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Empresas

INTERNACIONAL

O J.P. Morgan concordou em 
pagar US$ 920 milhões em mul-
tas a reguladores dos EUA e do 
Reino Unido ligadas a operações 
com derivativos feitas ano pas-
sado na sua unidade de Londres 
e que causaram mais de US$ 6 
bilhões de prejuízos ao banco 
americano. Os reguladores ale-
gam que os controles internos 
do banco foram inadequados, o 
que o J.P. Morgan reconheceu.

A venda de imóveis usados nos 
EUA subiu 1,7% em agosto ante 
julho, para o número anualizado 
e dessazonalizado de 5,5 milhões 
de unidades, informou a Associa-
ção Nacional dos Corretores dos 
EUA. É o nível mais alto desde 
fevereiro de 2007, mas a associa-
ção alertou que as vendas podem 
cair nos próximos meses devido 
à alta do preço dos imóveis e do 
custo dos financiamentos.

A montadora americana Ford
informou que pretende investir 
US$ 685 milhões na sua fábrica 
de Oakville, na província cana-
dense de Ontário, para que ela 
possa produzir “vários modelos 
globais”. A empresa, porém, não 
mencionou modelos específicos. 

Um consórcio liderado pela BP, 
petrolífera britânica, divulgou 
que garantiu contratos de 25 
anos, avaliados num total de 
mais  de US$ 100 bilhões, para 
fornecer gás natural do seu 
campo Shah Deniz, nas águas do 
Mar Cáspio no Azerbaijão, para 
nove empresas de energia como 
a alemã E.ON e a italiana Enel. Os 
mercados europeus buscam fon-
tes alternativas de gás para redu-
zir sua dependência da Rússia.

Os bancos franceses Société 
Générale e Crédit Agricole 
estudam formas de encerrar 
sua parceria com a corretora 
Newedge e a gestora de ativos 
Amundi, disseram pessoas a par 
do assunto. Regras mais restri-
tas de capital estão levando os 
bancos europeus a deixar certos 
segmentos para se concentrar 
nos seus principais negócios.

A Nokia, empresa finlandesa que 
vendeu recentemente sua divi-
são de celulares para a Microsoft 
por US$ 7,2 bilhões, informou 
que seu diretor-presidente, Ste-
phen Elop, receberá uma com-
pensação de US$ 19,7 milhões 
em ações e US$ 5,7 milhões em 
salários e bônus quando o negó-
cio for concluído, provavelmente 
no início de 2014. A Microsoft vai 
pagar 70% do pacote. 

A Tata Sons, holding do con-
glomerado indiano Tata Group, 
anunciou um acordo para criar 
uma nova companhia aérea com 
a Singapore Airlines. Ela terá 
51% da sociedade e a empresa de 
Cingapura, 49%. A Tata já havia 
anunciado outra sociedade no 
setor aéreo há sete meses, com a 
AirAsia, empresa da Malásia. 

A Lufthansa, empresa aérea 
da Alemanha, anunciou uma 
encomenda de 34 jatos 777-9X, 
da Boeing, e 25 unidades do 
A350-900, da Airbus, ambos de 
longo alcance, para aumentar a 
eficiência da sua frota diante do 
alto preço dos combustíveis. A 
empresa afirmou que o pedido, 
de cerca de US$ 19 bilhões a pre-
ços de tabela, é o maior investi-
mento privado já feito no país.

REGIONAL

A Toyota anunciou que investirá 
cerca de US$ 172 milhões para 
ampliar sua capacidade de pro-
dução na Argentina de 92.000 
unidades por ano para 140.000 
no fim de 2015. Em 2012, cerca 
de 70% da produção da monta-
dora japonesa na Argentina foi 
exportada para outros países da 
América Latina, inclusive o Brasil.

A petrolífera americana 
Exxon Mobil e as britânicas BP 
e BG decidiram não participar 
do leilão de Libra, o primeiro 
bloco da área do pré-sal a ser 
leiloado, informou ontem a 
ANP. Segundo a agência, 11 
empresas pagaram a taxa de R$ 
2,1 milhões para participar do 
leilão, marcado para 21 de outu-
bro, mas ela não revelou quais. 
A americana Chevron também 
informou que não vai participar.

A petrolífera indiana ONGC 
e a anglo-holandesa Shell 
comunicaram à Petrobras que 
vão elevar sua participação no 
campo Parque das Conchas, na 
Bacia de Campos, de 12% para 
27% e de 50% para 73%, respecti-
vamente, disseram pessoas a par 
do assunto. A ONGC teria pago 
perto de US$ 500 milhões. Ao 
exercer o direito de preferência 
de compra, elas bloquearam a 
oferta da chinesa Sinochem, de 
US$ 1,5 bilhão, pela fatia de 35% 
que pertencia à Petrobras.

A economia da Colômbia cres-
ceu 4,2% no segundo trimestre 
ante o mesmo período de 2012, 
informou a agência de estatísti-
cas do país, a Dane. O resultado 
foi impulsionado pelo setor 
agrícola, que avançou 7,6%, e de 
construção, que subiu 6,4%.

Hershey aposta na ‘barra gigante’ para crescer no Brasil 
Leslie Josephs
The Wall Street Journal, 
de Hershey, Pensilvânia

Os negócios estão doces para a 
Hershey Co.

A fabricante de doces dos  Esta-
dos Unidos teve um crescimento 
de 18% no lucro do segundo tri-
mestre ante o mesmo período de 
2012 e elevou em 7% sua previ-
são de vendas líquidas para este 
ano. Ao mesmo tempo, as ações 
da Hershey subiram 30% este 
ano, mantendo  sua trajetória 
ascendente desde a crise finan-
ceira.

Mesmo assim, analistas conti-
nuam se perguntando o que vai 
alimentar o crescimento futuro 
da empresa.  

O diretor-presidente, John P. 
Bilbrey, reconhece que a Hersey 
começou tarde a sua expansão 
internacional. Mas diz que está 
se concentrando em mercados 
importantes como Brasil, China 
e México, oferecendo variedades 
especiais das suas marcas, uma 
nova linha de doces de leite na 
China e barras grandes de cho-
colate Hershey no Brasil.

A esperança, diz Bilbrey, é que 
até 2017 cerca de 25% do fatura-

mento da fabricante venha dos 
seus negócios fora dos EUA e 
Canadá.

Bilbrey não quis dizer se a 
empresa vai aumentar o preço 
dos seus produtos. Mas o preço 
do cacau, um ingrediente essen-
cial do chocolate, atingiu esta 
semana o nível mais alto em 
um ano devido às preocupações 
com a qualidade e a quantidade 
da próxima safra na África Oci-
dental, região que cultiva uns 
70% da produção mundial.

Bilbrey, de 57 anos, tem mais 
de duas décadas de experiên-
cia trabalhando para o Groupe 
Danone, da França, e para a Proc-
ter & Gamble Co. Ele conversou 
recentemente com o The Wall 
Street Journal. Seguem trechos 
editados:

WSJ: O que há de novo no 
mundo dos doces?

Bilbrey: Uma embalagem cha-
mada “da mão para a boca”, que 
é diferente do consumo instan-
tâneo. É uma embalagem con-
veniente. Pode ser fechada de 
novo depois de aberta e permite 
controlar o tamanho da porção. 
Não quero dizer que seja uma 
surpresa, mas ela superou nos-
sas expectativas, embora eu 

considerasse nossas expectati-
vas muito elevadas.

WSJ: Então vocês estão traba-
lhando em novos produtos nessa 
categoria?

Bilbrey: Muito.
WSJ: Como vocês lidam com as 

discussões sobre os supostos bene-
fícios do chocolate para a saúde?

Bilbrey: Essa categoria [dos 
doces] não pertence ao grupo 
dos alimentos. Portanto, há um 
certo ceticismo quando você fala 
em benefícios. A ideia de que faz 
bem para a saúde não é a maior 

motivação [dos consumidores]. 
Continua sendo um prazer.

WSJ: A Hershey chegou atra-
sada aos mercados internacionais 
em relação a outras fabricantes de 
alimentos. Há alguma vantagem 
nisso?

Bilbrey: Estamos atrasados, 
mas estamos agindo de uma 
maneira muito elegante. O atra-
so nos permite ser muito ponde-
rados e disciplinados quanto aos 
melhores mercados onde pode-
mos estar. Aprendemos [com os 
erros dos concorrentes]. Passei 

metade da minha vida fora dos 
EUA ou administrando empresas 
americanas globais. Embora os 
produtos sejam diferentes,  não 
precisamos inventar [para entrar 
nos mercados emergentes].

Os países mais atraentes do 
mundo, tanto em termos de 
crescimento do PIB como de 
desenvolvimento muito baixo 
da categoria, são países como 
Índia, China, México. Não faz 
sentido para nós ter prejuízo em 
50 lugares.

WSJ: De que forma os produtos 
da Hershey diferem de um lugar 
para outro?

Bilbrey: Embora todos sejam 
chocolates, é como os tempe-
ros e as especiarias — é preciso 
que o produto seja diferente 
em lugares diferentes. Assim, 
nós realmente nos adaptamos 
às preferências locais de sabor e 
textura. O tamanho dos produ-
tos e o peso dos produtos tam-
bém podem mudar.

No Brasil, nós chamamos [os 
chocolates] de “barras gigantes” 
por uma boa razão. São table-
tes. Se fôssemos oferecer isso na 
China, as pessoas ficariam muito 
constrangidas. Eles diriam: ‘Meu 
Deus, isso é muito grande!’

WSJ: Será que os EUA continua-
rão sendo essenciais para o cresci-
mento de vendas da Hershey?

Bilbrey: É [nosso objetivo] ter 
negócios realmente fortes, vibran-
tes e vencedores na América do 
Norte. Internamente, falamos 
em negócios “previsíveis, lucra-
tivos e sustentáveis”. É realmente 
o motor da nossa empresa. [Os 
EUA] são o maior e mais lucrativo 
mercado mundial de doces e con-
feitos . O fato de termos lideran-
ça neste mercado é, obviamente, 
um privilégio, e nos permite fazer 
muitas outras coisas.

WSJ: Como vocês planejam 
alcançar seu objetivo de vendas de 
US$ 10 bilhões?

Bilbrey: Se você considerar os 
planos que temos para o cres-
cimento operacional enquanto 
empresa, eles nos levariam a 
US$ 9,3 bilhões. Somos muito 
ativos na avaliação de oportuni-
dades para fusões e aquisições. 
De novo, nem todas [as firmas] 
estão à venda e, mesmo que este-
jam, às vezes comprá-las não 
faz sentido comercialmente. Se 
chegarmos a US$ 9,3 bilhões e 
a nossa estrutura financeira for 
exatamente como é hoje, eu fica-
ria perfeitamente feliz.

 John P. Bilbrey diz que a empresa é seletiva na escolha de novos mercados

SCOTT LEWIS PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Yantin, uma cidade que ilustra 
como a China perdeu sua força
Tom Orlik
The Wall Street Journal, 
de Yantian, China

Não muito tempo atrás, essa 
cidade industrial no sudeste da 
China era um símbolo do imenso 
boom das exportações chinesas. 
Hoje, ela representa a dificuldade 
do país em manter o crescimento. 

Salários baixos, acesso fácil aos 
mercados internacionais e uma 
liderança pró-empresas ajuda-
ram a transformar Yantian de 
um pachorrento vilarejo rural 
nos anos 90 em um centro de 
manufatura com quase 150.000 
habitantes. Em 1998, mais de 400 
empresas estrangeiras já haviam 
se estabelecido lá, produzindo 
eletrônicos, brinquedos e reló-
gios para exportação. Um campo 
de golfe e um hotel de luxo foram 
construídos para entreter execu-
tivos japoneses e de Hong Kong. 

Agora, o número de firmas 
estrangeiras na cidade caiu para 
cerca de 150. O aumento do 
custo da mão de obra, a escassez 
de terras e a queda na demanda 
do consumidor ocidental afu-
gentaram algumas empresas; 
outras se mudaram para lugares 
mais baratos. O número de tra-
balhadores migrantes, que antes 
inundavam Yantin, também 
diminuiu em quase 50%.

As várias condições desfavo-
ráveis levaram as autoridades a 
buscar novas alternativas de cres-
cimento, apostando em outras 
fontes de renda como arriscados 
investimentos imobiliários. 

“O setor de exportação não 
tem muito futuro”, diz Deng 
Zerong, o novo secretário do Par-
tido Comunista em Yantian.

Os desafios de Yantian pro-
porcionam uma visão microcós-
mica dos problemas que a China 
enfrenta hoje. Segundo a Agên-
cia Nacional de Estatísticas, o 
crescimento econômico do país, 
na comparação ano a ano, caiu 
de um pico de 14,8% no segundo 
trimestre de 2007 para 7,5% no 
segundo trimestre de 2013. 

Durante décadas, o país mais 
populoso do mundo dependeu 
de uma fórmula simples para 
impulsionar o crescimento. Ele 
combinou uma grande oferta de 
mão de obra barata com pesados 
investimentos em novas fábricas 
e infraestrutura para liberar a 
energia econômica até então 
desperdiçada.

O investimento estrangeiro 
fluiu para a China e o país se tor-
nou o chão de fábrica do mundo. 
O crescimento anual atingiu uma 
média de 10% nos anos 80, 90 e 
2000, informa a agência de esta-
tísticas. Mas hoje muito do com-
bustível que alimentou o velho 
modelo chinês parece esgotado. 

A reserva de mão de obra bara-

ta — que manteve as fábricas da 
China funcionando e freou a con-
corrência de outros países — está 
secando. Ao mesmo tempo, os 
investimentos em novos equipa-
mentos e outros bens de capital 
não estão gerando tanto cresci-
mento quanto antes. 

Fatores demográficos são uma 
parte importante dessa mudança. 
A população em idade de traba-
lhar da China encolheu em 2012, 
em grande parte devido às polí-
ticas de controle da natalidade, 
brecando uma tendência ascen-
dente que se prolongou durante o 
período de reformas econômicas 
dos últimos 30 anos. Entre 2010 
e 2030, espera-se que a força de 
trabalho da China encolha em 67 
milhões de trabalhadores, mais 
do que toda a população da Fran-
ça, segundo projeções da ONU.

Com menos trabalhadores dis-
poníveis, os salários dispararam. 
Operários de fábricas tiveram 
aumentos de dois dígitos por três 
anos seguidos, segundo dados 
oficiais, o que levou empresas a 
migrar para locais mais baratos 
como Bangladesh e Vietnã. O 
crescimento das exportações tam-
bém diminuiu, passando de uma 
média de 30% por ano entre 2003 e 
2007 para 9,2% nos primeiros oito 
meses de 2013, segundo a Admi-
nistração Geral das Alfândegas.

O acúmulo de problemas não 
ficou imediatamente evidente. 
Em grande medida, eles foram 
mascarados após a crise financei-
ra mundial à medida que a China 
despejava trilhões de dólares de 
crédito na economia. Essa injeção 
de recursos manteve o ritmo de 
crescimento com grandes obras 
de ferrovias, estradas e outros 
projetos de infraestrutura.

A economia da China vem 
mostrando novos sinais de resis-
tência recentemente, em parte 
porque uma nova leva de crédito 
no início deste ano deu impulso 
aos principais indicadores.

Mas poucos acreditam que a 
economia chinesa vai poder vol-
tar aos níveis de crescimento de 

outrora. Muitos preveem que, 
sem grandes reformas, o país terá 
dificuldades para manter sua 
trajetória atual. Embora a China 
continue sendo o maior exporta-
dor do mundo, ela vem perdendo 
influência, reduzindo as chances 
de que possa voltar ao cresci-
mento superveloz liderado pelas 
exportações de antes. O aumen-
to dos níveis de endividamento 
complica ainda mais o quadro.

Uma reunião importante da 
elite do Partido Comunista da 
China marcada para novem-
bro está sendo anunciada pelo 
governo como uma tentativa de 
colocar a economia numa traje-
tória mais sustentável. O desafio 
está nas mãos do novo Secretário 
Geral do partido, Xi Jinping.

Especialmente urgente, dizem 
os economistas, é a necessidade 
de rever o regime que vincula o 
acesso aos serviços sociais para 
260 milhões de trabalhadores 
migrantes da China à região onde 
nasceram. As regras atuais os obri-
gam a voltar para casa para obter 
tratamento médico gratuito, edu-
cação e outros serviços. 

A falta de apoio aos trabalha-
dores migrantes teve um efeito 
dominó na economia. Muitos 
deles deixam de gastar para poder 
pagar por serviços básicos não 
cobertos pelo Estado. O consumo 
interno na China se mantém em 
36% do produto interno bruto, de 
acordo com a agência de estatísti-
cas. Isso se compara com 70% nos 
EUA. O resultado é que a China 
precisa contar com as exporta-
ções e o investimento liderado 
pelo governo para crescer.

Yantian ilustra muitas das 
vantagens do modelo anterior 
de crescimento da China, bem 
como as incertezas recentes 
quanto à sua durabilidade.

A cidade está abarrotada de 
fábricas. Quando a China come-
çou a abrir-se para o mundo, na 
década de 80, Yantian foi prepa-
rada para decolar. A localização 
estratégica, a uma hora de Hong 
Kong e Shenzhen — onde foi 

instalada uma “zona econômica 
especial” como o primeiro passo 
da China na economia global —, 
criou as condições perfeitas para 
um boom de exportação.

“Foi como encontrar um veio 
de ouro bem na porta”, diz Deng, 
o secretário do PC local.

Os perigos da dependência 
excessiva das exportações come-
çaram a ficar claros logo no 
fim dos anos 90, quando a crise 
financeira asiática levou algumas 
empresas de Yantian à falência. A 
crise financeira de 2008 empur-
rou muitas outras para o verme-
lho. Mais de 200 pediram concor-
data ou se mudaram para outros 
locais de baixo custo, de acordo 
com pesquisa realizada por Hu 
Biliang, professor de economia da 
Universidade Normal de Pequim.

Para Deng, o futuro de Yantian 
não está na produção de bens de 
baixo valor para exportação por-
que “há muita gente fazendo a 
mesma coisa”.

Como outros líderes locais que 
enfrentam a desaceleração das 
exportações, as autoridades de 
Yantian se voltaram para o mer-
cado imobiliário para fortalecer 
a economia. A cidade também 
está entrando para os serviços 
financeiros, investindo em uma 
empresa de garantia de emprés-
timos e planejando uma peque-
na financiadora que poderia for-
necer mais capital para empresá-
rios. Mas, dadas as preocupações 
generalizadas sobre o aumento 
dos níveis de endividamento 
da China, esse poderia ser um 
momento arriscado para ingres-
sar no negócio de crédito.

Economistas dizem que para 
um crescimento mais sustentável 
em Yantian, e em outras partes da 
China, será preciso tornar a cida-
de mais hospitaleira a operários 
migrantes para que eles fiquem 
em vez de voltar para casa. Isso 
aumentaria a demanda por bens 
e serviços e tornaria mais fácil 
para fábricas sofisticadas e outras 
empresas estabelecer raízes.

(Colaborou Liyan Qi.)

TIM FRANCO PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Fonte: CEIC The Wall Street Journal 

Velho modelo 
Investimento ainda é principal
motor do crescimento chinês
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 set. 2013, Empresas, p. B8.




