agora começa a dar sinais de 
sair de uma profunda recessão.

“A pobreza voltou à Europa”, 
diz Jan Zijderveld, chefe de pro-
dutos de embalagem da Unile-
ver no continente. “Precisamos 
fazer com que as nossas marcas 
cheguem aos consumidores 
que estão tendo dificuldade em 
fechar as contas  no fim do mês.”

Como resultado, a etiqueta 
de um euro (cerca de R$ 3) está 
surgindo como uma importante 
ferramenta em resposta à crise. 
Os fabricantes estão reduzindo 
o tamanho de produtos existen-
tes para encaixá-los nesse preço, 
enquanto restaurantes e super-
mercados dão desconto em 
alguns itens para atrair a atenção 
dos consumidores e elevar a ren-
tabilidade na região.

“Um euro é hoje um ponto de 
preço mágico na Europa”, diz 
Lloyd Burdett, chefe de clientes 
globais da consultoria Futures 
Co. “Há uma sensação de que é 
inevitável que os preços baixem 
a esse nível de qualquer jeito e 
de que as margens [das empre-
sas] sejam espremidas.”

O conceito de loja de um dólar 
ganhou espaço na Europa com a 
cadeia britânica Poundland Ltd.. 
Fundada em 1990, ela explodiu 
nos últimos dez anos. Hoje, suas 
450 lojas vendem testes de gra-
videz, lâmpadas, papel higiêni-
co e outros produtos para con-
sumidores de todas as faixas de 
renda. Ela está abrindo 60 lojas 
por ano e oferece produtos por 
uma libra (cerca de R$ 3,60).

O conceito entrou na zona do 
euro via Alemanha. A líder é a 
alemã TEDi GmbH, que come-
çou em 2004 e tem aberto cerca 
de 150 lojas por ano, nas quais a 
maioria dos itens custa um euro. 
Só na Alemanha, a TEDi tem hoje 
mais de 1.300 pontos de venda 
e começou a se expandir para a 
Áustria e a Eslovênia.

Assim como ocorreu nos EUA, 

o modelo de varejo por um euro 
substituiu a etiqueta de 99 centa-
vos, por ser mais simples e fácil de 
absorver pelo consumidor.

“O preço de um euro tem 
impacto imediato”, diz Massimo 
Bellandi, dono de uma barraca 
de produtos de um euro que vão 
de higiene pessoal e utensílios 
domésticos a papelaria e que fica 
numa feira de rua em Marina di 
Pietrasanta, no norte da Itália. 

O boom está ajudando a lim-
par o estigma das lojas de um 
euro, à medida que consumi-
dores — ricos ou pobres — con-
sideram o negócio vantajoso. 
Como consequência, fabricantes 
de produtos de consumo que 
tinham evitado lojas de descon-
to na Europa estão cada vez mais 
produzindo itens mais baratos 
para esses estabelecimentos. Os 

fabricantes de bens de consumo 
também abraçaram essa onda 
como uma forma de combater o 
crescimento de marcas próprias 
de supermercados e manter a 
fidelidade dos consumidores.

Essa tendência se encaixa em 
outra mais ampla, a de reduzir 
o tamanho das embalagens, o 
que permite obter lucros maio-
res com consumidores de renda 
menor. A Unilever vem lançando 
uma série de pequenas embala-
gens, incluindo algumas com 
preço de um euro, usando a 
experiência adquirida em países 
em desenvolvimento.

Silvana Cocci, de 62 anos, da 
cidade italiana do Prato, disse 
que tem se preocupado mais 
com o orçamento nos últimos 
anos e passou a consumir pro-
dutos de um euro. “Não é que 
não podemos comprar as coi-
sas, mas você simplesmente não 
sabe o que vai acontecer”, diz.

Na Espanha, a Unilever lançou 
um pacote do detergente Surf 
suficiente para cinco lavadas 
de roupa e que custa um euro. 
Na Itália, a empresa promove a 
venda de sorvetes da linha Cor-
netto por um euro, com o preço 
estampado na embalagem.

A gigante francesa de produ-
tos lácteos Danone, que tem sido 
duramente golpeada pela crise na 
Europa, está recomendando aos 
varejistas vender o pacote com 
quatro embalagens da sobreme-
sa Danette por um euro, em vez 
do preço regular de 1,39 euro.

A rede de cafeterias america-
na Starbucks lançou há alguns 
meses uma linha de croissants 
e bolos menores, por um uro. 
Na Espanha, Itália e Alemanha, 
o McDonald’s também oferece 
alguns produtos por um euro.

(Colaborou Ilan Brat.)

Varejo ‘tudo por um euro’ dispara na UE

A Danone foi uma das várias empresas que aderiram à tendência 

THE WALL STREET JOURNAL

Sophia Hollander
The Wall Street Journal 

Numa aula recente sobre como 
usar iPads em Nova York, a ins-
trutora tinha uma solução para 
estudantes distraídos: lambuzar 
a tela com pasta de amendoim.

Um dos alunos, um cão de 
caça húngaro chamado DJ Sam, 
foi lá e lambeu tudo. 

A treinadora de cachorros 
Anna Jane Grossmann começou 
a dar aulas particulares de iPads 
para animais no ano passado. 
Uns 25 clientes se inscreveram e 
ela agora planeja uma aula espe-
cial de iPads de 90 minutos no 
fim do mês, onde os cachorros 
vão aprender a ativar aplicativos 
com o focinho.

“As pessoas sempre dizem, ‘Ah, 
será que você pode ensinar meu 
cachorro a fazer as minhas tran-
sações bancárias?’”, diz Gross-
man. Na realidade, “os cachorros 
não conseguem fazer muitas coi-
sas úteis no iPad. Mas eu também 
não faço”, acrescenta.

Grossman faz parte de uma 
leva de empresários que está 
investindo em um negócio novo 

e de rápido crescimento para 
promover o uso de aplicativos 
para animais de estimação. Eles 
dizem que os aplicativos podem 
entreter animais que ficam 
sozinhos em casa, pode ensinar 
habilidades motoras importan-
tes e até mesmo promover um 
comportamento mais social em 
animais solitários.

Mas a ideia já tem sido alvo de 
críticas. Alguns dizem que não é 
justo, por exemplo, fazer um gato 
perseguir eternamente um rato 
que não pode ser capturado. 

Os desenvolvedores de apli-
cativos garantem que esse não 
é o caso. As pessoas “têm cono-
tações negativas de uma criança 
que fica horas na frente de uma 
televisão”, diz T.J. Fuller, que 
ajudou a desenvolver o popular 
app “Game for Cats” (Jogo para  
Gatos). “Mas acredito que é 
bem diferente com os gatos”, 
diz, acrescentando que os jogos 
representam um desafio físico e 
mental para os animais.

Patas no Ipad: apps para 
cães e gatos ganham força

Leia artigo completo no site

Revendedora Audi em Xangai. O governo está analisando dados de preços dos carros estrangeiros vendidos na China

REUTERS

ZONA DO EURO-2

Sem dinheiro
Vendas de atacado e varejo em alguns países da Europa, variação 
percentual entre janeiro de 2010 e maio de 2013

Fonte: Eurostat The Wall Street Journal
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Empresas, p. B11.




