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Empresas

John D. Stoll
The Wall Street Journal

Stephen Elop, que até o mês 
passado era diretor-presidente 
da Nokia Corp. e por ora dirige 
os negócios de dispositivos ele-
trônicos da empresa, apresenta 
hoje seis novos produtos em 
Abu Dhabi. A reforçada cartei-
ra inclui o primeiro tablet da 
Nokia e aparelhos na categoria 
que mescla celulares e tablets 
conhecida como “phablets”.

O lançamento foi marcado 
para o mesmo dia em que a Apple 
Inc. deve anunciar um novo iPad. 
Embora seja difícil chamar a aten-
ção para produtos novos num dia 
importante de lançamento da 
Apple, Elop terá a chance de posi-
cionar seus aparelhos como um 
raio de esperança para a Micro-
soft, que adquiriu a respeitada 
divisão de celulares da Nokia por 
US$ 7 bilhões no mês passado.

A Microsoft vem lutando há 
tempos para abrir terreno no 
negócio de fabricação de dis-
positivos. Isso significa que os 
novos produtos de Elop são mais 
relevantes para os investidores 
da Microsoft, que questionam 
a estratégia de longo prazo da 
empresa, do que para os acio-
nistas da finlandesa Nokia, que 
dominou o mercado mundial de 
celulares no passado, mas agora 
está focando em outras áreas.

Elop tem mantido um perfil 
discreto nos últimos tempos. O 
pacote de US$ 25 milhões para 
deixar o cargo de diretor-presi-
dente da Nokia, em grande parte 
pago pela Microsoft, foi critica-
do por alguns meios de comuni-
cação e autoridades finlandesas, 
incluindo o primeiro-ministro, 
como sendo excessivo. Prejuí-
zos financeiros e uma erosão do 
valor das ações, em grande parte 
ofuscaram os enormes cortes de 
custos e mudanças organizacio-
nais radicais que foram feitos na 
Nokia sob a batuta de Elop.

O canadense de 49 anos é um 
dos poucos candidatos à  suces-
são do diretor-presidente da 
Microsoft Steve Ballmer nos pró-
ximos meses, segundo pessoas 
familiarizadas com o processo 

de busca por candidatos pelo 
conselho da empresa. Sua candi-
datura depende da confiança no 
negócio de celulares da Nokia, 
que ele entregou para a Micro-
soft em um momento crucial da 
história da gigante tecnológica 
americana. Para uma empre-
sa conhecida há décadas por 
grandes êxitos no setor de sof-
tware, a recente série de falhas 
no hardware vem alimentando 
ceticismo sobre a capacidade da 
Microsoft de se manter relevante 
nas próximas décadas.

Elop já trabalhou como exe-
cutivo na Microsoft e assumiu a 
liderança da Nokia em 2010. Na 
época, a mudança foi recebida 
com surpresa pelos executivos 
da Microsoft e membros do con-
selho, que consideravam a Nokia 
um beco sem saída. Elop deixou 
o cargo em setembro, depois que 
o negócio com a Microsoft foi 
anunciado, e será diretor de dis-
positivos da Microsoft assim que 
a transação — prevista para o iní-
cio de 2014 — seja concluída.

Elop tem visitado funcioná-
rios da Microsoft em vários con-
tinentes, às vezes acompanhado 

por Ballmer, e tem tido reuniões 
com os membros do conselho, 
segundo pessoas a par da situa-
ção. As chances de sucesso dele 
na Microsoft dependerão de sua 
capacidade de eliminar os tro-
peços de engenharia e os erros 
de marketing que definiram a 
estratégia do celular Windows 
Phone até agora.

No grupo de candidatos ao 
cargo de liderança da Microsoft 
há vários grandes nomes, como 
o do diretor-presidente da Ford 
Motor Co. Alan Mulally. A vanta-
gem de Elop é que ele acumula 
décadas de experiência em tec-
nologia. Um porta-voz da Micro-
soft não quis comentar detalhes 
específicos sobre a busca por um 
diretor-presidente.

Tanto a Nokia quanto  a Micro-
soft precisam de uma virada de 
sorte. A parceria entre as empre-
sas, mantida a uma certa distân-
cia, teve pouco sucesso. A Nokia, 
que é de longe a maior vendedora 
do mundo de telefones com Win-
dows, detém apenas uma fração 
do mercado global de smartpho-
nes, ficando muito atrás da Apple 
e da coreana Samsung Electronics 

Co. —  que por sua vez gastam mais
do que a Nokia em marketing e
usam sistemas operacionais que
oferecem apps mais populares.

A mensagem-chave de Elop tem
sido a de aproveitar o momento.

Pelo quarto trimestre con-
secutivo, as vendas da linha de
telefones Lumia — que usa exclu-
sivamente software Windows
— aumentaram em comparação
tanto com o trimestre anterior
quanto um ano antes, segun-
do pessoas a par do assunto. De
junho a setembro, a empresa
vendeu pelo menos oito milhões
de Lumias, contra 7,4 milhões no
segundo trimestre e muito mais
do que o dobro no mesmo perío-
do do ano anterior. A Nokia deve
anunciar seus lucros do terceiro
trimestre em 29 de outubro. Um
porta-voz da empresa se recusou
a comentar os resultados.

Uma frustração do conselho
da Microsoft tem sido recente-
mente a incapacidade da empre-
sa de lucrar com as vendas de
celulares e tablets que usam
o Windows. Os executivos e o
conselho da Microsoft resisti-
ram à ideia de despejar enormes
somas de dinheiro em esforços
de marketing para o Windows
Phone porque empresas como a
Nokia seriam as principais bene-
ficiárias do aumento das vendas
de aparelhos. Ser capaz de mos-
trar um caminho para agir mais
como a Apple, que fabrica tanto
o sistema operacional quanto os
dispositivos que o usam, foi cru-
cial para ganhar o apoio do con-
selho para a compra da Nokia.

A virada positiva nas vendas
de smartphones da Nokia chega
com uma queda de 8 % nas ven-
das de computadores pessoais
no terceiro trimestre, segundo
as firmas de pesquisa de merca-
do IDC e Gartner Inc. E a previ-
são é que as vendas de PCs caiam
numa base anual pela primeira
vez em 11 anos. A Microsoft
e seus aliados esperam gerar
entusiasmo com a nova versão
do Windows e novos dispositi-
vos projetados para rodar o sof-
tware.  Para isso, a reputação da
Nokia de pioneira na inovação
da indústria pode ajudar.

Microsoft conta com impulso
que poderá vir da NokiaINTERNACIONAL

O Deutsche Bank, o Citigroup e 
vários outros bancos receberam 
solicitação da Comissão de Nego-
ciações de Futuros de Commo-
dities dos EUA para que revisem 
seus históricos de transações 
como parte de uma investigação 
global sobre possível manipu-
lação no mercado de câmbio e 
entreguem qualquer evidên-
cia de operações irregulares, 
segundo fontes a par do assunto. 
Nenhum dos bancos teria ainda 
repassado dados para comissão.

As vendas de imóveis usados 
nos EUA caíram 1,9% em setem-
bro ante agosto, para uma taxa 
anualizada ajustada de 5,29 
milhões de unidades, informou 
a associação americana de cor-
retores. É um indicativo de que 
o aumento nos juros das hipo-
tecas está desaquecendo o mer-
cado, que recentemente regis-
trou a média de preços mais alta 
dos últimos quatro anos.

A Starbucks é a mais recente 
empresa estrangeira a sofrer 
duras críticas do governo chinês. 
Uma TV estatal veiculou um pro-
grama sobre a operação da rede 
americana de cafés, afirmando 
que seus preços na China são 
50% maiores que nos EUA, Reino 
Unido e Índia. Segundo a Star-
bucks, os preços variam depen-
dendo dos custos locais.

O BoCom, banco chinês, vai 
pagar US$ 1,2 bilhão por uma 
fatia de 94% de um prédio 
comercial de 31 andares que será 
concluído em 2014, em Pequim, 
informaram fontes. Esse seria um 
dos maiores negócios imobiliá-
rios dos últimos anos na China. 

O McDonald’s lucrou US$ 1,5 
bilhão no terceiro trimestre, 
4,6% mais que um ano antes. A 
receita subiu 2,4%, para US$ 7,3 
bilhões, desapontando o mer-
cado. As vendas nas lojas abertas 
nos EUA há mais de um ano 
cresceram 0,7%, compensando 
em parte a queda de 1,4% na 
região da Ásia e Pacífico, Oriente 
Médio e África. Os dados não 
incluem a América Latina por-
que a firma Arcos Dourados 
opera as lojas da rede na região.

A China Mobile, a maior ope-
radora de telefonia móvel do 
mundo em número de usuários, 
lucrou US$ 15 bilhões entre 
janeiro e setembro, 2% menos 
que um ano antes. A receita ope-
racional subiu 9,4%, para US$ 
75,5 bilhões. O resultado reflete 
a concorrência acirrada que a 
empresa vem enfrentando da 
China Unicom no mercado de 
aparelhos de terceira geração.

Mais duas companhias anun-
ciaram ontem planos de abrir 
capital na bolsa de Londres: a 
Merlin, que possui entre seus ati-
vos os museus de cera Madame 
Tussauds, e a Infinis, de energia 
renovável. Neste ano, 44 empre-
sas estrearam na bolsa londrina, 
levantando US$ 10,7 bilhões, 
quase três vezes o valor de 2012, 
segundo a firma Dealogic.

A Hasbro, fabricante de brin-
quedos dos EUA, lucrou US$ 193 
milhões no terceiro trimestre, 
17% a mais que um ano antes. As 
vendas fora dos EUA subiram 11% 
graças a mercados como a Amé-
rica Latina e Rússia e a receita 
subiu 2%, para US$ 1,4 bilhão.

REGIONAL

A VivaAerobus, companhia 
aérea de baixo custo do México, 
encomendou 52 aviões A320 da 
Airbus, confirmou ontem a fabri-
cante européia. A preço de catá-
logo, o valor do pedido é de US$ 
7,1 bilhões, o maior já feito por 
uma empresa aérea da América 
Latina. As aeronaves vão substi-
tuir até 2016 os aviões da Boeing 
hoje usados pela VivaAerobus.

Os investimentos no Brasil 
devem somar cerca de R$ 3,98 
trilhões nos próximos quatro 
anos, 26% a mais que entre 
2009 e 2012, informou ontem 
o BNDES. A indústria automo-
bilística deve registrar o maior 
aumento, de 67%, para R$ 74 
bilhões. Em seguida, está o setor 
de petróleo e gás, cujos inves-
timentos devem crescer 47% e 
somar R$ 458 bilhões.

A Caixa Econômica Federal 
está prestes a aprovar a rola-
gem de uma dívida de R$ 400 
milhões da OSX, estaleiro do 
empresário Eike Batista, por 12 
meses, segundo duas pessoas a 
par do assunto. A dívida, com 
garantias do Banco Santander, 
venceu ontem, mas a OSX tem 
30 dias para negociar a exten-
são de prazo.

O lucro do Bradesco subiu 7,1% 
no terceiro trimestre em rela-
ção ao mesmo período de 2012, 
para R$ 3,06 bilhões. O resul-
tado se deve em parte ao recuo 
da inadimplência. O volume 
total dos financiamentos con-
cedidos cresceu 11%, para R$ 
412,6 bilhões, quando o banco 
esperava alta de até 15%, um 
reflexo do fraco desempenho 
da economia do país.

Brenda Cronin e Ben Casselman
The Wall Street Journal

O Prêmio Nobel de Economia 
deste ano foi dividido por um 
acadêmico que previu a bolha 
imobiliária antes de ela estourar 
e outro cujo trabalho questiona 
o próprio conceito de bolhas 
financeiras. Não é de se admirar 
que muitas pessoas vejam os pro-
nunciamentos dos economistas 
com ceticismo ou até desprezo.

Cinco anos após a crise finan-
ceira que tão poucos previram, 
os economistas estão às voltas 
com as lições desse fracasso. 
Eles ainda não entraram em 
pleno acordo sobre o que cau-
sou o colapso nem sobre como 
reconstruir a economia a partir 
daí e evitar a próxima crise.

Mesmo os defensores da pro-
fissão dizem que ela ainda tem 
um longo caminho pela frente.

“Creio que a economia está 
mais ou menos no mesmo esta-
do que a medicina estava por 
volta do século XVIII”, disse 
Jonathan Wright, economista da 
Universidade Johns Hopkins que 
estudou os efeitos da recessão de 
2007-2009 sobre as previsões e 
modelos. Como ele diz, a econo-
mia já passou além do estágio de 
aplicar sanguessugas mas ainda 
não atingiu um nível equivalen-
te ao da medicina moderna.

O processo tem implicações 
muito além do círculo acadêmi-
co. Desde a crise financeira, os 
economistas vêm discordando 
sobre questões de política gover-
namental, como por exemplo se 
os governos devem se concen-
trar em cortar gastos ou estimu-

lar o crescimento. Suas receitas 
divergentes provavelmente 
contribuíram para os esforços, 
inconsistentes e muitas vezes ine-
ficazes, para restaurar o cresci-
mento, tanto nos Estados Unidos 
como em vários outros países.

A escolha do Nobel ilustra 
tanto o progresso no campo da 
economia como a longa distân-
cia que ela ainda tem que per-
correr. Dito de outra maneira, a 
escolha de Eugene Fama, da Uni-
versidade de Chicago, e Robert 
Shiller, da Universidade de Yale, 
é uma contradição. Fama está 
associado à “hipótese do merca-
do eficiente”, que sustenta que 
os preços dos ativos refletem 
todas as informações e que por-
tanto, na sua forma mais desti-
lada, rejeita a possibilidade de 
“bolhas” financeiras. Shiller, por 
sua vez, demonstrou que a traje-
tória dos mercados ao longo de 
meses e anos muitas vezes não 
pode ser explicada pelos concei-
tos financeiros fundamentais. 
(Os dois dividiram o Nobel com 
Lars Peter Hansen, da Universi-
dade de Chicago, que desenvol-
veu métodos estatísticos para a 
precificação dos ativos.)

Visto de outra forma, o traba-
lho dos ganhadores do Nobel 
representa um processo, não um 
paradoxo. A teoria fundamental 
de Fama, que os mercados absor-
vem rapidamente as novas infor-
mações, continua sendo um dos 
pilares da doutrina financeira 
moderna. As conclusões de Shil-
ler não foram contra essa teoria, 
mas sim a ampliaram: as oscila-
ções de preços, no curto prazo, 
podem refletir as informações 

mais recentes, enquanto que as 
alterações de longo prazo decor-
rem de uma série de razões, nem 
todas racionais. Esta última 
constatação não nega a anterior, 
tal como a teoria da relatividade 
de Einstein não tornou irrele-
vante a física de Newton.

A boa notícia para os econo-
mistas e para os políticos que 
dependem de seus conselhos 
é que existem pelo menos três 
razões para se esperar avanços 
na profissão. A primeira é que 
as questões mais relevantes para 
a elaboração de políticas eco-
nômicas estão recebendo mais 
atenção. A macroeconomia, 
estudo da economia nacional e 
internacional, havia caído em 
desuso antes da crise. Agora está 
de volta, incorporando uma 
nova apreciação pelos ciclos de 
negócios, que indicam uma eco-
nomia em ascensão ou em declí-
nio, bem como pelas finanças.

O interesse acadêmico pelos 
ciclos de negócios caiu muito 
na década de 1990 e início de 
2000 por uma razão simples: 
os próprios ciclos de negócios 
pareciam estar desaparecendo 
durante essas duas décadas de 

relativa estabilidade. Antes da
recessão mais recente, estudar
as flutuações econômicas “era
como estudar a anatomia dos
dinossauros”, disse Nicholas
Bloom, professor de economia
na Universidade de Stanford. 

A segunda razão para otimis-
mo é que a crise reposicionou as
finanças, antes uma área de estu-
dos especializados, e a colocou
bem no centro da macroecono-
mia. O professor Ricardo Reis, da
Universidade Columbia, antes
dedicava pouco tempo às finan-
ças no seu curso de introdução à
economia. Hoje ele dedica cerca
de 20% das aulas aos tópicos
financeiros. “É realmente crucial
ensinar (...) os fundamentos das
finanças, da precificação de ati-
vos e do por quê tivemos a crise”,
disse ele.

 Por fim, a próxima geração
de macroeconomistas estará
armada com ferramentas de
pesquisa muito mais podero-
sas. Atualmente, computadores
mais poderosos e mais aces-
so aos dados tornam possível
testar hipóteses numa escala
muito mais ampla e traçar polí-
ticas de acordo.

Macroeconomia 
ganha nova força

Operadores da Bolsa de Nova York, em 2009, a pior época da crise financeira
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Kathy Chu
The Wall Street Journal

A marca australiana de produ-
tos de beleza Aesop, controlada 
pela Natura, espera que as ven-
das subam mais de 40% este ano. 
Para se tonar mais competitiva 
no disputado mercado de produ-
tos para cuidados com a pele, ela 
também se prepara para estrear 
no Brasil e lançar novos sites de 
comércio eletrônico na Ásia.

A marca possui 72 lojas em 13 
países e até  o meio do próximo 
ano planeja entrar no Brasil. No 
último mês de março, a Natura 
concluiu a compra de 65% da 
Emeis Holdings, que controla a 
marca. Em novembro, a Aesop 
lançará sites de comércio ele-
trônico em Cingapura, Taiwan, 
Malásia e Coréia do Norte.

O diretor-presidente da Aesop, 
Michael O’Keeffe, estima vendas 
de US$ 82 milhões no ano fiscal 
que irá se encerrar em junho de 
2014, ante os US$ 58 milhões do 
ano anterior, apesar da desace-
leração da economia em mer-
cados-chave como a Ásia e de os 
consumidores terem se tornado 

mais cautelosos com seus gastos. 
“O crescimento do mercado não é 
tão importante quanto realmen-
te [a percepção] do cliente de 
nosso conceito e nossa marca”, 
disse. Segundo ele, a rapidez 
com que a discreta marca cresce 
depende de sua capacidade de 
abocanhar participação de mer-
cado dos concorrentes, já que ela 
não investe em propaganda.

A Aesop, cujos produtos são 
para ambos os sexos, está con-
tando cada vez mais com as ven-
das para o público masculino 
para impulsionar os negócios, 
especialmente na Ásia. Mais da 
metade das suas vendas vem 
de produtos de cuidados com a 
pele e cerca de um em cada cinco 
dos seus clientes é homem.

O mercado mundial de cui-
dados com a pele, estimado em 
US$ 105,2 bilhões, deve crescer 
6% este ano, enquanto as vendas 
desses produtos para os homens 
devem subir 11%, segundo a firma 
Euromonitor International.

Aesop, comprada pela 
Natura, aposta no Brasil

Leia artigo completo no site

Stephen Elop apresenta hoje seis novos aparelhos da Nokia, incluindo um tablet
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 out. 2013, Empresas, p. B11.




