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Empresas

E.S. Browning
The Wall Street Journal

Ao dissecar o caos da política 
americana, alguns gestores de 
ativos estão concluindo que a 
situação pode ser uma bênção 
para seus investimentos.

Economistas dizem que a para-
lisação do governo dos Estados 
Unidos, que está entrando na 
segunda semana, pode reduzir 
o crescimento econômico e tam-
bém a confiança e os lucros das 
empresas, mas provavelmente 
não causará uma recessão. Mui-
tos gestores duvidam que os 
danos serão duradouros. Qual-
quer baixa no mercado acioná-
rio, dizem eles, seria uma opor-
tunidade de compra.

“Estamos prontos para apro-
veitar se [a situação] gerar turbu-
lência nos mercados”, disse Bruce 
McCain, que ajuda a administrar 
mais de US$ 20 bilhões como dire-
tor de estratégia de investimen-
tos na Key Private Bank, braço da 
KeyCorp no Estado de Ohio.

David Kotok, cuja firma, a 
Cumberland Advisors, da Flórida, 
administra US$ 2,25 bilhões, disse 
que aplicou US$ 100 milhões em 
ações nas últimas duas semanas. 
“Vejo essa fraqueza recorren-
te como uma oportunidade de 
entrada no mercado acionário 
dos EUA”, disse Kotok.

Com Wall Street encarando as 
coisas calmamente, ainda não 
houve muita confusão que os 
investidores pudessem aprovei-
tar, apesar da ameaça de que o 
governo em breve possa deixar 
de pagar suas contas.

Na sexta-feira, a Média Indus-
trial Dow Jones subiu 76,10 pon-
tos, ou 0,51 %, para 15.072,58, 
apenas 3,9% abaixo do seu 
recorde de setembro. O índice 
S&P 500 continua, há 12 meses, 
18 vezes maior que o total dos 
lucros das empresas que o com-
põem, superior à média históri-
ca de 16 vezes. Isso significa que 
a maioria das ações precisa cair 
mais antes de ficarem baratas.

O risco de comprar durante 
uma crise é que a briga entre os 
partidos no Congresso pode aca-
bar numa calamidade maior do 

que Wall Street acredita. Se uma 
moratória do governo, uma crise 
financeira ou uma recessão se 
tornarem uma possibilidade real, 
dizem os gestores, eles podem 
precisar ajustar suas estratégias.

A verdadeira crise pode che-
gar em poucos dias, com o parti-
do de oposição, o Republicano, 
se recusando na Câmara a elevar 
o teto da dívida pública a menos 
que o governo suspenda a nova 
lei de saúde pública, conhecida 
como Obamacare, ou concorde 
com alguma outra concessão. 

O Departamento do Tesou-
ro informou que vai ficar sem 
dinheiro por volta de 17 de outu-
bro, a menos que possa continu-
ar tomando emprestado.

Em 2011, após outra briga 
sobre o teto da dívida, a agência 
Standard & Poors baixou a clas-
sificação da dívida dos EUA de 
AAA para AA+ . A Fitch Ratings 
afirma que pode fazer o mesmo 
desta vez. 

Muitos gestores de fundos 
creem que o Congresso vai subir 
o limite da dívida porque senão 
a imagem dos EUA seria prejudi-
cada. Mas mesmo que os republi-
canos se recusem a fazê-lo até 17 
de outubro, o consenso entre os 
investidores é que essa é uma táti-
ca de curto prazo que não afetaria 
os mercados por muito tempo.

Após o rebaixamento feito 
pela S&P em 2011, as ações caí-
ram muito nos EUA. A renda fixa 
subiu, pois investidores busca-
ram refúgio nesses papéis. No 
final, as ações se recuperaram e 
bateram novos recordes. “Acha-
mos que as chances de um estra-
go prolongado na economia são 
mínimas”, diz McCain.

Um benefício para os inves-
tidores é que a confusão pode 
atrasar qualquer redução  pelo 
Federal Reserve, o banco central 
americano, do seu programa de 
compra de US$ 85 bilhões  por 
mês em ativos. 

“Todas essas manobras indi-
cam que o Fed vai continuar
nessa posição por um período
mais longo”, disse Kotok.

O programa do Fed dá apoio
ao crescimento econômico e
canaliza dinheiro para os mer-
cados financeiros. Quanto mais
tempo o Fed estimular, melhor a
perspectiva para as ações, acredi-
tam os investidores.

A briga em Washington está se
revelando útil para os investido-
res que querem ajustar suas car-
teiras de títulos. Eles creem que o
preço dos títulos de longo prazo
vão cair e os rendimentos vão
aumentar quando o Fed redu-
zir a compra de ativos. Por isso,
muitos querem reduzir agora
suas carteiras. E como o Fed con-
tinua comprando títulos e alguns
investidores estão fugindo para
a segurança da renda fixa, esses
papéis subiram. Isso permite que
os investidores vendam títulos de
longo prazo a preços mais altos e
passem para títulos ou ações de
prazo mais curto.

Alguns clientes estão assusta-
dos demais para “tirar proveito
da turbulência”, disse Kotok.
O que deixa algumas pessoas
nervosas é que o governo já se
tornou mais debilitado do que
muitos acreditavam ser possível. 
Se a recusa em aumentar o teto
da dívida provocar outra crise
financeira, isso derrubaria as 
ações mais do que o previsto.

Mas muitos gestores descartam
o risco. “Não vemos um evento
apocalíptico”, diz Richard Stein-
berg, da Steinberg Global Asset
Management, que administra
US$ 600 milhões. “É como um
acidente em câmera lenta, mas
em que no fim não há colisão.”

As firmas de classificação de
crédito em geral esperam que o
governo use o arrecadamento fis-
cal para manter o serviço da dívi-
da, mesmo que o teto da dívida
não seja elevado. Outras contas
ficariam sem pagar. Para a Fitch,
isso mereceria um rebaixamen-
to na nota de crédito. A Moody’s
Investors Service informou que,
enquanto os pagamentos da dívi-
da sejam feitos, ela não vai rebai-
xar sua nota.

Impasse político nos EUA pode 
ser oportuno para investidorINTERNACIONAL

A Samsung informou que 
espera ter um lucro operacional 
recorde de até US$ 9,6 bilhões 
no terceiro trimestre, 27,8% 
maior que no mesmo período 
de 2012. Analistas dizem, 
porém, que a saturação no mer-
cado de smartphones pode frear 
o crescimento futuro, já que 
67% dos lucros operacionais da 
empresa sul-coreana vêm hoje 
da área de aparelhos móveis. 

As negociações para a TPP, Par-
ceria Transpacífica, um acordo 
multilateral entre 12 países, terá 
pelo menos mais uma rodada 
de reuniões ministeriais para 
manter a meta de alcançar um 
pacto até o fim deste ano, disse 
Akira Amari, que lidera o grupo 
de negociação no Japão. Juntos, 
os países participantes, que 
incluem EUA, Chile, México e 
Peru, são responsáveis por um 
terço do comércio mundial. 

As 191 empresas aéreas que 
fazem parte da Organização da 
Aviação Civil Internacional, da 
ONU, fecharam acordo para ado-
tar até 2020 um sistema de mer-
cado para diminuir as emissões 
de carbono na aviação comercial. 
Ambientalistas manifestaram 
receio de que o acordo possa 
impedir países ou blocos, como 
a UE, de implementar seus pró-
prios programas de redução.   

O quadro “A Última Ceia”, do 
pintor chinês Zeng Fanzhi, foi 
vendido sábado por US$ 23,3 
milhões num leilão da Sotheby’s 
em Hong Kong, estabelecendo 
um novo recorde de preço para 
uma obra de um artista asiático 
contemporâneo.

A Shell inaugurou oficialmente 
ontem seu campo de petróleo 
Majnoon, no sul do Iraque. O 
campo, parte do plano do país 
de elevar sua produção global 
de 3,2 milhões de barris diários 
para pelo menos 6 milhões, deve 
atingir uma produção diária de 
175.000 barris de petróleo nas 
próximas semanas, segundo um 
porta-voz da petrolífera anglo-
holandesa. 

O Wal-Mart está em busca 
de novas aquisições na China 
para aumentar a presença em 
cidades onde ainda não ocupa 
o primeiro ou segundo lugar no 
ranking das maiores varejistas, 
disse Scott Price, diretor-pre-
sidente da divisão asiática da 
empresa americana. O executivo 
disse que a rede está tomando 
medidas para evitar incidentes 
que vêm afetando sua imagem 
nessa região vital, como o incên-
dio de uma fábrica terceirizada 
em Bangladesh, em abril.

A varejista americana Macy’s 
informou que adiou seus pla-
nos de lançar vendas on-line na 
China no início de 2014, depois 
de ter comprado uma fatia mino-
ritária na varejista local VIPStore. 
A Macy’s afirmou que tomou a 
decisão porque quer conhecer 
melhor os consumidores chine-
ses, e não por causa da desacele-
ração econômica do país.

A Finma, regulador do mercado 
na Suíça, está investigando 
várias instituições financeiras 
no país por suposta manipula-
ção dos mercados de câmbio. 
Vários grandes bancos mundiais 
podem estar envolvidos.

REGIONAL

O governo da Venezuela 
pretende instalar leitores de 
impressões digitais nos aero-
portos para coibir um esquema 
em que pessoas compram pas-
sagens sem intenção de viajar, 
mas só para poder comprar 
dólares às taxas designadas para 
o turismo. Os dólares são depois 
vendidos no câmbio negro por 
um valor até sete vezes maior 
que o câmbio oficial.

A Pemex, petrolífera estatal 
mexicana, informou que esco-
lheu a Keppel, de Cingapura, para 
construir um estaleiro no porto 
de Altamira, no Golfo do México, 
para a construção e manutenção 
de plataformas e navios, um 
projeto avaliado em US$ 400 
milhões. As duas empresas com-
partilharão a operação da joint 
venture, segundo a Keppel.

O juiz americano Thomas Griesa 
ordenou que o governo da 
Argentina não leve adiante seu 
plano de fazer um swap de títu-
los de dívida emitidos sob a lei 
dos EUA por outros emitidos em 
Buenos Aires. Segundo Griesa, 
isso vai contra uma determina-
ção que ele fez em 2012, numa 
ação que investidores abriram 
contra a Argentina na Justiça 
americana para obter o paga-
mento de títulos inadimplentes. 
O governo argentino afirmou 
que planeja pagar seus credores.

A produção de cobre e ouro do 
Peru subiu, respectivamente, 
18,8% e 12,7% em agosto ante o 
mesmo mês de 2012, divulgou o 
instituto de estatísticas, o Inei. A 
nova mina Antapaccay, da Glen-
core Xstrata, contribuiu para o 
aumento da produção de cobre.

Yoree Koh e Suzanne Vranica
The Wall Stree Journal,  
de San Francisco

Para alguns anunciantes, um 
público de 218 milhões de pes-
soas ainda não é grande o sufi-
ciente. Essa é a mensagem deles 
para o Twitter Inc., que na sema-
na passada detalhou planos para 
uma abertura de capital. 

Os publicitários que com-
pram espaços na mídia dizem 
que o serviço de mensagens 
curtas precisa ter um núme-
ro consideravelmente maior 
de usuários, e uma equipe de 
vendas mais ampla, para con-
quistar mais campanhas e uma 
maior fatia dos gastos dos seus 
clientes que vendem bens para 
o mercado de massa.

“A escala continua sendo 
importante”, diz Adam Shlachter, 
vice-presidente sênior de mídia 
da DigitasLBi, empresa de anún-
cios digitais de propriedade da 
Publicis Groupe SA. “A maneira 
como os consumidores adotam 
[o Twitter] e o utilizam, ou aces-
sam o site, ou deixam de acessá-
lo, vai ser um ponto crítico.”

Desde que a primeira men-
sagem de 140 caracteres foi 
enviada, em março de 2006, o 
Twitter explodiu, tornando-se 
uma ferramenta de comunica-
ção que representou um divisor 
de águas, onde as notícias acon-
tecem e são anunciadas em pri-
meira mão por figuras públicas 
e também cidadãos comuns. 

Mas eis o problema: parece 
que há mais gente falando sobre 
o Twitter do que usando o site. 

O Twitter se orgulha de ter 
218 milhões de usuários ati-
vos mensais, de acordo com 
seu pedido de oferta inicial 
de ações, apresentado à SEC, a 

comissão de valores mobiliá-
rios dos Estados Unidos. Isso é 
menos de um quinto do total 
do rival Facebook Inc., que tem 
1,15 bilhão de usuários.

Cerca de 22% dos usuários da 
internet nos EUA estão no Twit-
ter, segundo a Forrester Rese-
arch Inc. Em comparação, 72% 
acessam o Facebook pelo menos 
uma vez por mês.

É uma questão problemática 
para o Twitter, que depende 
muito dos anunciantes para 
ganhar dinheiro, agora que pre-
tende captar US$ 1 bilhão com 
a abertura de capital. A publi-
cidade representou uns 85% 
da receita do Twitter em 2012, 
de US$ 317 milhões, segundo 
o informe apresentado à SEC. 
O Facebook registrou US$ 4,3 
bilhões em receitas de publici-
dade no ano passado. 

Além disso, a taxa de cresci-
mento de usuários do Twitter 
está diminuindo. No segundo 
trimestre, o ritmo de crescimen-
to de usuários mensais ativos 
caiu para 7% em relação a três 
meses antes, em comparação 
com 10% a 11% de crescimento 
nos três trimestres anteriores. 

A seguradora Progressive 
Corp. compra anúncios com 
tweets de “Flo”, a estrela meio 
maluca e sempre alegre dos 
seus anúncios de televisão, que 
tem mais de 20.000 seguido-
res no Twitter. Mas a empresa 
americana de Ohio prefere o 
Facebook para publicidade na 
mídia social.

 “A ‘Nação Twitter’, com seus 
mais de 200 milhões [de pes-
soas] é uma força poderosa e 
influente à qual precisamos dar 
atenção”, diz Jeff Charney, dire-
tor de marketing da Progressi-
ve.  Ele diz que a seguradora vai 

considerar gastar mais à medida 
que o Twitter cresça. Mas o Face-
book tem “mais peso”, diz ele. 
“Simplesmente, já não podemos 
ignorar o Facebook.” 

O próprio Twitter reconheceu, 
em sua solicitação à SEC na quin-
ta-feira, o risco de não conseguir 
aumentar sua base de usuários e 
o nível de engajamento desse 
público, afirmando que isso 
“poderia resultar na perda de 
anunciantes e de receita”. Um 
porta-voz do Twitter não quis 
comentar.

Brian Wieser, analista do 
Grupo Pivotal Research, diz que 
os anunciantes hoje estão gas-
tando muito mais no Facebook 
do que no Twitter. Mas ele é oti-
mista quanto ao futuro do Twit-
ter, pois acha que a empresa está 
“sintonizada” com as preocupa-
ções dos anunciantes.

Alguns anunciantes dizem 
que o Twitter compensa na qua-
lidade o que lhe falta em quan-
tidade. As muitas celebridades 
e figuras famosas na mídia que 

usam o serviço podem ser muito
influentes, dizem eles.

“É um público importante, e
quero que a nossa marca faça
parte da conversa que está acon-
tecendo ali”, diz Lisa Cochrane,
diretora de marketing da segu-
radora Allstate Corp. 

Cochrane diz que não está pre-
ocupada com a desaceleração do
crescimento de usuários do Twit-
ter. “As pessoas estão aprenden-
do a usá-lo, e ele vai encontrar o
seu lugar”, diz ela.

Parte do problema do Twitter,
dizem os analistas, é que o ser-
viço é difícil de usar. Pode ser
difícil identificar as informações
relevantes em meio à torrente de
tweets. Os novos usuários preci-
sam dedicar tempo e energia
para ganhar “seguidores” e ela-
borar uma lista de contas que 
desejam “seguir”.

O “foco deve ser tornar o 
serviço útil e relevante para as
massas”, disse Vik Kathuria,
sócio-gerente da MediaCom,
firma de compra de anúncios na
mídia de propriedade da WPP
PLC. “Eles precisam encontrar
maneiras de se conectar com
as massas de modo a aumentar
o envolvimento, de modo que
não haja uma pequena minoria
que continue sendo os usuários
mais ‘poderosos’”, acrescentou.

Outro ponto fraco, segundo
os anunciantes, é que o Twitter
ainda não se tornou um hábito
diário para muitas pessoas. O
uso tende a aumentar durante
grandes eventos como a final de
um torneio esportivo ou desas-
tres naturais.

Os anunciantes querem saber
se o Twitter tem um “público
consistente para acessar, e não
um público que apenas entra e
sai”, diz Shlachter, da DigitasLBi.

Público pequeno, o desafio do Twitter

Mercado nervoso
O impasse político nos EUA está fazendo alguns gestores de fundos
procurarem oportunidades de compra
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A primeira pergunta 
que um cliente ouve 
quando vai à loja 
de Scott Morrison 
é: “O que você real-
mente ama em seus 
jeans?” Este é o come-
ço de uma conversa 
que pode se tornar 
bastante pessoal e 
terminar com um 
cliente pagando até 
US$ 1.200 por uma 
calça jeans feita espe-
cialmente para ele.

É um tipo de conversa 
que não está acontecendo ape-
nas na 3x1, a loja de Morrison em 
Nova York, mas em toda a indús-
tria. Os varejistas, seja de lojas 
especializadas ou de grandes 
marcas como Levi’s, estão tentan-
do aproveitar um nicho do mer-
cado de roupa feita sob medida.

Embora a maior parte dos 
negócios de Morrison é feita para 
o atacado — com lojas sofisti-
cadas como Barneys, Bergdorf 
Goodman e varejistas de luxo em 

todo o mundo venden-
do jeans da marca 3x1 

— cerca de metade 
das vendas da loja 
no badalado bairro 

do SoHo é de calças 
feitas sob encomenda. 

Os clientes podem 
escolher um teci-
do dos rolos de 

brim suspensos 
nas paredes e optar 

por um dos seis cor-
tes diferentes (que 

variam de US$ 525 a 
US$ 750), ou escolher 
uma calça sob medida, 

por US$ 1.200.
“Você tem um grupo emer-

gente de homens, não apenas 
da área financeira, mas empre-
sários do setor criativo e da tec-
nologia, que têm uma boa renda 
e usam jeans todos os dias”, diz 
Morrison. “Ele usam suéteres 
muito bonitos e belos pares de 
sapatos, e querem algo que com-
plete esse visual.”

Um bem cobiçado: jeans 
‘sob medida’ de US$ 1.200

Leia artigo completo no site

F. MARTIN RAMIN/WSJ
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Empresas, p. B18.




