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Sudeep Reddy
The Wall Street Journal

O iminente debate no Con-
gresso americano sobre uma 
possível intervenção militar dos 
Estados Unidos na Síria pode se 
tornar mais um obstáculo à reto-
mada do crescimento global, 
mantendo os preços do petró-
leo elevados e pesando sobre 
os consumidores, as empresas e 
governos durante semanas.

Nas últimas décadas, a possi-
bilidade de uma ação militar dos 
EUA no Oriente Médio sempre 
teve a tendência de elevar as pre-
ocupações nos mercados — em 
especial, aumentando os preços 
do petróleo — em antecipação a 
qualquer operação. Essas preo-
cupações muitas vezes diminu-
íram rapidamente logo depois 
de a ação militar começar, com 
a subsequente queda nos custos 
do petróleo e o alívio nas bol-
sas servindo, na verdade, para 
impulsionar a economia.

O debate no Congresso e a 
votação sobre a possibilidade de 
um ataque militar contra a Síria, 
uma mudança de rumo que o 
presidente Barack Obama anun-
ciou no sábado, contribuirá para 
que setembro seja um período 
potencialmente volátil.

Em um mês que marca o quin-
to aniversário da crise finan-
ceira mundial, os EUA agora 
enfrentam um debate sobre essa 
ação militar, além de batalhas 
orçamentárias para evitar uma 
paralisação do governo em 1º 
de outubro e a abertura de um 
debate sobre o aumento do teto 
de endividamento do governo 
antes do prazo limite de meados 
de outubro.

Ao mesmo tempo, autorida-
des do Federal Reserve, o banco 
central americano, vão decidir 
sobre uma redução do seu pro-
grama de compra de títulos, atu-
almente de US$ 85 bilhões por 
mês, numa reunião em 17-18 
setembro. A simples perspectiva 
de que o Fed venha a tomar essa 
decisão já elevou os juros das 
hipotecas e outras aplicações de 
longo prazo e provocou tumulto 
nos mercados emergentes.

Além disso, as eleições de 
22 de setembro na Alemanha, 
a maior economia da Europa, 
terão implicações para a zona 
do euro, que há muito está em 
dificuldades. Decisões cruciais, 
incluindo outro resgate para a 
Grécia, foram adiadas até depois 
das eleições.

Tudo isso ocorre num momen-
to em que a economia mundial 
tem dificuldades para se acele-
rar depois de anos de lentidão.

“A economia global continua 
recuperando a saúde, mas o 
crescimento é lento e está demo-

rando muito para voltar aos tri-
lhos”, disse Bill Adams, econo-
mista internacional sênior do 
PNC Financial Services Group. 
“O impulso está ganhando força 
de forma muito irregular”.

Temores de um conflito no 
Oriente Médio muitas vezes 
levam os operadores de petróleo 
a elevar os preços nos mercados 
de futuros, e a expectativa de 
um ataque à Síria liderado pelos 
EUA não é exceção. O preço do 
petróleo subiu para um pico de 
dois anos na semana passada, 
sendo negociado a mais de US$ 
110 por barril em Nova York 
antes de recuar, e contribuiu 
para oscilações bruscas nos mer-
cados de renda fixa. 

Os preços da gasolina no vare-
jo nos EUA têm refletido a alta 
do petróleo. Um galão de gaso-
lina regular (3,8 litros)  custava 
em média US$ 3,59 no sábado 
em todo o país, US$ 0,05 a mais 
que uma semana antes, embo-
ra ainda abaixo dos preços no 
mesmo período do ano passa-
do, segundo o grupo de viagens 
AAA. Os analistas preveem que 
o preço da gasolina suba lenta-
mente em resposta ao aumento 
dos preços do petróleo bruto.

Economistas do JP Morgan 
Chase escreveram na sexta-feira, 
em seu boletim semanal aos clien-
tes, que, se sustentado, o aumento 
de 10% no preço do petróleo nos 
últimos três meses poderia redu-
zir em até 0,3 ponto percentual a 
taxa de crescimento global anua-
lizada no segundo semestre.

“Estamos presumindo que 
qualquer intervenção militar 

por parte dos países ocidentais 
seria suficientemente controla-
da de forma a não levar a uma 
escalada do conflito, não só den-
tro da Síria, mas também nos 
países vizinhos” escreveram eles. 
“E, embora se possa argumentar 
que parte do aumento de preços 
em junho e julho reflete uma 
melhoria do setor industrial 
global, um pico ainda maior nos 
preços representa um risco.”

As exportações de petróleo 
da Síria são insignificantes, mas 
o Oriente Médio fornece um 
terço da produção mundial de 
petróleo. Qualquer conflito que 
venha a se alastrar para além 
das fronteiras da Síria represen-
taria uma ameaça para as prin-
cipais instalações petrolíferas 
na região. Alguns produtores de 
petróleo, incluindo o Irã, já ame-
açaram retaliar contra os EUA e 
seus aliados se eles realmente 
atacarem a Síria.

A reação dos mercados duran-
te as ações militares americanas 
anteriores contra grandes pro-
dutores petrolíferos do Oriente 
Médio, ou em regiões próximas 
a eles, mostra que o medo do 
tumulto muitas vezes se revela 
pior do que os eventos em si.

Dois anos atrás, os preços do 
petróleo subiram de menos 
de US$ 85 por barril em Nova 
York para mais de US$ 110 logo 
antes dos ataques aéreos à Líbia 
de março de 2011, realizados 
por uma coalisão que incluía 
os EUA. Logo após o início dos 
ataques, os preços do petróleo 
tomaram o sentido oposto e as 
ações subiram.

Os preparativos para a invasão 
do Iraque pelos EUA em 2003 
provocaram reações semelhan-
tes no mercado, com muitas 
empresas reclamando com ante-
cedência sobre a incerteza cau-
sada pela espera de uma guerra.

Também em 1990 o petróleo 
subiu e as ações caíram depois 
que o Iraque invadiu o Kuwait. A 
operação de janeiro 1991, lide-
rada pelos EUA, para expulsar as 
forças iraquianas do país causou 
alívio em ambos os mercados.

Os analistas esperam um alí-
vio semelhante nos mercados de 

petróleo após uma ação na Síria. 
Depois de um esperado ataque 
americano nesse país, “acredita-
mos que os preços podem cair 
abruptamente, pois a probabili-
dade de uma resposta violenta da 
Síria, Irã ou Rússia é considerada 
baixa, e a queda real no abasteci-
mento deve permanecer peque-
na”, disseram economistas do 
Citigroup em uma nota recente 
aos clientes. “Contudo, fatores 
imprevisíveis pesam fortemente 
no mercado, por boas razões.”

Com as principais economias 
já enfrentando dificuldades, 
quaisquer surpresas no Oriente 
Médio vinculadas a uma inter-
venção internacional podem 
precipitar oscilações mais fortes 
nos mercados de ações, títulos e 
combustíveis.

Nos EUA, a economia vem 
avançando a um ritmo mode-
rado, mas há sinais de que o 
atual trimestre será fraco. Uma 
pesquisa da Universidade de 
Michigan sobre a confiança do 
consumidor, divulgada na sexta-
feira, mostrou uma queda nesse 
índice em agosto em relação ao 
mês anterior, declínio que pode 
piorar se os preços da gasoli-
na subirem e os consumidores 
ficarem preocupados com foco 
contínuo na situação da Síria. O 
aumento dos juros e a desacele-
ração no crescimento do consu-
mo também apresentam riscos 
para a economia.

Na Europa, a zona do euro saiu 
da sua longa recessão no segundo 
trimestre. Mas o consenso é de que 
o crescimento permanecerá fraco 
nos próximos meses, enquanto 
há decisões políticas importantes 
a serem tomadas e países comba-
lidos tentam fazer difíceis ajustes 
em suas economias.

Já os mercados emergentes 
estão sob a intensa pressão 
das fases mais recentes de uma 
recuperação global prolonga-
da. O crescimento tem recuado 
nas principais economias em 
desenvolvimento, do Brasil à 
Índia, com a perspectiva de uma 
mudança de política do banco 
central americano agravando 
um êxodo dos investidores nas 
últimas semanas.

ASSOCIATED PRESS/THE WHITE HOUSE,  PETE SOUZA

Empresas

Potencial ataque à Síria pode 
afetar crescimento global

Jason Zweig
The Wall Street Journal

Uma das virtudes menos 
apreciadas num investidor é a 
coragem.

Documentos apresentados à 
Comissão de Valores Mobiliários 
dos EUA, a SEC, em março e nova-
mente este mês, mostram a extra-
ordinária coragem e iniciativa de 
Charlie Munger, sócio de Warren 
Buffett e vice-presidente do con-
selho da Berkshire Hathaway.

Munger, que completará 90 
anos no próximo dia 1o de janei-
ro, é um modelo para os inves-
tidores individuais que se per-
guntam como podem vencer os 
profissionais nesse jogo. Os pro-
fissionais têm mais informações 
do que a pessoa comum, e seus 
computadores são mais rápidos. 
Mas ainda é possível ter uma van-
tagem sobre eles —  para isso é 
preciso jogar diferente, seguindo 
regras próprias e mais sensatas.

Um investidor individual 
pode ser paciente e não precisa 
fazer parte do rebanho; os pro-
fissionais não têm essa alternati-
va. E acima de tudo, o investidor 
individual pode ser corajoso; os 

profissionais quase nunca o são.
O que torna Munger um mode-

lo para o investidor individual?
No primeiro trimestre de 2009, 

durante os dias mais desespera-
dos da crise financeira, Mun-
ger tirou 71% do caixa da Daily 
Journal, uma pequena editora 
da qual é presidente, e aplicou 
tudo em ações de bancos, das 
quais tantos outros investido-
res fugiam. Até 31 de março de 
2009, sua aposta já tinha tido 
um retorno de 60%. Juntamente 
com outras aquisições que fez 
depois, Munger investiu US$ 49,7 
milhões em ações e títulos que 
hoje valem US$ 128,4 milhões, 
de acordo com o balanço que a 
Daily Journal apresentou em 20 
de agosto. 

Munger não estava disponível 
para entrevistas, disse um assis-
tente.

Na assembleia anual da Daily 
Journal em fevereiro, Munger 
falou brevemente sobre suas 
iniciativas. De acordo com uma 
transcrição on-line e um partici-
pante, Alexander Rubalcava, da 
Rubalcava Capital Management, 
Munger disse: “Nós agimos de 
maneira muito sensata”, aplican-

do corajosamente as reservas de 
caixa quando o preço das ações 
estava “ridiculamente baixo”.

O investimento da Daily Jour-
nal não foi a única decisão arro-
jada tomada por Munger duran-
te a crise. No Good Samaritan 
Hospital, centro médico de Los 
Angeles cujo conselho é chefiado 
por Munger, os fundos há muito 
eram mantidos em dinheiro e 
investidos em dívidas de curto 
prazo — até que os títulos de 
dívida de empresas caíram muito 
durante a crise financeira.

Munger decidiu, então, apli-

car a maior parte do dinheiro 
em títulos de empresas, segundo 
duas pessoas a par do assunto.

Uma porta-voz do Good Sama-
ritan não retornou um pedido 
de comentário, mas as demons-
trações financeiras do hospital 
mostram que as aplicações de 
seu fundo ganharam mais de 
US$ 12 milhões em receitas e 
lucros não realizados no exercí-
cio encerrado em 1o de setembro 
de 2009 — ou seja, um retorno de 
uns 20% ao longo de um período 
em que reservas em dinheiro 
tiveram um retorno de  0,5% e o 

mercado global de títulos ren-
deu menos de 8%.

De onde Munger tira sua ousa-
dia? No fim da década de 1980, 
lembrou ele numa entrevista, 
um convidado num jantar lhe 
perguntou: “Diga-me, qual a 
principal qualidade que explica 
o seu enorme sucesso?”

A resposta de Munger: “Eu sou 
racional. Essa é a resposta. Eu 
sou racional”. 

Formado em meteorologia pelo 
Instituto de Tecnologia da Cali-
fórnia, Munger pensa em termos 
de probabilidades, e não certezas, 
dizem os que o conhecem. Um 
divórcio precoce e a morte de um 
filho, por leucemia, ensinaram a 
ele que a adversidade apresenta 
uma oportunidade para mostrar 
fibra. E décadas devorando livros 
de história, ciências,  psicologia e 
biografias deram a Munger uma 
capacidade aguçada de diagnos-
ticar a tolice humana.

“Charlie parece ser capaz 
de inverter as emoções, fican-
do desinteressado quando as 
outras pessoas estão eufóricas 
e profundamente envolvido 
quando os outros estão incertos 
ou temerosos”, diz um amigo de 

longa data, Christopher Davis, 
presidente do conselho da Davis 
Advisors, firma de gestão de fun-
dos de Nova York.

Munger é a favor do que ele 
chama de “ficar sentado quieto”, 
seja o que for que a multidão de 
investidores esteja fazendo, até 
que um bom investimento por 
fim se concretize. No pânico que 
uma oportunidade normalmen-
te produz,  Munger rumina. Se 
gostar do que vê, ele ataca.

 Muitos gestores de fundos pas-
sam o dia em reuniões, digerindo 
e-mails, fitando telas que mos-
tram cotações, sempre obcecados 
em derrotar o mercado. Munger e 
Buffett, por outro lado, “sentam-
se numa sala silenciosa, lendo, 
pensando e falando com pessoas 
no telefone”, diz Shane Parrish, 
gerente de fundos que edita o 
Farnam Street, um blog sobre 
tomada de decisões. “Ao organi-
zar suas vidas de modo a excluir 
as distrações e tomar menos 
decisões”, acrescenta, Munger e 
Buffett “aumentaram suas chan-
ces de tomar decisões melhores”. 

Buffett não quis comentar, 
dizendo apenas: “Charlie é real-
mente racional”. 

Usar a razão, a fórmula do sócio de Buffett para investir

Charlie Munger, de 89 anos, é vice-presidente do conselho da Berkshire

REUTERS

INTERNACIONAL

REGIONAL

A mexicana Femsa, maior 
engarrafadora da Coca-Cola do 
mundo, anunciou no sábado que 
fechou acordo para comprar a 
Spaipa, segunda maior engarra-
fadora privada da Coca-Cola no 
Brasil, por US$ 1,86 bilhão. Com 
a aquisição, a presença da Femsa 
no sistema Coca-Cola no Brasil 
crescerá 40%, passando a repre-
sentar 39% da distribuição de 
todos os produtos da marca.

A inflação no Peru subiu 0,54% 
em agosto, elevando o índice nos 
últimos 12 meses para 3,28%, 
acima da meta do governo, de 
até 3%. Os gastos com moradia, 
combustíveis e energia foram os 
que mais subiram, 0,94%, segui-
dos pelos gastos com alimentos 
e bebidas, que tiveram alta de 
0,85%, segundo a agência de 
estatísticas do país, Inei.

A chilena Codelco, maior produ-
tora de cobre do mundo, divul-
gou lucro de US$ 1,81 bilhão no 
primeiro semestre, 28% menor 
que um ano antes, apesar da 
alta de 5% no volume de produ-
ção, para 843.000 toneladas. A 
empresa atribuiu o resultado à 
queda no preço do metal e aos 
maiores custos de produção.

O Supremo Tribunal Federal 
brasileiro concedeu uma limi-
nar na sexta-feira suspendendo 
a desapropriação da Refinaria 
de Petróleo Manguinhos, no Rio 
de Janeiro. No fim de 2012, o 
governo carioca desapropriou 
o terreno da empresa para um 
projeto de revitalização da área 
para a Copa do Mundo e Olim-
píadas. Manguinhos é uma das 
três refinarias existentes no Bra-
sil não operadas pela Petrobras.

A BlackBerry tem condições de sobreviver como 
uma empresa de nicho, vendendo alguns ativos, 
disse um membro do conselho da empresa.

BlackBerry, uma firma de nicho?

 wsj.com/brasilLeia on-line 

BLOOMBERG NEWS

A China registrou aumento na 
sua atividade manufatureira 
em agosto, o que sugere que o 
desempenho da segunda maior 
economia do mundo no terceiro 
trimestre possa ser um pouco 
melhor do que o previsto. O 
índice oficial de gerentes de com-
pras subiu para 51 pontos em 
agosto, ante 50,3 em julho. Leitu-
ras acima de 50 pontos indicam 
expansão. Foi o melhor resultado 
do índice nos últimos 16 meses.

A Microsoft informou que indi-
cará no início de 2014 um diretor 
do fundo americano ValueAct 
para integrar seu conselho. É a 
primeira vez que  a gigante de 
software dos EUA cederá um 
assento a um investidor ativista. 
O anúncio foi feito uma semana 
após a empresa comunicar que 
seu diretor-presidente, Steve Ball-
mer, deixará o cargo em até 12 
meses. A Microsoft e o ValueAct 
afirmam que o fundo não influiu 
na saída do executivo.

Jiang Jiemin, chefe da comissão 
que supervisiona as estatais da 
China e ex-presidente do con-
selho da petrolífera CNPC, está 
sendo investigado por “graves 
violações disciplinares”, segundo 
o Ministério de Supervisão, agên-
cia anticorrupção do país.  Ele é a 
mais alta autoridade a ser investi-
gada pelo atual governo chinês.

A Verizon, telefônica americana, 
e a Vodafone, empresa britânica 
de telecomunicações, fecharam 
acordo  para desfazer sua joint 
venture nos EUA, segundo pes-
soas a par das negociações. A 
Verizon comprará os 45% que a 
Vodafone possui na operadora de 
celular Verizon Wireless por US$ 
130 bilhões, valor confirmado 
pela empresa britânica. O acordo 
ainda precisa de aprovação dos 
conselhos das duas empresas.

A fusão da American Airlines 
e da US Airways, companhias 
aéreas dos EUA, será julgada 
pelo Departamento de Justiça 
do país em 25 de novembro, 
informou uma juíza federal. É 
uma boa notícia para as empre-
sas, que pleiteavam que a fusão 
fosse analisada o quanto antes. 
O Departamento de Justiça, que 
bloqueou a fusão em agosto, 
queria que a proposta só fosse 
analisada em março de 2014.

O Wal-Mart, gigante varejista 
dos EUA, apresentará em breve 
ao Ministério do Comércio da 
Índia um plano para operar 
supermercados no país, infor-
mou o governo. Em 2012, a Índia 
autorizou empresas estrangeiras 
a ter até 51% em negócios do 
setor. O Wal-Mart será a primeira 
empresa a fazer uma proposta 
desde a criação da nova regra.

O presidente Barack Obama, reunido com seus principais assessores, pediu autorização ao Congresso para intervir

Efeito Oriente Médio
Contratos futuros de petróleo* 

30 de agosto
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*Contrato de referência com vencimento no mais próximo
Fonte: WSJ Market Data Group (Nymex) WSJ
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 set. 2013, Empresas, p. B18.




