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Empresas

Por Sudeep Reddy
The Wall Street Journal,  
de Washington

A paralisação do governo 
americano e a batalha sobre o 
limite de endividamento dos 
Estados Unidos estão obscu-
recendo as perspectivas para a 
economia e os mercados globais. 
Mas estão trazendo clareza para 
pelo menos uma área: é mais 
provável que o Federal Reserve, 
o banco central americano, con-
tinue pisando no acelerador de 
estímulo monetário por mais 
tempo para compensar alguns 
dos danos do impasse.

Duas semanas após o início 
da paralisação parcial, algumas  
consequências já ficaram claras. 
O crescimento econômico do 
país será pelo menos um pouco 
mais lento do que o previsto 
antes. As empresas e os consu-
midores estão menos confiantes 
sobre o curso da economia no 
curto prazo. E os indicadores 
econômicos oficiais mais obser-
vados, dados divulgados pelo 
governo que foram suspensos 
por causa da paralisação, prova-
velmente não fornecerão leitu-
ras confiáveis durante meses.

Isso é um golpe significativo,   
embora ainda administrável, 
à sitiada recuperação dos EUA. 
Uma batalha final mais dura e 
ainda sem solução para a elevação 
do teto da dívida, ou uma parali-
sação do governo prolongada, 
poderia causar danos piores.

Os últimos acontecimentos em 
Washington fazem parecer que as 
autoridades do Fed tiveram poder 
de clarividência em sua decisão 
no mês passado de manter inal-
terado o programa de compra 
de títulos de dívida, apesar das 
expectativas generalizadas de 
que o banco central começasse a 
reduzir as compras, atualmente 
em US$ 85 bilhões por mês.

Muitas autoridades do Fed 
tenderam a ser demasiadamen-
te otimistas nos últimos anos, à 
espera de uma recuperação eco-
nômica mais forte do que o país 
acabou registrando.

Desta vez, elas não se deixaram 
enganar. As autoridades do Fed 
citaram “os riscos consideráveis 

em torno da política fiscal” como 
uma razão para deixar inalterado 
seu programa de afrouxamento 
quantitativo, segundo a ata da 
reunião de setembro do Comi-
tê Federal de Mercado Aber-
to (FOMC, na sigla em inglês), 
divulgada na semana passada.

A incerteza sobre a economia 
tem levado analistas do setor 
privado a revisar suas próprias 
expectativas de uma mudança 
na política do Fed.

Na última pesquisa do The 
Wall Street Journal com eco-
nomistas, nenhum dos 46 entre-
vistados esperava que o banco 
começasse a reduzir suas com-
pras de títulos de dívida em 
outubro. Na pesquisa do mês 
anterior, dois terços esperavam 
pelo menos alguma redução em 

setembro ou outubro.
Na última pesquisa, realizada 

este mês, depois que a paralisação 
parcial do governo começou, 37 
dos 46 economistas entrevistados 
disseram que agora esperam que 
um recuo do Fed no programa de 
compra de títulos de dívida come-
ce em dezembro ou janeiro.

Mas muitos economistas reco-
nheceram que isso é apenas um 
palpite num cenário em que a 
paralisação do governo e a bata-
lha sobre o limite de endivida-
mento estão sem solução. “Nem 
mesmo o FOMC sabe quando 
a redução gradual começará”, 
disse o economista-chefe do Cre-
dit Suisse, Neal Soss, que prevê 
agora uma redução em janeiro.

A realidade do calendário torna 
plausível a possibilidade de um 

recuo pelo Fed ainda mais tarde, 
talvez em quatro ou cinco meses.

Quando o governo finalmen-
te reabrir, não está claro se ele 
será capaz de produzir dados 
econômicos que cubram o mês 
de outubro. Mesmo se isso acon-
tecer, a volatilidade econômica 
provocada pela paralisação pro-
vavelmente vai afetar a qualida-
de dos relatórios que abrangem 
outubro, novembro e dezem-
bro, já que esse período terá 
que incluir eventos econômicos 
negativos que refletem especifi-
camente o fechamento parcial 
do governo.

Na reunião do fim de janeiro, 
o Fed poderia ter de decidir se 
vai reduzir seu programa de estí-
mulo poucos dias antes que um 
novo líder do banco central seja 
empossado, em 1o de feverei-
ro. O presidente Barack Obama 
nomeou na semana passada a 
vice-presidente do Fed, Janet 
Yellen, como sucessora do atual 
presidente, Ben Bernanke.

“Março me parece ser a pri-
meira data de grande probabili-
dade” de o Fed começar a reduzir 
suas compras de títulos de dívi-
da, previu o economista-chefe 
da Pierpont Securities, Stephen 
Stanley. “Todas as peripécias que 
estamos vendo no lado político 
podem muito bem adiar [a deci-
são] ainda mais”, disse.

Se a recuperação estará forte 
o suficiente para que o Fed sinta 
que pode recuar daqui cinco ou 
seis meses é outra questão. A eco-
nomia parece ter se segurando 
em setembro, antes das luzes se 
apagarem em 1o de outubro nos 
departamentos de Trabalho e do 
Comércio, que compilam muitas 
das estatísticas econômicas do 
governo mais monitoradas.

O setor privado tem enviado 
alguns sinais de alerta.

Um indicador diário do Gallup 
da confiança do consumidor 
caiu ontem para o nível mais 
baixo desde a paralisação. E exe-
cutivos de empresas têm dito 
que se sentem menos propensos 
a contratar e investir enquan-
to os políticos debatem se uma 
moratória dos EUA seria algo 
meramente ruim ou um desastre 
para a economia americana.

Crise em Washington deve 
estender estímulo à economia INTERNACIONAL

O conselho da Peugeot vai ava-
liar no dia 22 se aceita uma inje-
ção de capital de sua sócia chi-
nesa, a Dongfeng, segundo uma 
fonte. A montadora francesa 
estaria buscando recursos para 
garantir a continuidade de suas 
operações a partir de 2016. O 
governo da França poderia par-
ticipar da operação. A Dongfeng 
não comentou. Um porta-voz 
da Peugeot disse que a empresa 
sempre analisa novas parcerias.

As exportações da China caíram 
0,3% em setembro ante um ano 
antes, informou no sábado o 
governo. O resultado surpreen-
deu o mercado, que esperava alta 
de 5,5%. O porta-voz da Admi-
nistração Geral das Alfândegas, 
Zheng Yuesheng, disse que o 
resultado se deve à sazonalidade 
e que o comércio exterior do país 
deve se manter estável nos próxi-
mos dois ou três meses.

O BuzzFeed, site americano de 
conteúdo viral, lançará este mês 
versões em português, espanhol 
e francês, a partir de conteúdo 
originalmente em inglês, infor-
mou seu fundador, Jonah Peretti, 
em carta enviada recentemente a 
investidores. Ele disse que o trá-
fego do site triplicou ao longo do 
último ano e atingiu 85 milhões 
de visitantes em agosto.

A Del Monte Pacific, empresa de 
alimentos das Filipinas, vai com-
prar os negócios de enlatados da 
Del Monte Foods, dos EUA, por 
US$ 1,7 bilhão. Apesar do mesmo 
nome, elas não são afiliadas. 
A companhia americana está 
vendendo a área de produtos de 
consumo para focar na de rações.

O governo de Portugal espera 
voltar a emitir dívida no início 
de 2014, disse a ministra da 
Fazenda, Maria Luís Albuquer-
que. Segundo ela, o país pode 
emitir novos títulos de dívida em 
dólar ou trocar papéis existentes 
por outros com vencimento 
mais longo. A economia de 
Portugal, que recebeu socorro 
financeiro do FMI e da Europa 
em 2011, voltou a crescer no 
segundo trimestre deste ano.

A americana Consol Energy, 
uma das mais antigas empresas 
de carvão do mundo, estuda 
formas de reduzir significativa-
mente seus ativos de carvão para 
focar mais no setor de gás natu-
ral, segundo pessoas a par do 
assunto. Uma das opções, dizem 
essas pessoas, seria separar os 
negócios de carvão e gás natural 
em empresas negociadas na 
bolsa de forma independente.

A Índia vai anunciar nas próxi-
mas semanas novas regras para 
os bancos estrangeiros, disse o 
presidente do banco central do 
país, Raghuram Rajan. Hoje eles 
funcionam como uma divisão 
das matrizes e enfrentam restri-
ções para a abertura de agências. 
A Índia deve permitir que eles 
atuem como unidades locais.

As vendas de anúncios de 
internet por sistemas automati-
zados deve crescer 56% este ano 
nos EUA, para US$ 7,4 bilhões, 
segundo estudo da firma de pes-
quisa Magna Global. Esse sistema 
de compra de espaço publicitário 
deve representar 53% do mer-
cado de publicidade “de display”, 
estimado em US$ 14 bilhões.

REGIONAL

Uma corte do Chile aceitou 
analisar um novo recurso contra 
o projeto Pascua-Lama, de US$ 
8,5 bilhões, da mineradora de 
ouro canadense Barrick Gold, sob 
alegação de que ele causa danos 
ao meio-ambiente e à população 
local, informou a Reuters. As 
obras da mina, que ocupa áreas 
no Chile e na Argentina, estão 
suspensas, mas poderão ser 
retomadas quando o sistema de 
manejo de água for concluído. A 
Barrick não comentou.

As exportações de etanol do Bra-
sil para os EUA podem cair mais 
de 50%, para menos de 1,1 bilhão 
de litros por ano, se o projeto que 
reduz a meta de uso de biocom-
bustíveis nos EUA em 2014 for 
aprovado, informou a Reuters. 
Uns 80% das exportações de eta-
nol do Brasil vão para os EUA.

A Venezuela informou que 
começará na quarta-feira a pro-
mover leilões semanais de dólar, 
no valor de US$ 100 milhões cada, 
para as empresas locais. O obje-
tivo é garantir a importação de 
produtos para a época do Natal. 

A Argentina deve plantar um 
recorde de 20,2 milhões de hec-
tares de soja na safra 2013-2014, 
área 2,5% maior que na safra ante-
rior, informou a Bolsa de Cereais 
de Buenos Aires. O país é o ter-
ceiro maior exportador do grão.

O México registrou alta de 0,49% 
na produção industrial de agosto 
ante julho, mas queda de 0,7%  
em relação a um ano antes, infor-
mou a agência de estatísticas do 
país, Inegi. O setor de construção 
é o principal responsável pelo  
desempenho mais fraco em 2013.

Shira Ovide, Spencer E. Ante 
e Joann S. Lublin
The Wall Street Journal

A busca da Microsoft por um 
novo diretor-presidente está 
expondo divergências de opi-
nião no conselho administrativo 
sobre os rumos da empresa e o 
que ela precisa encontrar no seu 
próximo líder.

Os membros do conselho que 
fazem parte do comitê de busca 
por um novo diretor-presidente 
já abordaram pelo menos dois 
executivos da empresa e pelo 
menos oito pessoas de fora para 
sondar seu interesse pelo cargo, 
segundo pessoas a par do assun-
to. Entre os de fora estariam 
Alan Mulally, diretor-presidente 
da Ford Motor Co., Mark Hurd, 
diretor superintendente da Ora-
cle, e Stephen Elop, executivo 
que lidera a Nokia Corp. O plano 
já  é que Elop entre na Microsoft 
quando esta concluir a aquisi-
ção da divisão de celulares da 
Nokia, prevista para o início do 
ano que vem.

Alguns dos candidatos foram 
abordados pela primeira vez 
recentemente, segundo as pes-
soas a par do assunto. Uma delas 
disse que membros do comitê de 
busca já começaram entrevistas 
individuais mais formais. 

A lista de candidatos reflete a 
dificuldade do conselho em res-
ponder uma questão central: o 
próximo líder da Microsoft deve 
ser uma pessoa imersa em tecno-
logia, capaz de liderar a inovação 
de produtos, ou um especialista 
em administrar uma organiza-

ção de grande porte com muitas 
ramificações?

A decisão vai definir o futuro 
imediato da Microsoft e determi-
nar se ela vai se concentrar mais 
em fabricar produtos para com-
petir contra rivais como Google 
Inc. e Apple Inc., ou em melhorar 
sua eficiência. Por trás do debate 
percebe-se um fato fundamen-
tal: talvez não haja um candidato 
perfeito para o cargo.

“A ideia de encontrar um dire-
tor-presidente que seja um visio-
nário em tudo provavelmente 
não é realista”, disse uma pessoa 
a par do processo de busca.

Enquanto pesa os méritos da 
escolha de um líder com um 
ou outro perfil, o conselho, que 
contratou uma firma de recru-
tamento de executivos,também 
está avaliando de que modo o 
restante da equipe executiva 
poderia compensar as eventuais 
deficiências do próximo líder.

O conselho da Microsoft está 
enfrentando a tarefa histórica de 
escolher um diretor-presidente 
que seria apenas o terceiro na 
história da empresa, e, provavel-
mente, o primeiro sem vínculos 
com a equipe fundadora.

O sucessor de Steve Ballmer, 
o atual diretor-presidente, terá 
que lidar com um cenário de 
tecnologia bem diferente do que 
havia quando Ballmer assumiu o 
lugar de Bill Gates, em janeiro de 
2000. O mundo da computação 
se afastou dos pontos fortes da 
Microsoft, os computadores 
pessoais de mesa e o software 
tradicional, e a empresa, que já 
tem 38 anos de vida, vem fican-

do para trás das rivais em tecno-
logias como os smartphones e o 
software baseado na internet.

Entre outros executivos de fora 
da empresa já sondados estão 
Charles Phillips, ex-diretor-supe-
rintendente da Oracle, agora à 
frente da Infor, empresa de sof-
tware comercial, e Paul Maritz, 
ex- executivo da Microsoft, que 
hoje dirige a Pivotal, que produz 
software empresarial. Tony Bates 
e Satya Nadella, atuais executivos 
da Microsoft, também se reuni-
ram com pelo menos um mem-
bro do conselho para conversar 
sobre o cargo de diretor-presi-
dente, disse uma das pessoas a 
par do processo de busca. Bates 
não respondeu a um pedido de 
comentário para este artigo e 
Nadella não quis comentar.

Nem todos os executivos 
abordados são candidatos para 
o cargo de líder da Microsoft. 
Hurd, por exemplo, já disse que 
pretende continuar na Oracle.

Pessoas a par da busca disseram 
que o conselho acredita que seria 
melhor agir rápido para identifi-
car o sucessor de Ballmer e que 
espera fazer uma escolha dentro 
de quatro a seis meses, ou seja, no 
fim do ano ou no início de 2014. 

Em agosto, Ballmer anunciou que 
planejava se aposentar dentro de 
um ano, ou quando o conselho 
encontrasse o seu sucessor.

Mulally vem aparecendo como 
o candidato mais intrigante. O 
diretor-presidente da Ford, de 
68 anos, não tem experiência em 
tecnologia da informação. Mas o 
executivo, que também já lide-
rou a Boeing Co., é uma pessoa 
próxima de Ballmer e age com 
frequência como seu consultor, 
inclusive sobre uma reorganiza-
ção radical anunciada em julho.

Ballmer tem promovido a 
candidatura de Mulally, segun-
do pessoas a par do processo de 
busca. Mas não se sabe quanta 
influência Ballmer ainda exerce 
sobre o conselho de administra-
ção, que tem nove membros.

Pessoas a par da situação dizem 
que o conselho da Microsoft está 
considerando candidatos de fora 
do setor de tecnologia, como 
Mulally, porque eles podem aju-
dar a preparar jovens executivos 
da Microsoft para a liderança no 
futuro. Mulally já disse que está 
comprometido a ficar na Ford até 
o fim de 2014, pelo menos.

(Colaboraram Mike Ramsey e 
John D. Stoll.)

Microsoft sofre na 
busca de novo líder 

O fundador Bill Gates ainda tem forte influência sobre as decisões do conselho
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Mercado não vê mudanças no Fed
Sinais emitidos pelo Fed deixaram muitos economistas em alerta 
sobre um recuo do programa de compra de títulos de dívida do BC 
em setembro. Agora, eles preveem mudança na política monetária
em dezembro ou em 2014. E as consequências econômicas do 
impasse em Washington poderiam adiar essa mudança ainda mais

Percentual de economistas que acreditam que há mais chances de o 
crescimento que previram ser maior ou menor

The Wall Street JournalFonte: Pesquisa do WSJ com economistas
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Brian Spegele e Matt Bradley
The Wall Street Journal, de 
Pequim e Amarah, Iraque

A sede de petróleo de China, 
que pode fazer com que o país 
passe os Estados Unidos como 
maior importador mundial de 
petróleo do Oriente Médio, deve 
aumentar as tensões diplomáti-
cas entre os dois países.

A China passou os EUA como 
importadora de petróleo do 
Golfo Pérsico há anos. Agora ela 
está a caminho de ultrapassar 
os EUA como a maior compra-
dora da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo, com-
posta sobretudo de países do 
Oriente Médio.

Isso aumenta a pressão sobre o 
exército americano para garantir 
a segurança dos embarques de 
petróleo da região para a China, 
num momento em que Pequim 
resiste à pressão dos EUA para 
apoiar sua política externa em 
relação ao Oriente Médio.

Mas, com a ascensão do setor 
de petróleo e gás de xisto nos 
EUA, o país está a caminho de se 
tornar o maior produtor mun-

dial de petróleo e gás, podendo 
ultrapassar a Rússia.

Isso, combinado com a estag-
nação do consumo interno, está 
tornando os EUA muito menos 
dependentes do petróleo impor-
tado, inclusive do Oriente Médio, 
num momento em que cresce a 
dependência da China em rela-
ção ao petróleo da região.

As importações chinesas de 
petróleo da Opep no primeiro 
semestre foram, em média, de 
3,7 milhões de barris diários, 
contra 3,5 milhões dos EUA, 
segundo a firma de consultoria 
Wood Mackenzie.

O novo cenário é um dilema.  
Para a China, significa que a sua 
economia depende, em parte, 
do petróleo vindo de uma região 
dominada pelos militares ame-
ricanos. Para Washington, sig-
nifica justificar gastos militares 
que beneficiam um país visto 
por muitos americanos como 
um rival, e que muitas vezes não 
apoia os EUA na política externa.

Sede de petróleo da China 
cria dilema para os EUA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 out. 2013, Empresas, p. B14.




