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Empresas

E.S. Browning  
e Kaitlyn Kiernan
The Wall Street Journal 

A bolsa de valores americana 
sofreu ontem sua maior queda 
desde junho, já que aumentaram 
os temores de que o banco cen-
tral dos Estados Unidos vai redu-
zir seu programa de estímulo à 
economia nos próximos meses, 
eliminando um dos principais 
motores da alta do mercado de 
ações este ano.

Média Industrial Dow Jones 
caiu 225,47 pontos, ou 1,5%, 
para 15.112,19. Foi a segunda 
queda de três dígitos consecu-
tiva, depois de um recuo de 113 
pontos na quarta-feira. Após ter 
atingido 19,5% em 2 de agosto, 
a alta acumulada do índice este 
ano caiu agora para 15,3%.

A grande notícia que derru-
bou as ações foi aparentemente 
um dado positivo: o número de 
pedidos de seguro-desempre-
go nos EUA caiu para um total 
dessazonalizado de 320.000, o 
menor nível desde outubro de 
2007, o mais recente de uma 
série de sinais de que o mercado 
de trabalho está melhorando.

Mas isso reforçou os receios 
de que o Fed decida, já na reu-
nião de política monetária de 
setembro, que a economia está 
forte o suficiente para começar 
a reduzir seu programa de estí-
mulo, que vem na forma de US$ 
85 bilhões em compras mensais 
de títulos de dívidas.

“As pessoas estão dizendo que 
essa é a expectativa de consenso” 
nas maiores firmas financeiras de 
Wall Street, disse Henry Herrman, 
diretor-presidente da empresa de 
gestão de ativos Waddell & Reed 
Financial Inc., que é sediada no 
Estado do Kansas e tem uma car-
teira de mais de US$ 90 bilhões.

O problema, acrescentou, é 
que outros dados econômicos 
recentes e resultados das empre-
sas indicaram que a recupera-
ção econômica continua frágil. 
Alguns investidores temem que 
os cortes no estímulo poderia 
acontecer logo e que as empre-
sas teriam problemas para con-
tinuar gerando lucros.  

Os títulos de dívida também 
reagiram mal às notícias. Os pre-
ços caíram, alçando os juros das 
notas de dez anos do Tesouro 
americano, referência para o mer-
cado, a 2,755% ao ano, seu maior 
nível desde 29 de julho de 2011. 

Os investidores temem a redu-
ção nos estímulos  por duas 
razões. Primeiro, as compras 
mensais mantêm o preço dos 
títulos altos e os juros baixos. Isso 
estimula a economia ao segurar 
os juros das hipotecas e outros 
custos de financiamento, o que, 
por sua vez, impulsiona o lucro 
das empresas. 

Agora, os rendimentos de títu-
los, taxas de hipoteca e outras 
taxas de juros já estão subindo 
devido a expectativas de que o 
Fed vai reduzir o seu programa 
de estímulo, o que torna o cres-
cimento econômico mais com-
plicado.

Em segundo lugar, uma parte 
do dinheiro do Fed acaba chegan-
do ao mercado acionário, aumen-
tando a demanda por ações e ele-
vando seus preços.

Com as bolsas já tendo subi-
do tanto este ano, e com tanta 
gente preocupada com o que 
o Fed decidirá fazer na reunião 
em setembro, alguns investido-
res de curto prazo optaram por 
embolsar parte do rendimento.

“Neste momento, os investi-
dores estão acostumados a ter o 
Fed apoiando os preços dos títu-
los de dívida. Por isso, no curto 
prazo, eles estão focados no 
lado negativo de um fim” desse 
apoio, diz Peter Jankovskis, um 
dos diretores de investimentos 
da americana OakBrook Invest-
ments, que administra cerca de 
US$ 3,5 bilhões.

Entre as outras notícias que 
provocaram um aumento na 
ansiedade do mercado está um 
declínio na produção industrial 
de julho e notícias decepcionan-
tes de duas empresas que com-
põem a Média Dow Jones, o Wal-
Mart Stores e a Cisco Systems.

O Wal-Mart anunciou que suas 
vendas diminuíram no último 
trimestre, enquanto que a Cisco 
informou que vai cortar 4.000 
postos de trabalho.

As bolsas dos principais merca-
dos fora dos EUA também regis-
traram queda, incluindo Japão, 
China, Austrália, Grã-Bretanha, 
Alemanha e França. O dólar caiu 
em relação ao euro e ao iene.  

James Bullard, presidente da 
regional do Fed de St. Louis, disse 
na quarta-feira que é possível 
que a economia americana não 
esteja forte o suficiente para que 
o Fed decida cortar o estímulo já 
em sua reunião de setembro.

Alguns investidores interpreta-
ram esses comentários, somados
aos dados da produção indus-
trial e a divulgação de resultados
de empresas, como um sinal de
que o Fed pode optar por adiar
quaisquer cortes de estímulo.
Mas outros temem que o Fed
possa decidir agir de qualquer
forma, correndo o risco de que a
economia sofra um revés.

Em geral, os relatórios econô-
micos ontem sugeriram que o
crescimento dos EUA continua
numa trajetória gradual de recu-
peração.  Um relatório do Depar-
tamento de Trabalho mostrou
que os preços ao consumidor
subiram em uma ampla gama
de bens e serviços, em julho, um
indicador que poderia amenizar
os temores dentro do Fed de que
a inflação, que já está em níveis
considerados baixos, esteja
recuando ainda mais. O índice
de preços ao consumidor subiu
0,2% em relação ao mês anterior
e subiu 2% ante um ano antes.

Apesar de uma perspectiva
favorável, a economia continua
crescendo a um ritmo modesto.
Empregadores vêm fazendo con-
tratações de forma lenta e uma
série de outras medidas sugere
que a expansão vai continuar a
um ritmo relativamente fraco.
De fato, um indicador de ativida-
de manufatureira divulgado pelo
Fed ontem caiu em julho — um
sinal de como o setor vem bata-
lhando em meio a um crescimen-
to lento da economia global.

Jankovskis, do OakBrook, é
mais otimista. Ele diz que veria
uma redução no programa de
estímulo como um sinal de que
a economia está melhorando
o suficiente para crescer com
menos apoio do Fed.

Mas, pelo menos ontem, o mer-
cado chegou à conclusão oposta.
Com índices de ações em níveis
próximos a recordes históricos e
títulos de dívida também sendo
negociados a preços excepcio-
nalmente elevados, os investido-
res optaram por embolsar parte
do lucro e esperar que o cenário
econômico e as intenções do Fed
se tornem mais claros.

(Colaborou Sudeep Reddy.)

Economia dos EUA melhora e 
mercados temem recuo do Fed INTERNACIONAL

A AMR, controladora da compa-
nhia aérea American Airlines, dos 
EUA, teve seu plano de reestru-
turação colocado em dúvida por 
um juiz do tribunal que super-
visiona seu processo de recu-
peração judicial. O juiz Sean H. 
Lane disse que a ação antitruste  
movida pelo governo americano 
contra uma potencial fusão entre 
a American e a rival US Airways 
poderia inviabilizar o plano. 
Não ficou claro se o juiz esperará 
uma solução para a ação antes de 
aprovar ou não a reestruturação.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, informou que pla-
neja demitir até 1.700 emprega-
dos e trabalhadores terceirizados 
de uma mina de cobre e ouro na 
Mongólia. O motivo é o atraso 
numa expansão orçada em mais 
de US$ 5 bilhões devido a dispu-
tas com o governo mongol liga-
das à gerência e investimentos na 
mina, segundo a empresa.

O Wal-Mart fechou o segundo 
trimestre fiscal em julho com 
lucro de US$ 4,1 bilhões, 1,3% 
maior que o de um ano antes. A 
varejista americana previu que as 
vendas seguirão fracas este ano, 
já que consumidores tanto de 
mercados desenvolvidos como 
dos emergentes continuam cau-
telosos quanto à economia.

A Lenovo, fabricante chinesa de 
computadores, registrou um salto 
de 23% no lucro líquido do pri-
meiro trimestre fiscal encerrado 
em junho em relação a um ano 
antes, para US$ 173,9 milhões. O 
resultado reflete uma mudança 
bem-sucedida no foco para o 
mercado de PCs sofisticados.

A Sony, conglomerado japonês,  
fechou um acordo preliminar 
com a Viacom para exibir con-
teúdo da empresa americana de 
mídia no seu planejado serviço 
de TV pela internet, disse uma 
pessoa a par do assunto. Seria um 
êxito para a Sony, que está numa 
corrida para garantir direitos de 
conteúdo contra empresas que 
planejam oferecer serviços simi-
lares, como Intel e Google.

A Dell, fabricante americana de 
PCs, informou que seu lucro caiu 
72% no segundo trimestre fiscal 
ante igual período de 2012, para 
US$ 204 milhões, em meio a um 
aumento da preferência dos con-
sumidores por tablets. Depois 
de uma saga de seis meses, o 
conselho de administração apro-
vou há duas semanas uma oferta 
revisada de US$ 25 bilhões para 
vender a Dell a seu diretor-presi-
dente, Michael Dell, e à firma de 
private equity Silver Lake.

A L’Oreal, empresa francesa de 
cosméticos, informou que fez 
uma oferta de US$ 845 milhões 
para comprar a chinesa Magic 
Holdings, que fabrica máscaras e 
outros produtos faciais. A L’Oreal 
diz que já tem o apoio de acio-
nistas que representam 62,3% do 
patrimônio da empresa.

A Apple teve marcado para maio 
de 2014 o julgamento que vai 
definir possíveis indenizações que  
terá de pagar decorrentes de um 
veredito, dado em julho, de que a 
empresa de tecnologia conspirou 
com editoras para aumentar os 
preços de livros digitais. A Apple 
não respondeu imediatamente a 
pedidos de comentário. 

REGIONAL

A Chinalco Mining, unidade de 
mineração da gigante chinesa 
do alumínio Chinalco, deve 
contratar os bancos Goldman 
Sachs e Morgan Stanley para 
assessorá-la na compra da mina 
de cobre da Glencore Xtrata 
no Peru, estimada em  US$ 5 
bilhões, disseram pessoas a par 
das negociações. A venda foi 
uma condição imposta pelos 
reguladores chineses para apro-
var a fusão da trading Glencore 
com a mineradora Xtrata.

O governo da Bolívia vendeu 
ontem US$ 500 milhões em 
títulos, sua segunda emissão em 
menos de um ano. Mas desta vez 
ele teve de oferecer juros mais 
altos para atrair o investidor, de 
6,25% ao ano. Na operação ante-
rior, pagou 4,875%. Os papéis 
têm prazo de dez anos.

O PIB do Peru subiu 4,4% em 
junho em relação a um antes, 
abaixo da estimativa do mer-
cado, de ao menos 5%. Ante maio, 
ele cresceu 1,4%. Os dados são 
do instituto de estatísticas Inei. 
Os setores com maior expansão 
sobre junho de 2012 foram o de 
construção, 7%, e de varejo, 5,1%. 

Funcionários da mina de ferro 
Marcona, no Peru, iniciaram 
ontem uma greve por aumento 
salarial e outros benefícios, infor-
mou o sindicato. Ela pertence à 
chinesa Shougang Hierro.

A MMX, mineradora do grupo 
do empresário Eike Batista, 
colocou à venda sua mina 
de Corumbá e outros ativos, 
visando melhorar o caixa, infor-
mou a agência Reuters, citando 
um executivo da empresa. 

José de Córdoba e Laurence Iliff
The Wall Street Journal,  
da Cidade do México

O governo mexicano começou 
a promover seu projeto históri-
co de abrir o setor de petróleo 
a empresas privadas entre dois 
públicos muito diferentes, mas 
cruciais: o povo mexicano, que vê 
com ceticismo a reforma e acre-
dita que ela vai longe demais, e 
os investidores, que acham que 
ela deixa a desejar.

José Antonio Meade, secretário 
de Relações Exteriores do Méxi-
co — cargo que corresponde ao 
de ministro —, vem tentando 
convencer os investidores dos 
méritos da proposta. Em entre-
vista ao The Wall Street Jour-
nal, ele assegurou que ela criará 
o quadro jurídico necessário 
para atrair o capital estrangeiro 
e o conhecimento técnico que o 
México necessita para explorar 
suas reservas em águas profun-
das e de gás de xisto, bem como 
impulsionar o desenvolvimento 
econômico do país.

“Esse é um projeto amplo que 
nos permitirá utilizar os modelos 
contratuais conhecidos no resto 
do mundo, que podem ser avalia-
dos e são financiáveis”, disse.

O presidente Enrique Peña 
Nieto apresentou na segunda-
feira uma proposta para aca-
bar com o monopólio estatal 
na produção de petróleo e gás 
existente desde 1938, quando 
o ex-presidente Lázaro Cárde-
nas tornou o México o primeiro 
grande produtor a nacionalizar 
sua indústria petrolífera.

Mas a produção de petróleo 
do país caiu 25% nos últimos 

dez anos, para 2,5 milhões de 
barris por dia, embora a estatal 
de petróleo, a Petróleos Mexi-
canos, ou Pemex, tenha quase 
quintuplicado seu investimento 
durante o período, para cerca de 
US$ 20 bilhões por ano.

O projeto de lei apresentado 
por Peña Nieto, a ser debatido 
pelo Congresso em setembro, 
não atendeu às expectativas da 
maioria das grandes compa-
nhias de petróleo, que espera-
vam ver incluídas concessões 
que lhes dessem controle sobre 
os campos. O projeto também 
prevê que as empresas recebe-
rão pagamentos em dinheiro 
equivalentes ao petróleo que 
encontrem e produzam.

Analistas dizem que o inte-
resse das grandes empresas de 
petróleo vai depender muito das 
linhas finas tanto na legislação 
secundária quanto nos próprios 
contratos, como por exemplo 
qual o percentual do lucro que 
ficará com as empresas e se elas 
poderão incluir as reservas em 
seus balanços com o intuito de 
levantar capital, um processo 
conhecido na indústria como 
“contabilização das reservas”.

As leis que regem a Pemex  
proíbem a empresa de formar 
joint ventures com petrolíferas 
que contabilizam suas reservas 
mexicanas como delas.

Meade disse que ainda é muito 
cedo para discutir em detalhes a 
legislação secundária, incluindo 
as que regem a Pemex. Mas disse 
que a reforma implicaria em 
um ajuste para refletir a nova 
realidade. Questionado sobre 
a contabilização de reservas, 
ele disse que o ajuste deveria 

incluir “todos os elementos que 
são considerados relevantes ao 
novo quadro institucional”. O 
secretário acrescentou que mui-
tas dessas dúvidas serão resolvi-
das quando as leis secundárias 
forem implementadas.

Meade disse que os parlamen-
tares aprenderam por experi-
ência própria que leis muito 
restritivas não conseguem atrair 
grandes quantias de capital pri-
vado nem tecnologia. Em 2008, 
o Congresso decidiu não alterar 
a Constituição como parte de 
uma reforma energética e man-
teve leis secundárias restritivas, 
incluindo a proibição da con-
tabilização de reservas. O resul-
tado é que as mudanças não 
geraram muito interesse entre 
as empresas do setor privado.

Uma fonte envolvida na elabo-
ração da reforma garante que o 
governo está pronto para ofere-
cer contratos competitivos para 
as empresas, incluindo uma boa 
dose de “flexibilidade”, depen-
dendo dos preços do petróleo, 
volumes e o grau de complexi-
dade do poço. Ele também disse 
que as empresas terão uma 

grande influência sobre a forma
como o petróleo será vendido.

Enquanto as autoridades ten-
tam acalmar investidores caute-
losos, elas também tentam con-
vencer os cidadaos mexicanos
de que a reforma não vai preju-
dicar o país. Pesquisas mostram
que a maioria dos mexicanos vê
com receio a ideia de empresas
privadas operando na indústria
petrolífera.

Nos últimos dias, o governo
lançou campanhas de rádio e
televisão que buscam convencer
a população de que o governo
mexicano não vai entregar o
petróleo a estrangeiros ou pri-
vatizar a Pemex.

A coalizão de governo do
Partido Revolucionário Insti-
tucional e do Partido de Ação
Nacional, de centro-direita, tem
votos suficientes para avançar
com a reforma. Parte da frag-
mentada esquerda, que se opõe
à alteração da Constituição para
permitir o investimento privado
no setor de petróleo, pode orga-
nizar manifestações de rua. Mas
analistas acreditam que ela não
tem força para brecar a reforma.

México sai em 
defesa de reformas

Abrir o setor de petróleo ajudará a economia, diz o ministro José Meade 

BLOOMBERG NEWS

Bolsa em queda
Mercado de ações nos EUA caiu em agosto após alta de sete meses
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The Wall Street Journal Fonte: Grupo de Dados de Mercado do WSJ

Variação nos meses de 2013, % Maiores quedas de dois dias
consecutivos desde 2008, em %Nº de dias de operação desde o início do mês
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Jason Del Rey e Mike Isaac
The Wall Street Journal

O Facebook planeja testar 
uma nova ferramenta de meios 
de pagamento que pemitiria aos 
consumidores fazer compras em 
aplicativos móveis usando seus 
dados de acesso do próprio Face-
book, segundo pessoas a par dos 
planos da empresa.

O produto, dizem as fontes, 
permitiria que qualquer con-
sumidor que tenha previamen-
te fornecido ao Facebook os 
seus dados de cartão de crédito 
faça compras em aplicativos de 
comércio eletrônico parceiros 
sem precisar digitar informa-
ções para realizar o pagamento.

O Facebook confirmou o teste, 
que deve começar no próximo 
mês, ao site de tecnologia All-
ThingsD, do The Wall Street 
Journal. 

A loja virtual JackThread, vol-
tada para o público jovem mas-
culino, é a parceira no teste. Ela 
tem um forte relacionamento 
com o Facebook, deve uma boa 
parte da receita às compras fei-
tas via celular e pode ter uma 

respeitável sobreposição de usu-
ários com um segmento da rede  
social — os usuários de jogos — 
que provavelmente ja passaram 
para o Facebook informações 
dos seus cartões de crédito.

Se o novo produto acabar 
sendo de fato amplamente lan-
çado, o Facebook concorrerá 
com  a gigante de pagamentos 
digitais PayPal no segmento de 
dispositivos móveis. Ele tam-
bém irá concorrer com ofertas 
do Google, Amazon e algumas 
empresas iniciantes que de uma 
forma ou outra estão trabalhan-
do para facilitar as compras feitas 
via celular. Todas essas empre-
sas, incluindo o Facebook,  reco-
nhecem que pode ser um desafio 
colocar facilmente informações 
para pagamento em pequenos 
aparelhos celulares.

Se o produto for ampliado 
para mais parceiros, ele pode-
ria dar ao Facebook uma agu-
çada percepção dos hábitos de 
compras e preferências dos seus 
usuários, um lucrativo conjunto 
de dados que poderia ser reu-
nido pela maior rede social do 
mundo.

Facebook testa sistema  
de pagamento via celular
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 ago. 2013, Empresas, p. B9.




