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Empresas

INTERNACIONAL

REGIONAL

A Odebrecht vai investir US$ 8,1 
bilhões em uma série de projetos 
no México nos próximos cinco 
anos, afirmou o governo do país 
depois de uma reunião entre o 
presidente Enrique Peña Nieto e o 
líder do conglomerado, Marcelo 
Odebrecht.  Entre as áreas de 
investimento estão a de petroquí-
micos, energia renovável e açúcar.

A Chevron, petrolífera  ameri-
cana, teve confirmado ontem pelo 
juiz federal Raffaele Felice Pirro o 
acordo que a livra de pagar cerca 
de R$ 40 bilhões exigidos em 
duas ações do Ministério Público 
como indenização por vazamen-
tos na Bacia de Campos em 2011 
e 2012. Pelo acordo, a Chevron 
pagará uma compensação de US$ 
95,2 milhões mais uma multa de 
R$ 42,9 milhões ao Ibama e outra 
de R$ 25,6 milhões à ANP.

A Daimler anunciou ontem que 
vai investir cerca de US$ 230 
milhões na construção de uma 
fábrica em Iracemópolis, SP, 
onde pretende produzir, a par-
tir de 2016, 20.000 veículos da 
marca Mercedez-Benz nas linhas 
Classe C e GLA por ano. A Daim-
ler é a terceira montadora alemã 
a anunciar recentemente planos 
para uma nova fábrica no Brasil, 
depois da BMW e Audi, divisão 
da Volkswagen.

A Suprema Corte dos EUA não 
incluiu na sua lista de processos 
a serem revistos o pedido de 
recurso da Argentina num caso 
no qual estaria obrigada a pagar 
um grupo de credores que não 
aceitou a reestruturação de dívida 
que o país fez em 2001. A corte 
pode indicar na segunda-feira se 
vai ou não examinar o recurso.

A farmacêutica americana MSD 
apresentou um plano mundial 
para cortar US$ 2,5 bilhões por 
ano em custos até 2015 e oti-
mizar o uso dos seus recursos, 
concentrando-se em melhorar 
seus programas de P&D e em 
mercados com mais potencial, 
como o Brasil. O plano prevê 
também um corte em torno de 
20% da sua força de trabalho, de 
81.000 funcionários.

A Nestlé identificou um grupo 
de linhas de produto de baixo 
desempenho que vai procurar 
vender, disse Paul Bulcke, dire-
tor-presidente da gigante suíça 
dos alimentos, a analistas. A 
empresa tem hoje 1.800 “célu-
las” de negócio que vão desde 
chocolate e café até alimentos 
infantis e quer focar em setores 
rentáveis. Entre os possíveis 
alvos de venda estaria a linha de 
refeições dietéticas Jenny Craig, 
segundo analistas.

O investidor ativista Carl Icahn 
disse que está pressionando 
a Apple a elevar para US$ 150 
bilhões seu plano de recompra 
de ações, que a empresa fixou em 
US$ 60 bilhões em abril. No Twit-
ter, Icahn disse que fez o pedido 
diretamente a Tim Cook, diretor-
presidente da Apple. Icahn tem 
mais de US$ 2 bilhões em ações 
da empresa de tecnologia.

A atividade industrial nos EUA 
subiu em setembro para seu nível 
mais alto desde abril de 2011, 
segundo o índice do Instituto 
de Gestão do Fornecimento, que 
foi de 56,2 no mês ante 55,7 em 
agosto. O resultado dá sequência 
a uma série de dados positivos, 
mas economistas temem que a 
paralisação das atividades do 
governo possa frear a tendência.

A McLaren foi recapitalizada 
por seus quatro acionistas, 
entre eles o fundo soberano 
do Bahrein e o empresário 
britânico Ron Dennis, que con-
verteram US$ 278,4 milhões 
de dívida em ações e injetaram 
mais US$ 51,8 milhões na escu-
deria britânica. A McLaren, que 
é conhecida por seus carros de 
F-1, quer se transformar numa 
montadora, ainda que de baixo 
volume, de automóveis de luxo.

A ação contra  a fusão da AMR, 
controladora da American Air-
lines, com a US Airways,  apre-
sentada pelo Departamento de 
Justiça dos EUA, será julgada no 
dia 25 de novembro, determinou 
um juiz federal, rejeitando o 
pedido dos promotores de adiar 
os procedimentos do caso devido 
à paralisação parcial do governo. 
O Departamento de Justiça con-
sidera a fusão das companhias 
aéreas prejudicial à concorrência.

Teto da dívida dos EUA é o que mais preocupa o investidor
Eric Morath e Sudeep Reddy
The Wall Street Journal

Empresas e investidores ame-
ricanos em geral não deram 
muita atenção à primeira para-
lisação do governo dos Estados 
Unidos em 17 anos, mostrando-
se mais preocupados com a bata-
lha sobre a ampliação do limite 
de endividamento do governo 
federal, que consideram a prin-
cipal ameaça à economia e aos 
mercados do país.

O fechamento parcial de agên-
cias do governo, uma consequ-
ência da falta de acordo entre 
parlamentares sobre o orça-
mento federal para o ano fiscal 
iniciado ontem, colocou em des-
canso forçado mais de 800.000 
funcionários públicos, afetando 
serviços em todo o país. Espera-
se que os efeitos da paralisação 
aumentem caso as negociações 
se arrastem em Washington. 

Mas os investidores não se 
abalaram, reconfortados pelas 
experiências dos últimos dois 
anos, em que as batalhas orça-
mentárias foram rapidamente 
resolvidas. A Média Industrial 
Dow Jones subiu 0,4%, fechando 
com 15.191,70 pontos e rever-

tendo metade do declínio de 
segunda-feira.

A calma inicial elevou a pers-
pectiva de que os parlamentares 
enfrentem pouca pressão ime-
diata de Wall Street para pôr fim 
ao impasse sobre como financiar 
as operações do governo. “A falta 
de uma reação severa do merca-
do provavelmente reduz a urgên-
cia para que as partes cheguem a 
um acordo”, disse Neal Soss, eco-
nomista do Credit Suisse.

A expectativa, com base na 
experiência anterior, é de que a 
paralisação cause poucos danos 
à economia dos EUA. Economis-
tas do J.P. Morgan Chase estima-
ram ontem que cada semana de 
paralisação diminuiria o ritmo 
anualizado de crescimento eco-
nômico no quarto trimestre em 
0,12 ponto percentual, devido à 
redução do pagamento dos fun-
cionários públicos. A previsão 
não leva em conta os efeitos do 
fechamento das agências fede-
rais no setor privado ou os danos 
à confiança dos consumidores.

Os salários congelados podem 
ser recuperados depois que a 
paralisação termine, se o Con-
gresso se comprometer em com-
pensar os trabalhadores retroa-

tivamente pelos dias de folga, 
como já aconteceu no passado.

Para Derek Volk, presidente 
da Volk Packaging Corp., uma 
empresa de embalagens do Esta-
do americano de Maine, a parali-
sação do governo é um potencial 
obstáculo para uma empresa que 
vinha crescendo de maneira está-
vel este ano. Volk quase dobrou 
sua força de vendas e investiu em 
novos equipamentos em 2013, 
mas teme que os problemas do 
governo terminem emperrando 
a economia de sua região.

“Eu sei que vai ser um belo fim 
de semana para se ver a folha-
gem de outono de Maine, mas 
os turistas não poderão visitar o 
parque nacional Acadia”, disse. 
Os parques nacionais estão entre 
as agências afetadas pela parali-
sação. “Eles não vão comer nos 
restaurantes locais ou se hospe-
dar em hotéis e, por consequên-
cia, não vão consumir os produ-
tos que embalamos.”

O maior risco para a economia 
e os mercados é a possibilida-
de de um impasse sobre como 

aumentar o limite de endivida-
mento do governo, em meados 
de outubro. Sem a elevação do 
teto da dívida, o governo pode 
ficar sem dinheiro para pagar 
suas contas, tais como cheques 
da previdência social, os salários 
dos militares e os juros sobre a 
dívida pública, o que os analistas 
dizem que poderia causar uma 
grave turbulência financeira.

O Escritório de Orçamento do 
Congresso afirma que os EUA vão 
começar a ficar inadimplente no 
fim de outubro se o Congresso 
não aumentar o teto da dívida.

O governo atingiu seu limite de 
endividamento de US$ 16,7 tri-
lhões em maio e desde então vem 
usando medidas de emergência 
para economizar dinheiro.

Medir o curso da economia 
pode ficar mais difícil nas próxi-
mas semanas. As principais agên-
cias de estatísticas econômicas 
dos EUA suspenderam suas ope-
rações por causa da paralisação.

Um dos relatórios mais aguar-
dados — os dados de emprego de 
setembro — não deverá ser divul-
gado na sexta-feira se a parali-
sação continuar. Os dados são 
importantes para as autoridades 
do Federal Reserve, o banco cen-

tral americano, avaliar quanto
tempo deve continuar o seu pro-
grama de compra de ativos, que
vem impulsionando os merca-
dos. O governo ainda pretende
divulgar um relatório semanal
sobre pedidos iniciais de seguro-
desemprego na quinta-feira, já
que esses dados são produzidos
em grande parte por órgãos esta-
duais e compilados pelo Depar-
tamento de Trabalho.

Outro foco de atenção será o 
desempenho do dólar nos mer-
cados. O dólar chegou a cair para
seu nível mais baixo em relação
ao euro em mais de sete meses
e o nível mais baixo em relação
à libra esterlina desde janeiro,
durante as primeiras horas após o 
começo da paralisação do gover-
no. Mais tarde, a moeda recupe-
rou a maior parte das perdas e o 
índice do dólar WSJ fechou o dia
com queda de 0,2%, para 72,54
pontos.

A reação é um sinal de que o
dólar poderia sofrer grandes
oscilações em outubro, dizem
investidores. “É justo dizer que a
paralisação não vai ajudar a eco-
nomia dos EUA,” disse Kit Juckes,
estrategista macroeconômico do
Société Générale, em Londres. 

O peso do Estado
Contribuição dos gastos e investimentos não militares do governo americano, em pontos
percentuais, para a variação percentual do PIB real

Nota: Medido a uma taxa anualizada dessazonalizada 
Fonte: Depto de Comércio dos EUA via Federal Reserve Bank de St. Louis The Wall Street Journal 
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Futuro da Starbucks está 
muito além do cappuccino
Alexandra Wolfe
The Wall Street Journal

O diretor-presidente da Star-
bucks, Howard Schultz, diz que 
nunca foi um “fã do café”. Sen-
tado em seu vasto escritório em 
Seattle, com vista para o estrei-
to de Puget, ele diz, porém, que 
sempre foi um comerciante. 
É um título com o qual ele se 
sentia especialmente à vontade 
numa manhã recente. Poucas 
horas antes, a cotação da ação 
de sua empresa chegou a US$ 
76,24, o  valor mais alto nos seus 
42 anos de história.

Esse é o segundo mandato de 
Schultz como diretor-presiden-
te da Starbucks, empresa que ele 
comanda desde que a adquiriu, 
em 1987. De 2000 a 2008, fez 
um intervalo de oito anos na 
diretoria executiva para se tor-
nar presidente do conselho e, 
ao fim desse período, a ação da 
empresa despencou 43% num 
só ano. Desde 2008, Schultz está 
focado em dar uma virada na  
Starbucks, feito que finalmen-
te começou a dar frutos — e, 
ultimamente,  também  sucos, 
iogurtes e doces.

Sob a liderança de Schultz, a 
Starbucks se tornou uma marca 
global de consumo que não é 
apenas uma rede de cafés, mas 
cada vez mais, um restaurante 
aberto o dia todo, um conceito 
de design e um conglomerado de 
comida  saudável. Schultz é o pri-
meiro a reconhecer que foi o cres-
cimento rápido demais que cau-
sou o grande tombo da empresa 
há alguns anos. Ele está decidido 
a não deixar que isso aconteça de 
novo. “Em 2006 e 2007, eu acho 
que o crescimento acobertou um 
monte de erros”, diz ele, admitin-
do que a vaidade e o senso de que 
a firma tinha direito garantido ao 
sucesso entraram em cena.

Hoje, a Starbucks tem mais de 
19.000 lojas em todo o mundo, 
incluindo mais de 11.000 nos 
Estados Unidos. Há outras 
milhares planejadas para a 
América Latina e Ásia, em con-
junto. Mas Schultz está decidido 
a expandir o escopo da empre-
sa. “Não podemos nos contentar 
com o status quo”, diz ele. “Hoje 
qualquer empresa que abrace  o 
status quo como princípio para 
suas operações vai estar numa 
marcha da morte”.

Por exemplo, a Starbucks vai 
lançar uma série de novos produ-
tos, tanto comida quanto bebi-
da, num esforço para transfor-
mar as lojas, sempre mais fortes 
no período da manhã, em cafés 
com bom movimento o dia todo. 
Algumas lojas servem vinho e 
muitas começaram a vender pra-
tos com alimentos mais saudá-
veis, como quinoa e couve.

A empresa pretende introdu-
zir alguns novos conceitos de 
design, incluindo um “drive-
thru” moderno e modular, feito 
de contêineres reconfigurados. 
Uma janela de “drive-thru” fará 
parte de 60% das 1.500 lojas 
novas nos EUA previstas para 
os próximos cinco anos. Have-
rá também novos locais de 
“tributo ao café”, tais como a 
recém-inaugurada loja-concei-
to no complexo Kerry Center 
em Pequim, com dois andares, 
vários cafés, móveis contempo-
râneos, artefatos chineses de 
origem local e uma série de ofi-
cinas que ensinam a fazer café. 
E na semana passada a empre-
sa anunciou a abertura de uma 
loja no centro comercial pari-
siense Galeries Lafayette, parte 
da iniciativa de penetrar em 
mais espaços de varejo.

Tudo isso faz parte dos recen-
tes esforços da Starbucks de 
ampliar seu alcance para além 
do café. Em 2011, ela comprou 
a empresa de sucos Evolution 
Fresh por US$ 30 milhões e jun-
tas, lançaram recentemente uma 
nova linha de alimentos e bebi-
das. Desde então, a Starbucks 
comprou a confeitaria La Bou-
lange, de San Francisco, por US$ 

100 milhões e a empresa de chá 
Teavana por US$ 620 milhões. 
Ela também fez parceria com a 
francesa Groupe Danone para 
lançar uma linha de produtos 
de iogurte grego.

Schultz não crê que esse 
tipo de expansão vai resultar 
nos mesmos problemas que a 
empresa viveu no outro surto 
de crescimento  rápido. “Todas 
elas são linhas de negócios em 
que já estamos e essas aquisi-
ções vão reforçar a nossa posi-
ção, desde que haja um forte 
nível de disciplina e rigor na 
hora de tomar decisões”, diz ele. 
No curto prazo, ele diz que não 
planeja novas aquisições. No 
entanto, diz: “Creio que haverá 
mais parcerias estratégicas.”

A Starbucks também tem se 
expandido para a mídia digital 
e redes sociais, incluindo uma 
parceria com a empresa de paga-
mentos móveis Square, e agora 
processa quatro milhões de 
transações via celular por sema-
na. A receita anual da Starbucks, 
de mais de US$ 13 bilhões, vem 
principalmente de vendas indi-
viduais com valor médio de US$ 
5. Assim, “devido à frequência 
com que as pessoas vem à Star-
bucks”, diz Schultz, a empresa 

teve a oportunidade de compre-
ender muito bem como operar
com transações móveis. 

Nascido num complexo resi-
dencial para famílias de baixa
renda no Brooklyn, em Nova 
York, Schultz, de 60 anos, agora
usa gravata e ternos escuros fei-
tos sob medida, e fala escolhendo
cuidadosamente declarações cur-
tas típicas dos altos executivos.

Filho de um ex-sargento do
exército americano, Schultz foi
o primeiro da sua família a cur-
sar uma faculdade. Depois de se
formar na Northern Michigan
University com uma bolsa de
estudos para atletas, começou
a trabalhar como vendedor na
Xerox Corporation. Em 1982,
entrou na empresa que então se
chamava Starbucks Coffee Com-
pany, como diretor de marke-
ting. Naquela época, a empresa
vendia apenas café em grãos,
chá e especiarias.

Numa viagem para Milão, na
Itália, no começo de sua carrei-
ra na Starbucks, Schultz teve
uma visão do que a empresa
poderia se tornar observando
a atmosfera dos cafés italianos:
um “terceiro lugar”, depois da
casa e do trabalho, que oferece-
ria um novo menu de cappuc-
cinos e lattes para as massas.
Como seus chefes não gostaram
nada da ideia, Schultz abriu sua
própria empresa. Em 1987, ele
comprou a Starbucks por cerca
de US$ 4 milhões e manteve o
nome para o seu novo concei-
to baseado nos cafés italianos.
“O que nós vimos na Itália foi
uma relação única que os cafés 
tinham com a comunidade e as
pessoas”, diz ele.

Fora dos EUA, a Starbucks
está agora em 62 países. “A
maior oportunidade que temos
é, claramente, na Ásia”, diz ele.
Até agora a empresa tem 1.000
lojas na China e no Japão, 16 na
Índia e uma no Vietnã. Schultz
espera abrir outros milhares de
cafés na China.

“Estamos na China há mais de
uma década”, diz. “A coisa mais
gratificante é que, quando che-
gamos, a maior parte dos nossos
clientes eram turistas e expa-
triados. Agora eles são cidadãos
chineses.”

Ele continua bem alerta para 
não deixar que o crescimento dê
resultados negativos. Está elabo-
rando um memorando de fim de
ano para os empregados sobre
como abraçar uma estratégia de
longo prazo. 

“Estou garantindo que não
ficaremos seduzidos nem
embriagados pelos resultados
de curto prazo nem as vitórias de
curto prazo, e que estamos nisso
para construir uma empresa 
excelente e duradoura”, diz ele.

Com produtos saudáveis, o líder, Howard Schultz, quer atrair clientes o dia todo 
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Grandes marcas do varejo de luxo como Ferraga-
mo e Louis Vuitton vêm optando por reformar e 
expandir lojas antigas e abrir menos lojas novas.

Grifes de luxo cortam expansão

 wsj.com/brasilLeia on-line 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 out. 2013, Empresas, p. B11.




