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Empresas

Quem ganha e quem perde com o 
novo plano econômico da China

Theo Francis e Rolfe Winkler
The Wall Street Journal

Os novos óculos inteligentes 
do Google, o Google Glass, ainda 
não chegaram ao mercado, mas 
a empresa já está se empenhan-
do para evitar que se tornem 
apenas um produto de nicho, 
voltado para nerds.

Num sinal de que os fabrican-
tes de óculos e o Google vislum-
bram um mercado mais amplo 
para a tecnologia, a gigante de 
buscas na internet está explo-
rando ideias com ao menos uma 
empresa de óculos para colocar 
o aparelho em clínicas de opto-
metria, que realizam testes oftal-
mológicos nos Estados Unidos, e 
criar designs alternativos.

A VSP Global — uma empresa 
global de produtos e serviços 
oftalmológicos que também 
fabrica armações e lentes — está 
negociando com o Google a pro-
dução de armações mais atraen-
tes para o aparelho, desenvolven-
do lentes especiais prescritas por 
médicos para usar com o Google 
Glass e treinando optometristas 
para ajustar os óculos nos clien-
tes, disse o diretor-presidente da 
VSP, Rob Lynch.

As discussões ainda estão em 
estágio inicial e, até agora, as 
duas empresas não firmaram 

nenhum acordo formal. Mas a 
VSP, que oferece plano oftal-
mólogico para funcionários do 
Google, seria um parceiro útil 
para levar o Google Glass para o 
público em geral. 

A VSP conta com uma rede de 
30.000 oftalmologistas nos EUA 
e 60 milhões de pessoas fazem 
parte de seus planos de atendi-
mento, com planos individuais 
ou empresariais.

Matt Alpert, um optometrista 
da Califórnia, que faz parte do 
conselho da VSP Global e foi um 
dos primeiros a testar o Google 
Glass acha que a tecnologia vai 

“estourar” no futuro. “Assim que 
forem desenvolvidos aplicativos 
importantes para o seu mundo, 
ela vai começar a decolar.”

O computador em miniatura 
é usado como óculos sem lentes 
e tem uma minúscula tela no 
canto direito superior do campo 
de visão do usuário. Ele funciona 
em grande parte por comandos 
de voz.

Os aficionados que aderem 
rápido a novas tecnologias já 
estão se referindo calorosamen-
te ao dispositivo.

Mas para alcançar um merca-
do mais amplo, o Google precisa 

superar vários obstáculos, entre 
eles a imagem de um produto 
para “geeks” (pessoas obcecadas 
por tecnologia) e adaptá-lo para 
mais de 110 milhões de ameri-
canos que hoje já usam óculos 
para corrigir a visão.

O Google já afirmou que está 
trabalhando no desenvolvimen-
to  de armações que permitirão 
o uso de lentes corretivas. As 
conversas com a VSP parecem 
ser mais extensas, porém, envol-
vendo discussões sobre canais 
de distribuição e também lentes 
corretivas especiais, segundo 
pessoas a par das conversas.

O Google Glass não tem lentes, 
então é teoricamente possível 
usá-lo com óculos comuns. Mas, 
segundo as pessoas que recebe-
ram modelos iniciais para testes, 
a experiência não é boa.

Outro obstáculo será criar ver-
sões do óculos que sejam con-
fortáveis de usar. Na opinião de 
Alpert, no seu formato atual, ele 
será um produto de nicho usado 
somente por consumidores acos-
tumados a adotar tecnologias 
novas. 

Se esses obstáculos puderem 
ser superados, o Google Glass 
pode encontrar um mercado 
maior. Os que participaram dos 
testes iniciais acreditam em mui-
tos usos para o aparelho.

Uma dessas pessoas, Max
Wood, chefe do departamento
de bombeiros voluntários em
Gray, na Geórgia, disse que está
empolgado com a possibilidade
do Google Glass ser usado por
comandantes para transmitir 
informações aos bombeiros
durante o combate a um incên-
cio. Mas isso exigiria uma versão
de óculos que coubesse dentro
de uma máscara de oxigênio. 

Para estimular novos usos, o
Google na semana passada libe-
rou o acesso a mais característi-
cas digitais do aparelho para
desenvolvedores de software.

Em última análise, alguns dos
maiores desafios para a adoção
ampla do Google Glass podem
ser sociais. Lynch, o diretor-pre-
sidente da VSP, estava usando
seu aparelho em uma confe-
rência do The Wall Street Jour-
nal realizada na semana passa-
da em Washington, atraindo
olhares e perguntas de outros
executivos. 

Mas antes de passar por um
cordão de segurança, montado 
devido à participação do presi-
dente Barack Obama ao evento,
ele decidiu deixar o aparelho no
hotel onde estava hospedado.
“Ainda é muito novo”, ele disse.
“Provavelmente é melhor não
arriscar.”

Google adapta óculos para atrair público maior

A Volkswagen informou que 
pretende investir US$ 113,5 
bilhões durante os próximos 
cinco anos no desenvolvimento 
de tecnologias e na construção 
de fábricas. Mais de 65% do 
montante será destinado à pro-
dução de veículos mais econô-
micos e menos poluentes.

Os cidadãos suíços rejeitaram 
ontem por ampla maioria (cerca 
de 65% dos votos) a chamada 
Iniciativa 1:12, que estabelecia 
que ninguém numa empresa 
poderia ganhar mais que 12 
vezes o salário do empregado 
com a menor remuneração. O 
resultado marca uma reviravolta 
nas iniciativas da Suíça para con-
trolar a remuneração nas empre-
sas, iniciativas essas que vêm 
sendo motivadas pela crescente 
desigualdade de renda no país. 
Em outro referendo este ano, os 
suíços aumentaram o poder dos 
acionistas na definição da remu-
neração dos executivos.

A Novartis, farmacêutica suíça, 
anunciou que vai começar ime-
diatamente um programa de 
dois anos de recompra de ações 
no valor de US$ 5 bilhões, equi-
valente a 2,3% do seu atual valor 
de mercado. A iniciativa pode 
aliviar a pressão dos investido-
res quanto ao desempenho da 
empresa num momento em que 
ela conduz uma ampla reavalia-
ção de suas divisões de negócios.

A Hon Hai, fabricante taiwanesa 
que produz iPhones e iPads para 
a Apple, declarou que está cogi-
tando investir US$ 30 milhões 
na construção de uma fábrica 
de produtos avançados de tele-
comunicações no Estado ameri-
cano da Pensilvânia. A Hon Hai, 
também chamada de Foxconn, 
afirmou ainda que pode aplicar 
mais US$ 10 milhões em centros 
de pesquisa no Estado.

A Huawei, fabricante chinesa 
de equipamentos de telecomu-
nicações, está contratando mais 
executivos de países ocidentais 
e lançando um programa de 
incentivos de longo prazo para 
atrair profissionais de fora da 
China. A Huawei, que está se 
expandindo agressivamente 
em outros países, vem tentando 
deixar de ser vista só com uma 
empresa chinesa e tem buscado 
construir uma marca global.

A Lockheed Martin, fabricante 
americana de aviões militares, 
pode vender 40 unidades de seu 
jato F-35 à Coreia do Sul. O Minis-
tério da Defesa do país asiático 
afirmou que pretende fazer um 
pedido inicial nesta quantidade 
com a opção de encomendar 
outras 20 no futuro. O ministério 
não mencionou explicitamente 
o F-35, mas a exigência de que o 
jato seja capaz de se esconder de 
radares torna o modelo o único 
candidato, disse um porta-voz 
do ministério. Cada F-35 custa 
cerca de US$ 115 milhões, mas o 
preço pode ser reduzido.

O governo da Argentina enviou 
ao Congresso na sexta-feira uma 
proposta para elevar o imposto 
sobre importados de luxo. A 
medida visa principalmente a 
compra de carros de luxo no 
exterior, mas também afetará a 
importação de itens como iates e 
aviões, disse o chefe de gabinete 
do governo, Jorge Capitanich. 
O objetivo é evitar a queda das 
reservas cambiais do país, que só 
este ano já diminuíram 27%, para 
cerca de US$ 32 bilhões, um dos 
níveis mais baixos dos últimos 
sete anos, devido em parte à fuga 
de investimento estrangeiro.

A Solvay, empresa belga de quí-
micos, informou que vai com-
prar a unidade do grupo italiano 
Erca no Brasil, a Erca Química, 
sediada em Itatiba, no interior de 
São Paulo. A aquisição permitirá 
à Solvay dobrar sua capacidade 
de produção de surfactantes, 
substância usada em agroquí-
micos e produtos de cuidados 
pessoais. O valor do negócio, que 
ainda precisa ser aprovado pelo 
Cade, não foi revelado.

The Wall Street Journal

As empresas poderiam se 
beneficiar muito se a China 
levar adiante suas promessas de 
dar ao mercado um papel mais 
importante na segunda maior 
economia do mundo.

Os líderes do Partido Comu-
nista chinês divulgaram na 
semana passada um amplo 
projeto de reformas para os 
próximos dez anos que propõe 
aumentar o poder do consumi-
dor e aliviar o controle estatal 
sobre setores-chave. Suas metas 
abrangentes incluem redu-
zir as barreiras para o capital 
estrangeiro em alguns setores, 
ampliar o envolvimento de 
investidores privados em fir-
mas controladas pelo Estado e 
dar à vasta população rural do 
país maior acesso a recursos.

No longo prazo, uma signifi-
cativa mudança — a de relaxar 
a política do filho único — sina-
liza uma disposição para lidar 
com as pressões crescentes de 
uma sociedade que está enve-
lhecendo. O comunicado do 
governo sugere que os líderes 
querem garantir que a China 
tenha uma reserva estável de 
trabalhadores — e continue 
crescendo a taxas elevadas — 
nos próximos anos.

“O clima é positivo no país 
e, se as pessoas na China fica-
rem com a impressão que essas 
mudanças positivas podem 
continuar por 10 ou 20 anos, 
elas vão ficar mais dispostas a 
gastar”, diz Karsten Engel, dire-
tor-presidente da montadora 
alemã BMW AG na China.

A chave para as empresas será 
a implementação do plano. 
Apesar de seu alcance ambicio-
so, a proposta do partido deixa 
em muitos casos de determinar 
prazos e metas específicos, espe-
cialmente na definição de até 
que ponto os estrangeiros pode-
rão ter maiores oportunidades 
de investir. E os esforços podem 
enfrentar considerável oposição 
de estatais com influência no 
governo, das burocracias esta-
belecidas das agências regula-
doras e de uma população urba-
na preocupada com o afluxo de 
migrantes para as cidades.

A seguir,  um panorama 
do que a proposta, chamada 
“Resolução sobre as Principais 
Questões do Aprofundamento 
Compreensivo da Reforma”, 
significa para alguns dos prin-
cipais setores da economia.

Bancos
O plano dá mais impulso ao 

antigo desejo do governo de 

reformar o setor bancário, que os 
críticos dizem ser um obstáculo 
para mudar o destino do dinhei-
ro que hoje vai para as grandes 
empresas estatais, em detri-
mento das pequenas e médias. 
O esboço do projeto ainda cita 
a participação estrangeira, mas 
sem dar detalhes.

O governo chinês se compro-
meteu a abrir o setor financeiro 
“tanto [no mercado] doméstico 
quanto para o mundo exterior” 
ao permitir que bancos estran-
geiros se estabeleçam no país.

O plano também defende o 
afrouxamento do controle do 
governo federal sobre as taxas 
de juros, que tem beneficiado 
bancos estatais e limitado a con-
corrência dos bancos menores. 
Pequim já fez grandes progres-
sos nessa direção ao extinguir o 
teto para os juros que remune-
ram os depósitos bancários.

(Grace Zhu e Dinny McMahon)

Mercados Financeiros 
Um dos itens mais agressi-

vos da proposta é a promessa 
de reformar o sistema de oferta 
pública de ações na China, fazen-
do com que ele deixe de ser um 
sistema no qual o governo decide 
quais companhias podem abrir 
o capital e deixe essa seleção ser 
baseada no mérito das próprias 
empresas. A mudança é uma 
redução significativa do controle 
do Estado sobre o cambaleante 
mercado acionário chinês.

O projeto tem palavras posi-
tivas, apesar de vagas, para os 
investidores estrangeiros. Ele 
defende a melhora dos fluxos de 
capital entre países e uma maior 
conversibilidade da moeda chi-
nesa, o yuan. A China mantém 
rígidos limites sobre os fluxos 
de capitais que entram e saem 
do país. O plano também defen-
de a facilitação de negociações 
com o exterior.

(Shen Hong)

Mercado automobilístico
Mudanças que vão desde a fle-

xibilização da política do filho 
único ao incentivo à urbaniza-
ção da população rural vão aju-
dar a indústria automobilística 
a atingir a tão esperada meta de 
vender 30 milhões de veículos 
até 2020. Executivos do setor 
também dizem que as reformas 
econômicas vão encorajar que 
mais chineses a comprar carros.

Não está claro, porém, se as 
mudanças vão incluir um acesso 
maior às companhias estrangei-
ras. Atualmente, as montadoras 
precisam fazer sociedades com 
empresas locais para fabricar 
automóveis na China, com a 

participação das estrangeiras 
limitada a 50%.

A promessa do governo de 
proteger o meio ambiente pode, 
por outro lado, ser um proble-
mas para o setor. Várias cidades 
já têm restrições a automóveis, e 
o aumento dos preços das maté-
rias-primas previsto na propos-
ta pode encarecer o combustí-
vel. Mas a preocupação com o 
ambiente pode também ser uma 
oportunidade para as montado-
ras estrangeiras promoverem 
tecnologias avançadas, que tor-
nam os carros mais econômicos 
e menos poluentes.  

(Rose Yu e Colum Murphy)

Tecnologia 
O cenário é confuso para o 

vibrante setor da internet na 
China, que pode acabar ganhan-
do impulso com as reforma eco-
nômicas propostas, ainda que 
sujeito a sofrer uma censura 
mais rígida.O relaxamento da 
política do filho único e as ini-
ciativas para estimular a urba-
nização devem fazer com que 
as pessoas passem mais tempo 
on-line, assistindo a vídeos ou 
fazendo compras.

O governo também vai abrir as 
portas ao investimento estran-
geiro no comércio eletrônico. 
Apesar de a proposta não ser 
específica, ela pode ser o pres-
ságio de uma abertura para as 
empresas estrangeiras de inter-
net, que têm ficado praticamen-
te de fora da internet chinesa.

A proposta também inclui 
fortes indicações da intenção de 
enrijecer os controles sobre os 
fluxos de informações on-line. 
As plataformas de mídia digital 
devem enfrentar uma fiscaliza-
ção mais rígida das autoridades 
e custos maiores à medida que 
elas ampliam os esforços para 
fiscalizarem a si próprias.

(Paul Mozur e Lorraine Luk)

Setor Imobiliário 
O plano pede a aceleração das 

mudanças nos impostos imobili-
ários. Isso pode ajudar o governo 
a frear a escalada de longa data 
dos preços dos imóveis, que tem 
levado muitos governos locais a 
endurecer as regras para com-
pras e financiamentos no de imó-
veis. A China hoje cobra imposto 
sobre a venda de imóveis, mas 
não sobre o valor, o que às vezes 
encoraja compras imprudentes. 
Qualquer medida que acalme 
o mercado poderia ser positiva, 
mas, no curto prazo, um impos-
to no setor poderia prejudicar as 
vendas. No longo prazo, as cons-
trutoras podem se beneficiar da 
parte do plano que defende a 
urbanização, que deve aumen-
tar a demanda por imóveis resi-
denciais e comerciais.

(Esther Fung)

Bens de consumo e serviços
O projeto visa fortalecer dire-

tamente a crescente classe consu-
midora do país. Empresas como 
lojas de varejo, restaurantes e 
prestadores de serviços podem 
ser os maiores beneficiados. Os 
líderes da China têm sinalizado 

que querem aumentar o peso
dos gastos com consumo na eco-
nomia.

A chave para isso é a urbaniza-
ção. O governo acredita que des-
locar mais residentes rurais para
as cidades vai incentivar as com-
pras de apartamentos, móveis e
outros itens da vida moderna.
Nesse sentido, o projeto propõe
flexibilizar o sistema nacional
de registro domiciliar para per-
mitir que mais migrantes das
zonas rurais possam ter acesso a
serviços de educação e saúde nas
cidades. E abre a possibilidade
de investimento estrangeiro em 
atendimento a idosos, arquite-
tura, contabilidade, logística e
comércio eletrônico.

(Laurie Burkitt)

Energia e Recursos Naturais
O projeto menciona em apenas

uma sentença o desejo de levar
adiante a reforma de preços para
o petróleo, gás natural e energia.
Mas essa simples menção num
documento tão importante suge-
re que o combustível barato que
as estatais desfrutam há muito
tempo podem encarecer.

(Wayne Ma)

Mudança na política do filho único deve impulsionar o uso da internet

KIM KYUNG-HOON/REUTERS
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Sergey Brin, um dos fundadores da empresa, usa os óculos Google Glass 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 nov. 2013, Empresas, p. B12.




