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Empresas

Thomas Catan
 The Wall Street Journal, de  
Washington

As diferenças na sorte dos 
mercados emergentes globais 
podem ser vistas nas duas maio-
res economias da América Lati-
na: México e Brasil.

Pensemos na história da tarta-
ruga e a lebre. Na última década, o 
Brasil cresceu muito com a venda 
de matérias-primas para a China. 
Sua classe média em expansão se 
fartou com uma onda de crédito 
barato, deflagrada pelos bancos 
centrais das economias avança-
das ao tentar energizar a recupe-
ração de suas economias. 

O Brasil cresceu a uma média 
de 3,6% ao ano nos últimos dez 
anos, chegando ao pico de 7,5% 
em 2010. O real aumentou de 
valor. Os sinais habituais de exces-
so ficaram patentes: brasileiros 
se apinhando nas lojas de Nova 
York e Miami; jornais noticiando 
que em São Paulo uma pizza de 
muzzarela custava US$ 30 e um 
martini, US$ 35.

Em comparação, o México 
vem tendo um crescimento 
medíocre, em parte porque está 
atrelado à combalida economia 
dos Estados Unidos. O país tam-
bém sofre com a gravidade de 
seus próprios problemas: leis 
que proibiam o investimento 
estrangeiro em energia, um regi-
me tributário disfuncional, um 
sistema de educação em péssi-
mas condições e uma economia 
rígida e inflexível, dominada por 
um punhado de quase-mono-
pólios. Há também a crescente 
violência ligada às drogas, o que 
afastou turistas e investidores.

O crescimento econômico 
mexicano atingiu, em média, uma 
taxa anual decepcionante de 2,6% 
nos últimos dez anos, enquanto o 
peso se desvalorizou. 

Agora, as coisas se inverte-
ram. O Brasil está sendo puni-

do pelos investidores à medida 
que o Federal Reserve, o banco 
central dos EUA, sinaliza que vai 
frear sua política monetária de 
dinheiro fácil. Ao mesmo tempo, 
a fome de matérias primas da 
China está diminuindo. O real e 
as ações brasileiras caíram signi-
ficativamente este ano.

“O Brasil se saiu muito bem 
ao longo dos últimos dez anos, 
aproveitando um boom de 
commodities que transferiu um 
enorme volume de riqueza da 
China”, disse David Rees, econo-
mista de mercados emergentes 
da Capital Economics. “Agora 
isso está chegando ao fim.”

Em grande parte, o Brasil des-
perdiçou a bonança, investindo 
pouco em estradas e outros seto-
res que poderiam promover o 
seu desenvolvimento. O governo 
vem buscando um modelo eco-
nômico liderado pelo Estado, 
tornando muitos de seus setores 
não competitivos no exterior. 
E tanto as empresas como as 
famílias se sobrecarregaram de 
dívidas, restringindo ainda mais 

o crescimento futuro. O país 
desenvolveu  um déficit comer-
cial que tem que ser financiado 
pelo capital estrangeiro.

Enquanto isso, o México usou 
os anos das vacas magras para 
reformar sua economia, conser-
tando suas leis trabalhistas, seus 
sistemas de ensino e de teleco-
municações e seus setores finan-
ceiro e de energia. Economistas 
esperam que, se concluídas, 
essas reformas elevarão o poten-
cial de crescimento do país.

Ao mesmo tempo, o México 
tem um déficit comercial rela-
tivamente pequeno, facilmente 
financiado pelo investimento 
estrangeiro de longo prazo nas 
empresas e fábricas do país. O 
México não é tão dependente 
de fluxos instáveis de dinheiro 
estrangeiro de curto prazo e, 
assim, tem sido menos afetado 
pela turbulência que agita o Bra-
sil e outros países emergentes.

A história do Brasil e do México 
ajuda a ilustrar por que as situa-
ções dos mercados emergentes 
são hoje tão divergentes. Nos 

últimos cinco anos, economias 
em desenvolvimento como Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul, os chamados Brics, foram 
os motores do crescimento glo-
bal, enquanto as economias 
desenvolvidas enfrentavam os 
efeitos da crise financeira.

Para apoiar suas economias, os 
bancos centrais dos EUA, Reino 
Unido e Japão compraram títulos 
de dívida, baixando suas taxas de 
juros para mínimos históricos e  
provocando uma debandada de 
capital para os mercados emer-
gentes, em busca de rendimen-
tos mais altos. Com o Fed sinali-
zando que vai começar este ano a 
reverter seu programa de compra 
de títulos, de US$ 85 bilhões por 
mês, o fluxo está se invertendo e 
o dinheiro está fugindo dos paí-
ses em desenvolvimento. 

Na lista dos perdedores estão 
países com grandes necessidades 
de financiamento — seja porque 
têm grandes déficits comerciais 
ou orçamentários, ou porque 
fizeram pesados empréstimos 
no exterior. Brasil, Índia, Turquia, 
Indonésia e África do Sul sofre-
ram grandes quedas em suas 
bolsas nas últimas semanas.

Outros como México, Filipinas, 
Polônia e Coréia do Sul sofreram 
hemorragias menores. Em geral, 
esses são países com pouco déficit 
comercial para financiar e dívidas 
relativamente pequenas, tanto 
públicas como privadas. Tam-
bém são os países que exportam 
produtos manufaturados para os 
EUA e Europa, regiões em lenta 
recuperação, e não matérias-pri-
mas para a China.

Ao contrário dos Brics, eles 
cresceram mais lentamente 
nos últimos anos, sem acumu-
lar grandes desequilíbrios na 
balança comercial nem grandes 
dívidas. Fizeram as reformas 
necessárias e não se tornaram 
dependentes da China.

É a vingança das tartarugas.

Brasil e México protagonizam 
uma fábula cheia de contrastesINTERNACIONAL

A China deu novos sinais em 
agosto de que sua economia está 
ganhando fôlego. As exportações  
subiram 7,2% no mês ante um 
ano atrás, comparado com um 
crescimento de 5,1% em julho, 
divulgou o governo. As impor-
tações também tiveram alta, de 
7%, embora menor que os 10,9% 
de julho. A China vem se benefi-
ciando do aumento da demanda 
nos EUA e outros principais 
importadores dos seus produtos, 
como os países do sul da Ásia.

A Neiman Marcus, loja de depar-
tamentos dos EUA, pode ser 
comprada pela firma americana 
de private equity Ares Manage-
ment e o braço de investimento 
do Fundo de Pensão do Canadá 
por mais de US$ 6 bilhões, disse-
ram pessoas a par do assunto. A 
Neiman pertence às firmas TPG e 
Warburg Pincus, que a compra-
ram em 2005 por US$ 4,9 bilhões.

A Telecom Italia, dona da TIM 
Brasil, continua na mira de 
Naguib Sawiris, disse uma porta-
voz do magnata egípcio das tele-
comunicações, que já teve uma 
oferta recusada em 2012. Mas 
poderia desistir de fazer outra 
oferta por uma fatia da empresa 
diante de relatos da imprensa 
italiana de que o governo prefe-
riria uma fusão com a espanhola 
Telefónica, disse a porta-voz.

O PIB da Grécia recuou 3,8% no 
segundo trimestre ante o mesmo 
período de 2012, segundo a Els-
tat. A queda foi bem menor que 
a previsão inicial da agência de 
estatísticas, de 4,6%, já que uma 
onda de turismo está benefi-
ciando a economia do país.

A Apple vai começar a entregar 
seu smartphone iPhone para a 
telefônica China Mobile, disse-
ram pessoas a par do assunto. 
O acordo elevaria substancial-
mente a distribuição da Apple no 
mercado chinês de smartphones, 
o maior do mundo, onde ela vem 
perdendo vendas e participação. 
Um dos iPhones entregues seria 
o novo modelo de baixo preço 
que a Apple deve anunciar em 
um evento na sua sede, na Cali-
fórnia, marcado para amanhã.

A McLaren, fabricante de carros 
britânica, informou que está 
inaugurando hoje uma conces-
sionária em Xangai, sua primeira 
na China, e que pretende abrir 
mais três no país ainda este mês, 
em Pequim, Cantão e Chengdu. 
A McLaren quer aproveitar  a 
demanda crescente por carros de 
luxo na China e ganhar mercado 
de concorrentes como a Ferrari.

A Johnson&Johnson, farmacêu-
tica americana, está à procura de 
potenciais compradores, como 
firmas de private equity e de ser-
viços de saúde, para sua divisão 
de testes sanguíneos, a Ortho 
Clinical Diagnostics, que valeria 
cerca de US$ 5 bilhões, disseram 
pessoas a par do tema. A Johnson 
vem se desfazendo de produtos e 
unidades de baixo crescimento.

A Alemanha teve queda de 1,7% 
na sua produção industrial em 
julho ante junho, informou o 
governo. O recuo foi bem maior 
que o esperado pelo mercado, de 
0,5%. O dado reforça a visão do 
Banco Central Europeu de que 
a recuperação na região perma-
nece fraca e inconsistente.

REGIONAL

O governo da Colômbia e agri-
cultores da região central do país, 
a mais importante para o setor 
agrícola, anunciaram sábado um 
acordo para encerrar os protestos 
que vinham ocorrendo desde 
meados de agosto. O acordo 
inclui a redução dos custos de 
fertilizantes e acesso mais fácil a 
empréstimos bancários para os 
agricultores mais pobres. Os pro-
testos continuam em ao menos 
duas províncias do sul.

O governo de Cuba informou 
que vai criar 13 novas coope-
rativas nas áreas de confecção, 
móveis e calçados, segundo 
a imprensa local. Em julho, 
o governo anunciou que 124 
cooperativas não agrícolas já 
tinham começado a operar em 
setores como construção, trans-
porte e coleta de lixo.

A Argentina apresentou um 
novo recurso na sexta-feira à 
noite a um tribunal dos EUA para 
que reveja a decisão anunciada 
em 23 de agosto, que determina 
que o país pague US$ 1,3 bilhão, 
mais juros, a investidores que 
não aceitaram a proposta de 
reestruturação de sua dívida em 
2005 e 2010. Na solicitação, apre-
sentada junto com os credores 
que aceitaram a reestruturação, 
os advogados alegam que “a 
decisão tem graves erros legais”.

O Banco Central do México sur-
preendeu o mercado na sexta-
feira ao cortar a taxa básica de 
juros do país em 0,25%, para 
3,75% ao ano. Segundo a ins-
tituição, a medida se deve à 
retração econômica no segundo 
trimestre, que foi mais rápida e 
profunda que o estimado.

A vingança da tartaruga
A economia do Brasil ultrapassou a do México nos últimos dez anos,
mas a vantagem está diminuindo
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Laurie Burkitt
The Wall Street Journal,  
de Pequim

Um café da rede Starbucks 
custa US$ 1 a mais na China do 
que nos Estados Unidos. Já um 
carro Cadillac Escalade Hybrid 
Base 6.0 é vendido por US$ 
229.000, enquanto nos EUA ele 
sai por cerca de US$ 73.000.

 Bem-vindo ao varejo moder-
no da China, onde os preços de 
muitos produtos são bem mais 
altos que em vários países, dispa-
ridade que é ainda mais notável 
diante da diferença de renda. 

Roupas e acessórios são em 
média 70% mais caros no vare-
jo da China do que no dos EUA, 
segundo dados da consultoria 
SmithStreet, de Xangai.

Imposto e tarifas de impor-
tação respondem por grande 
parte da diferença nos preços, 
mas durante anos a classe média 
chinesa também pareceu dispos-
ta a pagar mais, principalmente 
por produtos importados. Hoje, 
porém, cada vez mais consumi-
dores chineses estão preocupa-
dos com os preços altos.

Num momento em que a China 
tenta tornar sua economia mais 
dependente do consumo e com 
cada vez mais chineses compran-
do on-line e viajando, os consu-
midores estão comparando os 
preços locais com os de outros 
países e esperando para comprar 
durante viagens, disse James But-
ton, gerente da SmithStreet. 

“Não vale mais a pena comprar 
na China”, diz Guan Honglei, que 
tem 30 anos e trabalha no setor 
financeiro na China.

Neste ano, os consumidores 
chineses ganharam as manche-
tes ao esvaziarem as prateleiras 
de comida para bebês em super-
mercados do Reino Unido e de 
Hong Kong, onde o produto não 
só é mais barato que na China 
continental, mas também visto 
como mais seguro.

Especialistas dizem que os 
preços frequentemente refletem 
as ineficiências que as empresas 
enfrentam no mercado chinês.

(Colaborou Rose Yu.)

Preços altos ficam mais  
em evidência na China

Leia artigo completo no site

Emergentes ainda atraem investidor
Erin McCarthy
The Wall Street Journal

Atingidos pela turbulência 
nos mercados emergentes este 
ano, alguns grandes investido-
res estão voltando para mais. 

A Templeton Developing 
Markets Trust, do investidor  
Mark Mobius, que administra 
US$ 2,1 bilhões, caiu 8,6% este 
ano, depois que mercados como 
Índia e Indonésia despencaram. 
Ainda assim, Mobius está con-
servando suas aplicações nesses 
mercados e comprou ações sele-
cionadas na Rússia e no México.

No Pacific Investment Mana-
gement Co., ou Pimco, Michael 
Gomez está comprando ações 
brasileiras. E na Goldman Sachs 
Asset Management, o gerente de 
carteira de dívidas de mercados 
emergentes, Yacov Arnopolin, 
vem comprando reais e pesos 
mexicanos.

Esses investidores, que ajudam 
a administrar um total de US$ 188 
bilhões, dizem que estão aprovei-
tando uma baixa que consideram 
temporária — e, em alguns casos, 
excessiva — nas ações, títulos e 
moedas de países emergentes. 

Essa queda “é uma coisa muito 
psicológica, que vai passar quan-
do as pessoas recuperarem o 
bom senso”, disse Mobius, presi-
dente executivo do conselho do 
Templeton Emerging Markets 
Group, que administra cerca de 
US$ 50 bilhões para a Franklin 
Templeton Investments. “Nossa 
estratégia é tirar proveito de 
qualquer baixa.”

As ações de países emergen-
tes caíram 10,2% este ano até a 
quinta-feira passada, segundo 
a MSCI Inc., enquanto os títulos 
públicos desses países denomi-
nados em dólar caíram 9,6%, 
segundo o JP Morgan Chase 
& Co. Dos 50 maiores fundos 
de ações e títulos de mercados 
emergentes monitorados pela 
Morningstar, apenas dois fun-
dos de ações tiveram lucros em 
2013. Nenhum fundo de títulos. 

Os investidores tiraram dinheiro 
dos fundos de dívida de merca-
dos emergentes nas últimas 15 
semanas consecutivas, segundo 
a EPFR Global.

A mudança pela qual gestores 
estão esperando talvez esteja se 
aproximando. Muitos ativos de 
mercados emergentes subiram 
na sexta-feira, depois que um 
relatório mostrou que a econo-
mia dos Estados Unidos criou 
em agosto menos empregos que 
o esperado, levantando novas 
dúvidas sobre as intenções do 
Federal Reserve, o banco central 
americano, de desacelerar seu 
programa de compra de títulos. 
O peso mexicano e a rúpia india-
na saltaram mais de 1% em rela-
ção ao dólar e o Ibovespa alcan-
çou um pico de três meses.

Os analistas dizem que o recen-
te êxodo das economias emer-
gentes foi acelerado por “inves-
tidores turistas” que, depois de 
percorrer os mercados em busca 
de bons retornos diante de juros 
ultrabaixos no mundo desenvol-
vido, estão trazendo o dinheiro 
de volta para casa.

O potencial para uma melhoria 
do crescimento nos EUA levan-
tou as ações nos mercados ame-
ricanos este ano, e as apostas na 
desaceleração das compras de 

títulos por parte do Fed fizeram o 
rendimento das notas do Tesouro 
subir, brevemente, para mais de 
3% na semana passada, voltando 
a atrair investidores atrás de bons 
negócios ao redor do globo.

Mas o índice S&P 500 caiu 2,7% 
em relação ao pico do início de 
agosto, e muitos investidores 
acreditam que o rendimento das 
notas do Tesouro não deve subir 
muito além de 3% no curto prazo 
e pode até cair se o Fed não aper-
tar a política monetária.

Com isso, restam os mercados 
emergentes. As economias em 
desenvolvimento seguem cres-
cendo mais rápido do que as 
mais ricas, e suas moedas e títu-
los geralmente oferecem ren-
dimentos maiores. Se os juros 
nos EUA permanecerem baixos, 
o apetite por ativos com rendi-
mento maior pode voltar.

Mesmo após a queda deste ano, 
os fundos de títulos de mercados 
emergentes monitorados pela 
Morningstar renderam 6,6% nos 
últimos cinco anos. O Templeton 
Developing Markets Trust, de 
Mobius, subiu 2,5 % no período.

O poder de compra de alguns 
dos maiores fundos e de seus 
clientes também pode ajudar 
uma recuperação de ativos de 
emergentes. Os pequenos inves-

tidores estão deixando os fundos 
desses mercados, mas os investi-
dores de maior peso, como fundos 
de pensão e de dívidas soberanas, 
estão mantendo suas carteiras, 
dizem gestores de recursos.

Os investidores não podem 
mais presumir que todos os 
países serão vencedores, mas 
poucos estão rumando para um 
colapso, disse Gomez, co-diretor 
de gestão de carteira de merca-
dos emergentes da Pimco, uma 
divisão da Allianz SE. “O que nos 
surpreendeu um pouco foi essa 
narrativa de que [os mercados 
emergentes estão] enfrentan-
do uma crise iminente”, disse 
Gomez. “Há algumas diferenças 
muito grandes nos mercados 
emergentes hoje, [mais] do que 
havia nas crises do passado.”

A Pimco, que administra US$ 
1,97 trilhão, comprou neste tri-
mestre reais e títulos do governo 
denominados em reais, mas desis-
tiu da rúpia indiana. Gomez disse 
que os investidores tinham cas-
tigado excessivamente os ativos 
brasileiros e que o banco central 
do país tem poder de fogo para 
virar os mercados a seu favor.

Nem todos enxergam um fim 
rápido no tumulto nos merca-
dos emergentes. Jeff Kalinowski, 
especialista em carteira de aplica-
ções na T. Rowe Price Group Inc., 
que administra US$ 614 bilhões, 
reduziu investimentos em títulos 
da Turquia e saiu por completo 
da rúpia indiana depois que estas 
derrubaram o Emerging Markets 
Bond Fund (Fundo de Títulos de 
Mercados Emergentes) da empre-
sa. O fundo caiu 10% este ano até 
sexta-feira, depois de quatro anos 
de retornos positivos, segundo a 
Morningstar.

O real foi uma das aplicações 
que mais deram prejuízo, disse 
Kalinowski. “Nós realmente que-
remos gostar [do real] (...) mas ele 
continua decepcionando”, disse 
ele. “Tem sido [uma aplicação] 
muito difícil de conservar.” O real 
caiu cerca de 12,5% em relação ao 
dólar este ano até sexta-feira.
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Atrás de maiores retornos
Ações e títulos de mercados emergentes têm caído este ano, punindo 
alguns dos maiores fundos focados na região

Ações de mercados
emergentes

Títulos de mercados 
emergentes
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 set. 2013, Empresas, p. B16.




