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Jon Hilsenrath 
e Victoria McGrane
The Wall Street Journal

Diante do clima econômi-
co instável e da perspectiva de 
uma batalha orçamentária no 
Congresso americano, o Fede-
ral Reserve decidiu manter o 
seu programa de afrouxamento 
monetário.

A decisão, anunciada ontem, 
depois do encerramento da reu-
nião de política monetária do 
banco central americano, depois 
de ter passado meses alertando o 
público de que poderia começar a 
desacelerar seu programa de US$ 
85 bilhões por mês de compra 
de ativos, marca a última de uma 
série de reviravoltas que agitaram 
os mercados nos últimos dias.

Entre as razões dadas pelo 
Fed está a de que a economia 
americana ainda não conseguiu 
corresponder às expectativas de 
crescimento do banco e a preo-
cupação de que o salto nas taxas 
de juros de longo prazo obser-
vado nos últimos meses poderia  
comprometer uma recuperação 
que já é lenta.

“O que vamos fazer é a coisa 
mais acertada para a econo-
mia”, disse o presidente do Fed, 
Ben Bernanke, numa coletiva de 
imprensa. O banco afirmou que 
decidiu “aguardar mais provas 
de que o avanço [econômico] 
será sustentado antes de ajustar 
o ritmo de compras”.

O programa de compra de títu-
los de dívida é a principal respos-
ta do Fed para uma recuperação 
lenta. Suas compras de títulos 
do Tesouro dos Estados Unidos 
e obrigações hipotecárias foram 
desenhadas para manter as taxas 
de juro de longo prazo baixas e 
elevar o valor de ativos, como 
ações, além do consumo, inves-
timento e crescimento.

Entre as preocupações sobre 
o crescimento econômico, o Fed 
destacou em seu comunicado 
o aumento dos juros das hipo-

tecas, que subiram mais de um 
ponto percentual desde maio, 
quando Bernanke fez a primeira 
menção a um possível recuo do 
programa de compra de títu-
los de dívida. O Fed também 
informou que a política fiscal 
do governo está “restringindo o 
crescimento econômico”.

Embora muitos no mercado 
estivessem convencidos de que o 
Fed avançaria com uma pequena 
redução nas compras de títulos 
de dívida na reunião de setem-
bro, muitos integrantes do Fed 
demonstraram ter dúvidas antes 
da reunião de dois dias.

“Não podemos deixar que a 
expectativa do mercado deter-
mine nossas ações políticas”, 
disse Bernanke na coletiva com a 
imprensa. Ele disse que as auto-
ridades do Fed vão continuar 
tentando melhorar a comuni-
cação de suas intenções para a 
política monetária.

As autoridades do Fed reconhe-
ceram que a economia se fortale-
ceu e que o mercado de trabalho 
melhorou desde o lançamento 
da última rodada do progra-
ma de compra de títulos no ano 
passado, mas para eles isso não 
se mostrou suficiente. Quanto 

ao que vem depois, o Fed infor-
mou que sua decisão de quando 
reduzirá o estímulo continuará 
dependendo de a economia ame-
ricana cumprir as expectativas de 
crescimento e de uma melhora 
do mercado de trabalho.

As autoridades do Fed também 
prometeram manter as taxas de 
juros de curto prazo próximas a 
zero, onde elas se mantém desde 
o fim de 2008. A maioria das 
autoridades do banco indicou 
em suas projeções econômicas 
mais recentes, também divulga-
das ontem, que espera promover 
o primeiro aumento dos juros 
em 2015 ou ainda depois.

Dez das 17 autoridades da ins-
tituição disseram que esperam 
que a taxa de juros de referência  
do banco esteja em no máximo 
2% ao ano no fim de 2016.

As previsões também desta-
cam o complexo cenário eco-
nômico que Bernanke enfrenta. 
As autoridades do Fed, que têm 
ficado constantemente desa-
pontadas com o crescimento 
econômico, reduziram suas esti-
mativas de crescimento para este 
ano e o próximo, prevendo cres-
cimento entre 2% e 2,3% em 2013 
e entre 2,9% e 3,1% em 2014. Elas 

não consideram que o merca-
do de trabalho tenha mudado 
muito. Esperam que a taxa de 
desemprego continue caindo 
para entre 7,1% e 7,3% até o fim 
de 2014, o que representa uma 
pequena variação em relação às 
suas projeções de junho.

A decisão do Fed provocou 
uma alta das ações, títulos de 
dívida e commodities e der-
rubou o dólar. Tanto a Média 
Industrial Dow Jones como 
o índice S&P 500, dos EUA, 
fecharam com altas recordes. 
A Média Dow Jones subiu 0,9%, 
para15.677 pontos, enquanto 
o S&P 500 avançou 1,2%, para 
20,76 pontos. O Ibovespa seguiu 
a tendência e fechou em alta de 
2,64%, com 55.702 pontos. O 
real ganhou força em relação ao 
dólar. A moeda americana caiu 
3% e fechou em R$ 2,19.

Muitos investidores observam 
que a decisão do Fed apenas adia 
o inevitável recuo pelo banco 
central. A próxima reunião de 
política monetária do  Fed está 
agendada para o fim de outu-
bro, e presidente, Ben Bernanke, 
disse ontem que uma redução 
do estímulo poderia ocorrer 
ainda este ano.

INTERNACIONAL

A Blackberry, fabricante cana-
dense de smartphones, deve 
demitir 40% dos funcionários até 
o fim do ano, disseram pessoas a 
par do assunto. Os cortes ocorre-
riam em todos os departamentos 
e têm a meta de reduzir as opera-
ções e os custos. Recentemente, 
a Blackberry anunciou que entre 
as alternativas que analisa está 
a possibilidade de colocar-se à 
venda.A empresa não comentou 
sobre as possíveis demissões.

A Air France anunciou que deve 
registrar prejuízo operacional 
este ano e por isso planeja cortar 
2.800 funcionários de suas ope-
rações na França nos próximos 
dois anos, além de transferir 
algumas rotas para a empresa de 
baixo custo Transavia, do mesmo 
grupo. Com a medida, a Air 
France  espera economizar US$ 
600,6 milhões ao ano. Em 2012, 
ela já haiva anunciado um plano 
para demitir 5.100 funcionários. 

A petrolífera francesa Total
estuda a venda de até US$ 20 
bilhões em ativos no próximo 
ano para financiar suas meta 
de aumentar a produção de 
petróleo e gás em cerca de 3% ao 
ano entre 2012 e 2015, apesar 
de problemas em várias áreas de 
produção, disse ao WSJ o diretor-
presidente Christophe Margerie.

Os crimes cibernéticos repre-
sentam um risco sistêmico ao 
sistema financeiro equivalente 
à crise financeira recente, disse 
Thomas Curry, Controlador da 
Moeda do governo dos EUA. 
Segundo ele, bancos menores, 
com redes de proteção menos 
elaboradas, são mais vulneráveis.

A montadora alemã BMW
começou ontem a produzir os 
carros ultraleves do Projeto i, que 
substituem o aço por fibra de 
carbono e plástico. É o primeiro 
teste em larga escala com veí-
culos do gênero que, por serem 
mais leves, podem ajudar a 
superar os obstáculos aos carros 
elétricos. O projeto prevê um 
modelo 100% elétrico, o i3, que 
custará US$ 41.350, e um híbrido 
esportivo, o i8, de US$ 135.000.

A Sharp anunciou que planeja 
captar US$ 1,67 bilhão em novos 
recursos por meio de emissões 
de ações e investimentos a serem 
feitos por parceiros. A maior 
parte, US$ 1,5 bilhão, deve vir 
de novas ações. A expectativa da 
fabricante japonesa de eletrô-
nicos é estabilizar sua situação 
financeira, afetada por cerca de 
US$ 12 bilhões em dívidas.

O ministério das Finanças russo
propôs tomar mais empréstimos, 
cortar gastos, ampliar impostos 
e obrigar as estatais a contribuir 
com uma fatia maior do lucro 
para cobrir buracos do orça-
mento nos próximos três anos. A 
economia da Rússia vive a maior 
desaceleração desde 2008.

A SEC, a CVM americana, propôs 
regras que podem exigir que as 
empresas divulguem a diferença 
salarial entre o diretor-presidente 
e os demais funcionários. Os 
defensores da medida dizem que 
ela pode inibir o pagamento de 
supersalários, mas críticos dizem 
que o dado não é útil para acio-
nistas. A proposta estará aberta 
a sugestões por 60 dias e será 
votada antes de entrar em vigor.

REGIONAL

A PDVSA, petrolífera estatal 
da Venezuela, vai investir com 
sua sócia chinesa CNPC US$ 14 
bilhões para desenvolver o bloco 
Junín 10, na bacia do Orinoco, 
com a meta de produzir 220.000 
barris de petróleo por dia.

A Argentina planeja oferecer 
US$ 1,5 bilhão como compen-
sação à petrolífera espanhola 
Repsol pela nacionalização da 
sua ex-filial local YPF, em 2012, 
informou o jornal “La Nación”. O 
valor é uma fração dos US$ 10,5 
bilhões que a Repsol reivindica. 

O Bancolombia estuda fazer uma 
oferta de ações em 2014 para dar 
continuidade à sua expansão na 
América Latina, disse à agência 
Dow Jones o diretor-presidente 
Carlos Raúl Yepes. Ele não deu 
mais detalhes sobre a operação.

A mineradora suíça Ferrexpo 
informou que comprou entre 
janeiro e setembro uma fatia 
de 14,4% da Ferrous Resources, 
mineradora sediada em Minas 
Gerais, por US$ 80 milhões. A Fer-
rous possui reservas de 4 bilhões 
de toneladas de minério de ferro.

A Vale divulgou a venda de 20% 
da seu braço de logística, a VLI, à 
japonesa Mitsui, por R$ 1,5 bilhão, 
e 15,9% ao fundo de investimento 
do FGTS, por R$ 1,2 bilhão. A 
mineradora negocia outros 26% 
da VLI com um consórcio lide-
rado pela Brookfield Asset Brasil.

O ADR da Volaris, empresa aérea 
mexicana que abriu o capital 
ontem no México e nos EUA, 
subiu 16,8% em Nova York, para 
US$14. A empresa arrecadou em 
torno de US$ 350 milhões.

Ben Bernanke

Os dois trunfos do novo iPhone 5S

A Apple lança um novo 
modelo do iPhone todo ano, 
mas só redesenha o aparelho 
a cada dois. Nos anos interme-
diários, a empresa tende a não 
alterar o exterior do telefone, 
mas muda o interior e o softwa-
re. Este é um desses anos, mas o 
novo iPhone 5S tem uma carac-
terística de hardware que pode 
fazer a diferença e um sistema 
operacional radicalmente novo.     

O iPhone 5S é o primeiro 
dispositivo digital que conheço 
com um leitor de impressão 
digital simples e confiável — 
que você pode usar sem medo 
no lugar de uma senha. Você 
pode até usar o leitor, chamado 
Touch ID, para autorizar com-
pras nas lojas da Apple para 
apps, iTunes e livros digitais.  

Parece até um truque, mas é 
um avanço real, o maior passo 
já dado para autenticações 
biométricas em aparelhos de 
uso cotidiano. Depois de usar o 
Touch ID, achei um transtorno 
ter que digitar senhas no meu 
iPhone antigo.

O novo iPhone 5S, cujo mode-
lo básico é vendido por US$ 
199 nos Estados Unidos com 
um contrato de dois anos com 
uma operadora de celular ou 
US$ 649 na versão desbloque-
ada, tem um processador mais 
robusto e uma câmera melhor. 
(Ainda não há data de lança-
mento do 5S no Brasil.)

Ele tem ainda um novo siste-
ma operacional, chamado iOS 7. 
Sua nova aparência, nova inter-
face de usuário e novas funções 
representam a maior remodela-
gem do software central do iPho-
ne desde o lançamento do pri-
meiro modelo, em 2007. Quase 
tudo foi melhorado, incluindo 
os recursos de multitarefas, 
notificações, acesso a controles 
comuns, email, navegador e o 
Siri, como é chamado o assisten-
te pessoal com reconhecimento 
de voz da Apple. Como em toda 
grande mudança, no começo 
houve um choque, mas acabei 
gostando do novo sistema e con-
siderando-o um avanço, apesar 
de alguns problemas.

O novo iOS 7 não será limita-
do somente ao 5S ou ao outro 
novo smartphone da Apple, 
o iPhone 5C (veja quadro ao 
lado). Ele será gratuito e desde 
ontem já pode ser baixado em 
outros modelos anteriores do 
iPhone e nos iPads.

Depois de passar uma sema-
na testando o iPhone 5S, posso 
dizer que gosto e recomendo-o 
a qualquer um em busca de um 
smartphone avançado. Se você é 
fã do iPhone e tem um modelo 
anterior ao iPhone 5, o novo 5S 
será um grande passo. Se você 
tem um iPhone 5, há menos 

razão para mudar, a não ser que 
você queira o leitor de impressão 
digital e uma câmera melhor.

O sensor de impressão digi-
tal Touch ID vem embutido 
no familiar botão Home do 
iPhone. Já houve laptops e pelo 
menos um outro telefone com 
sensores de impressão digital, 
mas eles, em geral, eram pouco 
confiáveis e as pessoas acaba-
vam desistindo de usá-los. A 
Apple usou uma tecnologia 
diferente que torna o botão 
Home (que ainda desempenha 
suas funções usuais) num veloz 
e preciso escâner de dedos.  

Nos muitos testes que fiz, com 
três dedos, o leitor nunca falhou 
e nenhuma das 20 e tantas pes-
soas que pedi para testá-lo con-
seguiu desbloquear o telefone. 

Há, porém, um bug no siste-
ma: algumas vezes, ao tentar 
usar o dedo para autenticar 
uma compra on-line, o telefo-
ne pediu uma senha. A Apple 
afirma que deve resolver esse 
problema em breve.

O iPhone 5S tem ainda um 
processador de 64 bits, o que sig-
nifica que ele pode lidar com um 
volume maior de dados e, por 
isso, é mais veloz, e uma nova 
câmara que, apesar de ainda ter 
os mesmos 8 megapixels, tem 
um sensor maior que permite 

capturar pixels maiores, com 
mais luz e mais detalhes de cor. 

Nas ligações que fiz, a nitidez 
da voz foi excelente, mesmo 
usando o Bluetooth dentro de 
um carro. Não realizei um teste 
completo da bateria, mas o 
iPhone 5S durou um dia de tra-
balho inteiro, e uma vez, após 14 
horas, ainda tinha 15% da carga. 

O novo sistema operacional 
iOS 7 tem funções demais para 
serem listadas aqui, mas foi 
uma grande melhoria. Os ícones 
foram simplificados e, a exemplo 
do Android, o sistema operacio-
nal do Google, o iPhone agora 
tem um Centro de Controle para 
acesso rápido às configurações 
de Wi-Fi, Bluetooth, música, bri-
lho e outras. 

Achei também o Siri mais pre-
ciso e útil, com uma voz quase 
humana.

Minha maior decepção é que 
houve apenas pequenas melho-
ras no teclado. Ao contrário do 
Android, a Apple ainda impede 
o usuário de substituir o teclado 
original por um de outro fabri-
cante que tenha uma autocorre-
ção superior. A empresa afirma 
ser uma questão de segurança.

No geral, porém, o novo iPho-
ne 5S é uma delícia. Seu hardwa-
re e software o tornam o melhor 
smartphone no mercado.

Um confiável leitor de impressão digital e um sistema operacional mais atraente são as grandes vantagens do aparelho 
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Já vimos este telefone 
antes. Claro, ele tem um novo 
nome, iPhone 5C. E seu corpo 
de plástico vem em cores 
variadas. Ele também tem um 
preço atraente.

Na verdade, o 5C é uma ver-
são ligeiramente melhorada 
do iPhone 5, que a Apple já 
deixou de vender. É como se o 
fabricante tivesse atualizado 
o iPhone 5 e baixado o preço. 
Nos Estados Unidos, o modelo 
básico custa US$ 99 com um 
contrato de uma operadora 
por dois anos, ou de US$ 549 
para a versão desbloqueada. 
Ainda não há data para o lan-
çamento na América Latina.

Testei o novo iPhone 5C e 
posso dizer que é um telefone 
avançado e confiável. Entre 
as melhorias de hardware 
estão uma bateria de maior 
duração, mais capacidade de 
processamento e uma câmera 
frontal melhor.

Muitas das melhorias do 

iPhone 5C também são con-
sequência do sistema opera-
cional atualizado, que não 
é exclusivo desse modelo. O 
5C inclui uma interface rede-
senhada, mais opções para 
várias tarefas, um Siri suposta-
mente mais inteligente e um 
iTunes melhor.

Mas o iPhone 5C provavel-
mente não vai satisfazer os 
viciados em tecnologia que 
precisam do mais recente e 
mais avançado hardware. 

iPhone 5C, versão barata 
e boa para iniciantes

Leia artigo completo no site

Apple iPhone 5C
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 set. 2013, Empresas, p. B11.




