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Empresas

Lorraine Luk, Eva Dou   
e Ian Sherr
The Wall Street Journal, de Hong 
Kong, Taipei e San Francisco

Os esforços da Apple Inc. para 
ampliar sua base de clientes com 
uma versão mais barata do iPho-
ne parecem não estar obtendo 
os resultados esperados.

A gigante da tecnologia redu-
ziu as encomendas do iPhone 
5C às empresas asiáticas que 
contrata para sua fabricação, 
segundo pessoas a par da situa-
ção. Ao mesmo tempo, varejistas 
e operadoras de telefonia celular 
vêm divulgando uma demanda 
morna para o smartphone, o que 
levou alguns a reduzir os preços.

O fato de que o 5C pode ter 
ficado aquém das expectativas 
da Apple pode não ser de todo 
ruim, especialmente se isso signi-
ficar que os consumidores estão 
comprando mais dos 5S, a versão 
mais avançada e cara do iPhone 
que foi lançanda junto com o 5C 
no mês passado e que, nos Esta-
dos Unidos, custa US$ 100 a mais. 
A Apple aumentou as encomen-
das do iPhone 5S para o atual tri-
mestre, disseram dois executivos 
da fabricante taiwanesa Hon Hai 
Precision Industry Co.

Mas pode ser um sinal de que 
a Apple calculou mal sua estraté-
gia para introduzir pela primei-
ra vez dois novos modelos de 
telefones simultaneamente.

A Apple não retornou pedidos 
de comentários.

Gervais Pellissier, diretor-pre-
sidente da telefônica francesa 
Orange SA, diz que o 5C não 
está vendendo tão bem como 
esperado porque é muito caro, 
e o iPhone 4S, mais antigo, con-
tinua sendo uma opção atraen-
te e mais barata. Pellissier diz 
que o 5C está vendendo “muito 
menos” do que o modelo 5S.

Da mesma forma, funcionários 
de várias lojas da rede varejista 
de eletrônicos Best Buy Co. em 
todo o leste dos EUA informa-
ram que estão com grandes esto-
ques do 5C, porém muito menos 
unidades do 5S. Um funcionário 
avaliou que o 5S está superando 
seu irmão mais barato em vendas 

numa base de três para um.
A Apple colocou seus novos 

celulares à venda em 18 de setem-
bro, em meio a desafios cada vez 
maiores nos dois extremos do 
mercado, o sofisticado e o bási-
co, apresentados por competi-
dores fortes como a sul-coreana 
Samsung Electronics Co. Na faixa 
sofisticada, a Samsung apresen-
tou no mês passado o Galaxy Note 
3, um smartphone de tela grande 
à venda nos EUA por US$ 700 ou 
mais. Na faixa mais popular, a 
Samsung oferece smartphones 
na China por menos de US$ 100.

Os investidores vinham pres-
sionando a Apple para reagir 
à concorrência oferecendo um 
smartphone mais barato para 
atrair novos compradores, espe-
cialmente na China e em outros 
mercados emergentes de rápido 
crescimento. Alguns analistas 
julgaram que a Apple poderia 
oferecer um aparelho com preço 
de varejo em torno de US$ 350.

Mas a Apple escolheu um 
caminho diferente. O 5C é basi-
camente o iPhone 5, lançado no 
ano passado, com a diferença 
que vem em cinco cores diferen-
tes. Ele é vendido nos EUA por 
US$ 549, mas pode ser adquirido 
por US$ 99 com um contrato de 
dois anos com uma operadora.

Quando os dois modelos foram 
postos à venda, a atenção dos 

consumidores se focou principal-
mente no iPhone 5S, que oferecia 
uma câmera melhor, uma nova 
tecnologia de sensor de movi-
mentos e um sensor de impressão 
digital. A demanda pelo mode-
lo dourado foi especialmente 
alta no início, levando a Apple a 
aumentar as encomendas.

Hoje as lojas on-line da Apple 
nos EUA e na China prometem 
entregar o iPhone 5C no prazo 
de 24 horas. Mas as encomendas 
do iPhone 5S demoram de duas 
a três semanas.

Este mês, a Apple informou às 
suas duas fabricantes terceiriza-
das de Taiwan, Pegatron Corp. 
e Hon Hai, que iria reduzir as 
encomendas do iPhone 5C para 
o atual trimestre, disseram as 
pessoas a par da situação.

A Pegatron, que monta dois 
terços dos iPhones 5C, segundo 
analistas, recebeu a informação 
de que as encomendas seriam 
cortadas em menos de 20%, disse 
uma pessoa a par do assunto. Para 
a Hon Hai, o corte seria de uns 
30%, segundo duas pessoas a par 
do assunto. Um executivo da Hon 
Hai, que também é conhecida 
como Foxconn, disse que parou 
de contratar mais operários devi-
do à redução da encomenda. No 
mês passado, um executivo havia 
dito que a Hon Hai iria reforçar a 
equipe, antecipando fortes enco-

mendas para o iPhone 5C.
Um fornecedor de compo-

nentes foi avisado que as enco-
mendas para peças do iPhone 5C 
seriam cortadas em 50%, disse 
uma pessoa a par do assunto.

A redução nas encomendas 
pode indicar uma demanda 
fraca, ou então que a Apple que-
ria garantir um estoque adequa-
do do 5C, para que os potenciais 
compradores, que provavelmen-
te estariam migrando de apare-
lhos rivais, não precisassem sair 
de uma loja da Apple de mãos 
vazias. Como isso poderia se 
agravar com a opção de várias 
cores, os varejistas tinham gran-
des estoques de cada uma.

Ainda assim, os sinais de 
demanda fraca estão em todo o 
mundo. A China Telecom deci-
diu baixar o preço do iPhone 5C 
de 16 gigabytes em 700 yuans 
(US$ 115) para 3.788 yuans. O 
Wal-Mart Stores Inc. também 
passou a oferecer o 5C por US 
US$ 79 com um contrato de dois 
anos, um desconto de US$ 20.

“Naturalmente, não está claro o 
que é o ‘sucesso’, mas é claro que 
uma redução de preços por parte 
de varejistas não é um sucesso, 
especialmente para a Apple, e 
especialmente tão depressa”, 
disse Rajeev Chand, diretor-
gerente do banco de investimen-
tos Rutberg & Co.

Apple dá sinais de que falhou 
na estratégia do iPhone baratoINTERNACIONAL

O Fed pode passar a cobrar uma 
sobretaxa de capital dos bancos 
com investimentos em ativos no 
mercado físico de commodities, 
como oleodutos e armazéns, 
segundo uma fonte. O banco cen-
tral dos EUA quer desencorajar 
esses investimentos por conside-
rar que eles ampliam os riscos. O 
Fed teme, por exemplo, que um 
banco envolvido num derrama-
mento de óleo possa ter sua esta-
bilidade financeira ameaçada. 

O banco J.P. Morgan Chase, 
aceitou pagar US$ 100 milhões 
à Comissão de Negociações de 
Futuros de Commodities dos EUA 
devido a acusações ligadas a ope-
rações com derivativos que gera-
ram perdas de US$ 6,5 bilhões 
em 2012 ao banco americano, 
informou ontem a comissão. Ele 
reconheceu ter adotado estraté-
gias imprudentes, mas, segundo 
um porta-voz, não admitiu nem 
negou que violou regras. 

O Canadá e a União Europeia 
estão prestes a fechar um acordo 
de livre comércio, segundo uma 
pessoa a par do assunto. Um 
estudo conjunto realizado em 
2008 indicou que um acordo 
ampliaria o comércio bilateral em 
cerca de US$ 33,4 bilhões por ano.

O BlackRock, fundo de investi-
mentos dos EUA, lucrou US$ 730 
milhões no terceiro trimestre, 
14% a mais que um ano antes. 
A receita avançou 6,6%, para 
US$ 2,5 bilhões. O resultado se 
deve, em parte, ao desempenho 
do setor de renda fixa. O total 
de ativos administrados pelo 
fundo subiu 12% no período, 
atingindo US$ 4,1 trilhões. 

O Reino Unido confirmou ontem 
que está investigando em parce-
ria com outros países supostas 
manipulações de mercado, infor-
mou a FCA, agência britânica que 
regula o setor financeiro. A inves-
tigação, iniciada em junho, visa 
verificar se houve manipulação 
no mercado de câmbio no mês de 
abril. A FCA não citou quais ban-
cos estão sendo investigados nem 
quais reguladores foram procu-
rados. Hong Kong anunciou que 
também investiga o assunto.

A Mattel, fabricante de brin-
quedos dos EUA, informou que 
abriu uma investigação sobre 
as práticas trabalhistas de seus 
fornecedores na China. Na terça-
feira, o grupo americano China 
Labor Watch afirmou que traba-
lhadores de seis fábricas chine-
sas de produtos da Mattel estão 
sendo mal pagos e forçados a 
trabalhar até 13 horas por dia.

O Bank of America obteve um 
lucro de US$ 2,5 bilhões no 
terceiro trimestre, ante US$ 340 
milhões um ano antes, impulsio-
nado pela alta dos empréstimos 
e valor recorde de depósitos. Mas 
a receita do banco americano foi 
menor que a prevista, subindo 
5,4%, para US$ 21,5 bilhões, afe-
tada , em parte, pela queda no 
mercado de hipotecas.

As vendas de veículos na União 
Europeia subiram em setembro 
5,4% ante um ano antes, para 1,16 
milhão de unidades, informou a 
associação do setor. Pode ser um 
indicativo de que a demanda por 
carros novos começa a se recupe-
rar na região após mais de cinco 
anos de queda.

REGIONAL

A América Móvil, empresa de 
telecomunicações do empresário 
mexicano Carlos Slim, dona no 
Brasil da Claro, informou que 
retirou sua oferta de compra da 
operadora holandesa KPN, já que 
a fundação que tinha preferên-
cia para adquirir quase 50% da 
empresa exerceu esse direito. A 
América Móvil havia oferecido 
US$ 9,7 bilhões pelos cerca de 70% 
da KPN que ainda não possui.

A Millicom, empresa de teleco-
municações com sede em Luxem-
burgo, informou que concluiu 
com sucesso a emissão de US$ 800 
milhões em títulos de dívida, com 
vencimento em oito anos e um 
cupom fixo de 6,625%. Os fundos 
serão usados para financiar a 
fusão com a Empresas Públicas 
de Medellín, operadora de telefo-
nia fixa e TV a cabo da Colômbia. 

O JBS planeja emitir títulos de 
dívida no exterior na próxima 
semana, segundo um profissio-
nal de banco ligado à operação. 
O frigorífico não teria definido o 
valor e o prazo da emissão.

A Ecopetrol, petrolífera estatal 
da Colômbia, deve vender seus 
ativos no Peru, informou a agên-
cia reguladora Perupetro. A Eco-
petrol tem uma sociedade no 
Peru com a coreana KNOC e não 
está satisfeita com seus resulta-
dos, segundo a Perupetro.

A PDVSA, petrolífera estatal da 
Venezuela, e a espanhola Repsol 
estão concluindo um financia-
mento de US$ 1,2 bilhão para 
ampliar a produção da joint ven-
ture Petroquiriquire, informou 
a Venezuela. A produção subiria 
87%, para 75.000 barris por dia.

Amy Guthrie e  Prabha Natarajan
The Wall Street Journal,  
da Cidade do México

O namoro dos investidores em 
mercados emergentes como o 
México está dando sinais de ten-
são, à medida que o crescimento 
lento pesa sobre as perspectivas 
do mercado acionário do país.

As ações mexicanas subiram 
para níveis recordes em janeiro, 
num reflexo do otimismo quan-
to às políticas promovidas pelo 
presidente recém-eleito, Enrique 
Peña Nieto, que ampliou a atra-
tividade do país num momento 
em que os mercados emergentes 
estavam esquentando.

Mas o índice de referência IPC 
de 35 ações já perdeu 12% este 
ano. Apesar da baixa, muitos 
administradores de ativos de fora 
do México dizem que as ações 
do país estão supervalorizadas, 
dada uma desaceleração surpre-
endente da economia este ano. 
Enquanto muitos investidores 
continuam a louvar Peña Nieto 
por seus esforços para aumentar 
a concorrência em determinados 
setores, também receiam apostar 
em empresas cujos lucros podem 
sofrer como resultado.

As ações da América Móvil 
SAB, a maior operadora de tele-
fonia móvel da América Latina 
e a maior componente do índi-
ce IPC, caíram 9% até agora este 
ano, em parte devido a preocu-
pações em relação ao aumento 
da concorrência.

“Eu compraria ativos do Méxi-
co a partir de uma perspecti-
va macroeconômica de longo 
prazo. Mas estou comprando no 

mercado de ações? Não”, disse 
Geoffrey Pazzanese, que ajuda 
a administrar uma carteira de 
US$ 780 milhões no Federated 
Global Investment Manage-
ment, em Nova York. Em junho, 
ele reduziu para zero a exposi-
ção dos seus fundos ao México, 
em contraste com uma posição 
reforçada em agosto de 2012 .

Nos seis meses até 9 de outubro, 
os gestores de fundos do mundo 
todo retiraram US$ 1,16 bilhão 
do mercado acionário mexicano, 
de acordo com dados do EPFR 
Global. No período anterior de 
seis meses, as entradas totaliza-
ram US$ 4,22 bilhões.

As ações mexicanas estão 
sendo negociadas a cerca de 17 
vezes os lucros previstos para os 
próximos 12 meses, segundo o 
índice Mexico Investable Market 
Index, da MSCI. Em comparação, 
as ações de mercados emergentes 
mantêm uma relação preço/lucro 
de 12. Para o índice S&P 500, que 
subiu 19% no ano, a relação P/L é 
de 14,4, segundo a FactSet.

“Podemos encontrar ações 
relativamente atraentes em 
outros lugares, como Rússia, 
África do Sul, Indonésia e Brasil”, 
diz James Donald, gerente da 
carteira de mercados emergen-
tes da Lazard Asset Management, 
de US$ 14 bilhões. O fundo tem 
pouca exposição ao México.

O mercado acionário fraco 
não impediu as empresas mexi-
canas de ir às bolsas para captar 
recursos. As empresas arrecada-
ram US$ 10,4 bilhões até agora 
em 2013 com ofertas iniciais e 
secundárias, de acordo com a 
provedora de dados Dealogic, 

excluindo os US$ 940 milhões da 
abertura de capital dos laticínios 
Grupo Lala SAB na terça-feira.

Com alguns investidores 
estrangeiros se retirando do 
México, os fundos de pensão 
do país se tornaram uma gran-
de fonte de demanda por essas 
ofertas. Esses fundos, conheci-
dos como Afores, são obrigados 
por lei a investir 80% de seus 
ativos no país. Os ativos geridos 
pelo sistema público de pensões 
subiram a uma taxa média anual 
de 19% nos últimos dez anos, 
para US$ 148 bilhões até agosto, 
de acordo com o Consar, órgão 
regulador das pensões.

 A abertura de capital da Lala, 
maior empresa mexicana de lati-
cínios, é a prova mais recente do 
apetite tanto dos investidores 
estrangeiros como dos fundos 
de pensão mexicanos.

O negócio provocou uma 
demanda descomunal devido às 
perspectivas de crescimento da 
empresa e à escassez de empre-
sas de alimentos na Bolsa Mexi-
cana de Valores, de acordo com 
uma pessoa a par do negócio.

Mas alguns investidores duvi-
dam do desempenho de longo 

prazo dessas ações se a econo-
mia do México continuar fraca.

A economia do país se contraiu 
a uma taxa anualizada de 2,9% no 
segundo trimestre, fazendo com 
que vários analistas de Wall Stre-
et reduzissem suas perspectivas 
de crescimento para o ano todo. 
Em outubro, o Fundo Monetário 
Internacional cortou sua previ-
são de crescimento do México 
para 2013 de 2,9 % para 1,2%. 

Embora a economia mexica-
na esteja superando a brasileira 
— os dois países costumam ser 
vistos como mercados emergen-
tes rivais —, alguns gestores de 
fundos dizem que mercado acio-
nário brasileiro é mais rentável, 
depois de ficar atrás do México 
por anos. O Índice Bovespa caiu 
11% até agora este ano.

Qualquer melhora nas perspec-
tivas do Brasil representa outro 
risco para ações mexicanas, diz 
Ingrid Baker, que administra uma 
carteira de US$ 500 milhões em 
ações de mercados emergentes 
para a americana Invesco Ltd. “Se  
o Brasil começar a se aprumar, 
poderá ver algum movimento de 
saída do México”, disse ela.

(Colaborou Jeff Lewis.)

Investidor perde 
apetite pelo México

Polícia protege a Bolsa Mexicana de Valores durante protesto em setembro

BLOOMBERG NEWS

Jeyup S. Kwaak
The Wall Street Journal, de Seul

Os preços do petróleo, que se 
mantêm numa trajetória de alta 
sustentada, estão pressionando 
as petrolíferas a procurar reservas 
inexploradas em águas cada vez 
mais profundas e mais difíceis de 
operar, causando uma onda de 
compras de embarcações especia-
lizadas em perfuração, capazes de 
buscar petróleo em profundida-
des superiores a 10.000 metros.

Ontem, a sul-coreana Daewoo 
Shipping & Marine Engineering 
Co. informou que conseguiu 
uma encomenda para um navio-
sonda de US$ 528 milhões da 
suíça Transocean Ltd., a maior 
operadora mundial de navios de 
perfuração petrolífera. No início 
da semana, a Daewoo anunciou 
um pedido de mais dois navios-
sonda de uma empreiteira afri-
cana cujo nome não revelou.

Nos últimos cinco anos, a frota 
mundial de navios-sonda mais 
que dobrou, para 92 unidades. 
Outros 76 virão nos próximos 
quatro anos, tornando esses 
navios o segmento de crescimen-

to mais rápido de perfuração em 
alto-mar, segundo o Clarksons, 
banco de dados do setor.

A Coreia do Sul é a principal 
fabricante mundial de navios-
sonda, conquistando oito dos 10 
pedidos feitos nos primeiros nove 
meses do ano, de acordo com o 
ministério do Comércio do país.

As operadoras de navios-
sonda estão fazendo uma aposta 
arriscada de que o aumento na 
produção de petróleo de xisto 
não deve alterar o atual nível 
do preço do petróleo. Elas apos-
tam na demanda das economias 
emergentes e no alto custo de 
produção do petróleo de xisto.

“O petróleo do futuro vai ser 
encontrado aqui [em águas pro-
fundas]”, diz Claus V. Hemmin-
gsen, presidente-executivo da 
Maersk Drilling, filial para plata-
formas de petróleo da A.P. Mol-
ler-Maersk Group, da Dinamar-
ca. A Maersk Drilling pretende 
colocar em operação seus novos 
navios-sonda no início de 2014.

Busca por petróleo chega a 
áreas cada vez mais remotas

Leia artigo completo no site

Um empregado de uma loja da Apple na Califórnia organiza iPhones 5C. As vendas do modelo têm sido decepcionantes
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Text Box
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