
Jornal Valor --- Página 11 da edição "26/08/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 25/08/2013@20:29:02

Segunda-feira, 26 de agosto de 2013 | Valor | B11

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 26/8/2013 (20:29) - Página 11- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas

Shira Ovide
The Wall Street Journal

Ao anunciar repentinamente 
sua aposentadoria, após mais 
de 30 anos na Microsoft Corp., o 
diretor-presidente Steve Ballmer 
deixará ao seu sucessor a gigan-
tesca missão de reviver uma das 
maiores empresas de tecnologia 
do mundo, hoje fustigada por 
concorrentes em todas as frentes.

Ballmer, de 57 anos, junto com 
seu colega de faculdade e funda-
dor da Microsoft, Bill Gates, tor-
nou a empresa uma máquina de 
lucros cujo sistema operacional 
Windows está presente em quase 
todos os 305 milhões de compu-
tadores que devem ser vendidos 
este ano globalmente, segundo a 
firma de pesquisa Gartner Inc. 

Mas devido ao crescimento de 
rivais como a Apple Inc. e o Goo-
gle Inc., ele será usado em apenas 
15% de todos os eletrônicos de 
computação se somarmos os PCs 
aos smartphones, tablets e outros 
aparelhos conectados à web.

A notícia da saída de Ballmer 
foi bem recebida pelos inves-
tidores, o que fez com que as 
ações da Microsoft subissem 7% 
na sexta-feira, fechando a US$ 
34,75 na bolsa Nasdaq.

Financeiramente, a Microsoft 
continua gigante. Ela gerou 
quase US$ 78 bilhões em receita 
no ano fiscal encerrado em 30 de 
junho e um gordo lucro de US$ 
21,86 bilhões. Sob o comando de 
Ballmer, a companhia foi bem-
sucedida em manter sob contro-
le várias ameaças, incluindo o 
software de código aberto Linux, 
que Ballmer chegou a descrever 
como um “câncer”. Ele também 
ajudou a Microsoft a se recupe-
rar do impacto da campanha do 
governo americano para dividir 
a empresa.

Mas a Microsoft praticamente 
obtém todo o seu lucro de um trio 
de produtos: o Windows, o Micro-
soft Office e o software relaciona-
do ao funcionamento de seus sis-
temas computacionais. Todos são 
profundamente dependentes das 
vendas de PCs que usam o Win-
dows. Outros produtos, como o 
videogame Xbox e o sistema de 

buscas Bing, ou não dão lucro ou 
geram uma margem minúscula.

Executivos de dentro e fora 
da Microsoft dizem que uma 
mudança de liderança já devia 
ter sido feita há muito tempo. 
Pessoas a par das deliberações do 
conselho disseram que há anos 
os diretores buscam potenciais 
sucessores para Ballmer, mas 
que tem sido difícil encontrar o 
substituto certo para comandar 
uma empresa complexa que ao 
longo da sua história teve apenas 
dois diretores-presidentes. Gates 
vendeu grande parte da sua par-
ticipação acionária na Microsoft, 
mas ainda exerce mais influência 
no formato da empresa do que 
qualquer outra pessoa.

A Microsoft anunciou que pro-
curaria o sucessor de Ballmer, 
que continuará no cargo por até 
12 meses, tanto dentro como 
fora da empresa. O anúncio sur-
preendente de sexta-feira suge-
re que não havia uma sucessão 
planejada. Ele foi feito apenas 
seis semanas depois que Ballmer 
anunciou uma reestruturação 
na cúpula executiva, sem deixar 
claro quem seria o número dois 
na companhia.

Nos últimos anos, a empresa 
perdeu possíveis candidatos ao 
cargo à medida que vários tro-
peços permitiram que a Apple, 
o Google e o Facebook se tornas-
sem os novos titãs do setor de 
tecnologia. Acredita-se que entre 
os executivos que serão avalia-
dos de perto para o cargo estão 

Paul Maritz, um ex-executivo da 
Microsoft que hoje comanda a 
empresa de tecnologia GoPivotal 
Inc., e Stephen Elop, atual diretor-
presidente da Nokia que antes 
liderou os negócios do Microsoft 
Office.  Entre os altos executivos 
da Microsoft considerados can-
didatos potenciais estão Tony 
Bates, ex-diretor-presidente do 
Skype, que oferece serviços de 
comunicação pela internet, e 
Satya Nadella, que ganhou reco-
nhecimento por tornar o softwa-
re da Microsoft dedicado às áreas 
administrativas de empresas 
mais compatível com a internet.

Uma porta-voz de Elop não 
quis comentar, assim como 
Maritz e Bates. Nadella não res-
pondeu a um email solicitando 
que falasse a respeito. 

“Com essa mudança na lide-
rança, há uma oportunidade que 
é um divisor de águas na empre-
sa para encontrar alguém que 
traga uma abordagem nova para 
liderar a companhia no futuro”, 
disse Paul Allen, que fundou a 
Microsoft junto com Gates, por 
meio de um comunicado.

Os críticos dizem que o próxi-
mo líder precisa jogar fora a car-
tilha de manter isoladas as prin-
cipais marcas da Microsoft. Para 
proteger o império do Windows, 
por exemplo, a empresa tem se 
recusado a disponibilizar gratui-
tamente a licença do Office para 
pessoas que usam aparelhos que 
não rodam seus softwares, como 
o iPhone. A decisão tem criado 

conflito interno e já custou à 
Microsoft toda uma geração de 
novos usuários.

“A Microsoft precisa de um 
líder jovem, com grande intui-
ção de produto e vontade de 
quebrar paradigmas para reo-
rientar a companhia”, diz Ali 
Partovi, que vendeu uma empre-
sa para a Microsoft.

 A aposentadoria de Ballmer 
marca uma linha divisória entre 
a primeira geração da computa-
ção e a era seguinte, que ainda 
está tomando forma. Pioneiros 
da tecnologia como a Apple, 
a fabricante de processadores 
Intel Corp. e a International Busi-
ness Machines Corp. já elegeram 
novos líderes nos últimos anos.

“Os ciclos pelos quais adota-
mos tecnologia e criamos novas 
tecnologias estão mudando 
drasticamente”, diz Aaron Levie, 
diretor-presidente da Box Inc., 
que está entre a nova geração 
de empresas nascidas na era da 
internet e que desafia a Micro-
soft ao oferecer alternativas de 
software mais baratas e simples.

Há muitos que duvidam que 
uma nova liderança seja suficien-
te para salvar a empresa. “O único 
que pode tirar a Microsoft da sua 
situação desastrosa é Bill Gates 
— ele é um verdadeiro visionário 
e líder da nossa indústria”, diz 
Marc Benioff, diretor-executivo 
da Salesforce.com, firma de sof-
tware concorrente da Microsoft. 

(Colaboraram Don Clark, 
Joann S. Lublin e Lora Kolodny.)

Escolha de novo líder pode ser 
um recomeço para a MicrosoftINTERNACIONAL

A bolsa eletrônica Bats está pró-
xima de se fundir com sua rival 
Direct Edge, disseram pessoas a 
par das negociações. Se concre-
tizada, a fusão criaria a segunda 
maior bolsa de valores dos EUA 
em volume de operações, supe-
rando a Nasdaq. O negócio pode 
ser anunciado nos próximos dias, 
afirmam essas pessoas.

A Qualcomm, fabricante ame-
ricana de chips, anunciou que 
vai vender sua unidade de trans-
porte e logística na América 
Latina e do Norte, a Omnitracs, 
para a firma de private equity 
Vista Equity Partners por US$ 800 
milhões em dinheiro. A Omni-
tracs oferece serviços e software 
para frotas de veículos, inclusive 
monitoramento via GPS.

A Hon Hai, fabricante taiwanesa 
que monta produtos da Apple 
e de outras empresas, infor-
mou que vendeu patentes de 
telas para o Google. A empresa, 
conhecida como Foxconn, não 
revelou valores, mas afirmou 
que as patentes incluem tecno-
logia para sobrepor uma ima-
gem virtual a uma “visão real” 
em aparelhos usados na cabeça, 
o que sugere que possam ser 
para o Google Glasss, os óculos 
computadorizados do Google.

Operadoras de helicópteros do 
Reino Unido suspenderam voos 
com os modelos Super Puma 
para os campos de petróleo 
e gás do Mar do Norte depois 
que um acidente na sexta-feira 
matou quatro petroleiros. A 
Eurocopter, unidade da EADS 
que fabrica a aeronave, afirmou 
que está investigando a causa.

A Amgen, empresa americana 
de biotecnologia, anunciou 
ontem a compra de sua concor-
rente Onyx, também dos EUA, 
por cerca de US$ 10,4 bilhões 
em dinheiro. A Onyx, cujo 
principal produto é o Kyprolis, 
medicamento contra câncer no 
sangue, tentou obter um valor 
maior através de um leilão, mas 
aparentemente não encontrou 
um candidato disposto a pagar 
mais que a Amgen. A aquisição 
deve ser concluída em outubro.

O J.P. Morgan, maior banco dos 
EUA em ativos, pretende dimi-
nuir seus negócios com bancos 
fora do país para reduzir riscos, 
em meio à crescente vigilância 
dos reguladores, segundo um 
memorando interno e pessoas a 
par da situação. O banco decidiu 
não abrir novos negócios com os 
milhares de bancos correspon-
dentes para os quais processa 
transações e compensa paga-
mentos. Ele também não aceitará 
novos clientes, segundo as fontes. 

A Sinopec, estatal de petróleo e 
químicos da China, divulgou que 
seu lucro no primeiro semestre 
subiu 24% em relação ao mesmo 
período de 2012, para US$ 4,95 
bilhões. Margens mais altas no 
setor de refino e uma melhora do 
segmento de químicos contribu-
íram para o resultado.

O China Construction Bank, 
banco estatal chinês, divulgou 
lucro de US$ 19,6 bilhões no 
primeiro semestre, 13% maior 
que um ano antes. O ganho foi 
impulsionado por um cresci-
mento de 11% na receita de juros 
e de 13% na de taxas e comissões.

REGIONAL

O governo da Argentina afir-
mou sábado que não vai mudar 
a forma com que vem pagando 
sua dívida, mesmo após um 
tribunal de recursos dos EUA ter 
confirmado, na sexta-feira, uma 
ordem para que o país pague US$ 
1,3 bilhão mais juros a credores 
internacionais que recusaram 
reestruturações de uma dívida de 
US$ 100 bilhões que a Argentina 
fez em 2005 e 2010. Nas renego-
ciações, 93% dos credores aceita-
ram receber US$ 0,30 por dólar 
de dívida. O caso pode ir agora 
para a Suprema Corte dos EUA.

O PIB do Peru subiu 5,6% no 
segundo trimestre ante um ano 
atrás, ajudado por uma alta no 
consumo e gastos do governo, 
divulgou o instituto de estatísticas  
Inei. Foi a menor expansão regis-
trada no período desde 2009.

A Jiangxi Copper, maior pro-
dutora de cobre da China em 
volume, informou que pretende 
fazer uma oferta pela mina da 
Glencore Xstrata no Peru, Las 
Bambas, avaliada em US$ 5,2 
bilhões. A venda da mina foi uma 
condição imposta pelos regu-
ladores chineses para aprovar a 
fusão entre Glencore e Xstrata. 
A mineradora chinesa Chinalco 
também estaria interessada. 

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, disse que uma 
investigação internacional con-
cluiu que a explosão do ano pas-
sado na refinaria Amuay foi um 
ato de sabotagem de grupos de 
oposição. Ele não mencionou, 
porém, quem conduziu a inves-
tigação. A explosão matou 42 
pessoas e foi atribuída na época 
a um vazamento de gás.
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Fonte: FactSet The Wall Street Journal
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em US$ bilhões

John Lyons
The Wall Street Journal

O ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, ficou conhecido nos 
últimos anos por sua cruzada 
contra o plano de estímulo do 
Fed, o banco central americano, 
usando a expressão “guerra cam-
bial” para criticar a política de 
crédito fácil dos Estados Unidos 
que, segundo ele, vitimou o Bra-
sil ao tornar o real forte demais.

Agora que o Fed sinaliza que 
vai frear o estímulo, os desejos 
de Mantega estão se tornando 
realidade. Mas os efeitos iniciais 
vão muito além do que o Brasil 
esperava. O real tem caído mais 
em relação ao dólar do que as 
moedas de outros países emer-
gentes, atingindo na semana 
passada seu menor valor desde 
2008, o que eleva o risco de alta 
da inflação e redução nos lucros 
das empresas. Para conter a des-
valorização, o Banco Central do 
Brasil informou que iria inje-

tar ao menos US$ 60 bilhões no 
mercado este ano. O real subiu 
após a intervenção, com o dólar 
recuando para R$ 2,37. No início 
da semana, ele chegou a R$ 2,45, 
levando a moeda brasileira a uma 
desvalorização de 23% no ano. 

Pode parecer estranho que 
um país que até há pouco tempo 
reclamava de uma moeda forte 
esteja agora lutando contra seu 
enfraquecimento. O dilema 
brasileiro reflete uma rápida 
mudança no cenário global, à 
medida que desacelera o cres-
cimento de economias emer-
gentes como o Brasil e os EUA 
se preparam para promover um 
aperto na política monetária.

O grande problema do Brasil é 
que o real está caindo mais rápi-
do do que muitos economistas 
esperavam, e não está claro onde 
ele vai parar. O risco agora é que 
uma moeda mais fraca alimente 
a inflação, forçando o BC a elevar 
os juros, o que poderia reduzir 
ainda mais o crescimento.

Volatilidade do real 
expõe dilema econômico

Leia artigo completo no site

O BRASIL VISTO  
DE FORA 

Victoria McGrane
The Wall Street Journal, 
de Jackson Hole, Wyoming

Dirigentes de bancos centrais 
de todo o mundo estão se pre-
parando para mais turbulên-
cia financeira à medida que o 
Federal Reserve se prepara para 
encerrar as suas políticas de rela-
xamento monetário.

Os mercados globais vêm cam-
baleando desde maio, quando o 
banco central americano come-
çou a dar sinais de que em breve 
pode começar a reduzir seu pro-
grama de US$ 85 bilhões por mês 
em compras de títulos de dívida. 
Os juros das hipotecas subiram 
nos Estados Unidos e as moedas 
e ações de muitas economias em 
desenvolvimento despencaram.

Essa volatilidade é “um forte 
lembrete” de que os efeitos da 
retração do Fed “podem não 
ser suaves”, disse Charles Bean, 
diretor de política monetária 
do banco central britânico, em 
um discurso na conferência de 
pesquisa organizada no fim de 
semana pela regional do Fed de 
Kansas City.

O título oficial do encontro, 
“Dimensões globais de políticas 
monetárias não convencionais”, 
se tornou real demais para pelo 
menos um convidado. O presi-
dente do Banco Central do Bra-
sil, Alexandre Tombini, cancelou 
seus planos de participar da con-
ferência na última hora, em meio 
à desvalorização da moeda brasi-
leira. O banco central brasileiro 
anunciou na sexta-feira um pro-
gama de US$ 60 bilhões visando 
interromper a queda do real.

No lugar de Tombini, o banco 
central enviou Luiz Awazu Perei-
ra da Silva, diretor de Assuntos 
Internacionais e de Gestão de Ris-
cos, que no sábado assegurou aos 
presentes que o Brasil tem condi-
ções de controlar a situação. “Nós 
nos preparamos” para os efeitos 
das políticas de relaxamento 
monetário empregadas pelo Fed 
e outras economias avançadas 
para estimular um crescimento 
mais forte, disse. “Acredito que 
também seremos capazes agora 
de mitigar os riscos ligados à 
reversão dessas medidas.”

Os investidores vinham inje-
tando dinheiro em mercados 
emergentes nos últimos anos, 
enquanto a recuperação dos 
EUA era lenta e as taxas de juros 
do país estavam em níveis his-
toricamente baixos. Agora, eles 
estão retirando seus investimen-
tos diante da perspectiva de alta 
dos juros e um fortalecimento 
da economia americana.

A incerteza sobre quando e 
como o Fed vai começar a redu-
zir as suas compras de títulos de 
dívida tem gerado mais volatili-
dade no mercado. As autoridades 
do Fed estão estudando a possi-
bilidade de agir em sua próxima 
reunião de política monetária, 
nos dias 17 e18 de setembro.

As compras de títulos têm a 
meta de estimular o crescimento 
econômico dos EUA ao baixar as 
taxas de juro de longo prazo, o 
que pode levar a mais consumo, 
contratações e investimentos.

Os dados econômicos mais 
recentes mostram ambiguida-
de, deixando as autoridades 
divididas sobre o que fazer. Mui-

tos acham que a economia está 
melhorando o suficiente para 
que possam começar a reduzir 
lentamente as compras já no pró-
ximo mês. Mas como o primeiro 
passo pode ter um grande impac-
to no mercado, alguns creem que 
é preciso cautela, o que pode sig-
nificar esperar um pouco mais.

Com a diferença de opiniões, a 
liderança do presidente do Fed, 
Ben Bernanke, que não partici-
pou da conferência, vai importar 
muito, mas publicamente ele não 
tem dado indício de como agirá.

Dennis Lockhart, presidente da 
regional do Fed de Atlanta, disse 
ao The Wall Street Journal: “Eu 
não estou fazendo um endosso 
retumbante, mas certamente me 
sentiria confortável com um pri-
meiro passo” no próximo mês, 
que pode ser bastante modesto. 
Mas ele alertou que um início em 
outubro também é possível.

O presidente da regional do Fed 
em St. Louis, James Bullard, disse 
ao WSJ que gostaria de ver “mais 
dados” antes de decidir o que o 
Fed deve fazer com o programa 
antes do encontro de setembro. 
“Eu tenho dito que não acho 
que temos que ter pressa [para 

começar a redução da compra de 
títulos] devido à configuração de 
dados que temos”, disse.

Vários acadêmcios e formula-
dores de políticas presentes na 
conferência disseram que eco-
nomias menores e de mercados 
emergentes devem agir para 
se proteger dos efeitos dos pla-
nos do Fed. As recomendações 
incluiam permitir que o câmbio 
se ajustasse livremente e fortale-
cer seus sistemas financeiros por 
meio de ferramentas  regulató-
rias, como exigir que instituições 
financeiras reforcem suas reser-
vas de capital e restrinjam o cres-
cimento excessivo do crédito.

O presidente do banco cen-
tral mexicano, Agustín Carstens, 
disse que seu país tinha permi-
tido o ajuste da moeda e a acu-
mulação de reservas para lidar 
com a grande entrada de capital, 
“mas chega um ponto que o que 
é demais é demais”. Ele disse ao 
WSJ que o México tem se saído 
melhor do que outras economias 
recentemente devido a funda-
mentos fortes, como o baixo 
endividamento do governo e um 
sistema financeiro saudável. 

(Colaborou Michael S. Derby.)

BCs esperam  
mais turbulência

James Bullard, da regional de St. Louis, diz que o Fed não deve agir com pressa
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 ago. 2013, Empresas, p. B11.




