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Empresas
Cúpula empresarial Três especialistas fazem previsões para os mercados globais

O conselho da Vivendi aprovou a
cisão da unidade de telecomunicações do conglomerado francês
em 2014. A Vivendi está vendendo ou desmembrando ativos
para pagar dívidas e poder se
concentrar nos seus negócios de
mídia, como a rede francesa de
TV Canal Plus e a gravadora americana Universal Music. A Vivendi
acredita que como uma empresa
menor ela será melhor avaliada
pelo mercado acionário.
A Hewlett-Packard anunciou
ontem lucro de US$ 1,41 bilhão
no quarto trimestre fiscal, encerrado em outubro, ante prejuízo
de US$ 6,85 bilhões no mesmo
período do ano passado, quando
o resultado foi afetado por uma
baixa contábil de US$ 8,8 bilhões
ligada à compra do fabricante de
software britânico Autonomy.
A fraqueza dos negócios de software e impressoras levou a um
declínio de 2,8% na receita, para
US$ 29,1 bilhões, marcando a
nona queda seguida nas vendas
da empresa de tecnologia.
O setor bancário dos EUA continuou no terceiro trimestre sua
lenta recuperação desde a crise
financeira de 2008, segundo
relatório do FDIC. O regulador
bancário afirmou ter observado
um aumento geral do crédito,
apesar da queda no volume de
hipotecas. O total de ativos dos
bancos subiu 2,6% em relação ao
mesmo período de 2012.
A Sinopec, maior refinaria da
China, está negociando com a
petrolífera americana Apache a
compra de uma fatia minoritária
em um projeto de gás natural
liquefeito na costa do Canadá
no Oceano Pacífico, segundo
pessoas a par do assunto. O projeto, chamado Kitimat, é um dos
vários que a Sinopec analisa na
região. A Sinopec informou que
seria “inapropriado” comentar o
assunto no momento.
O rendimento dos títulos da
dívida pública da China atingiu
esta semana seu nível mais alto
em quase nove anos devido,
segundo analistas, à baixa
procura por grandes bancos e
agências chinesas, afetados pelos
altos custos de captação. A alta
renova os temores de que um
aperto de crédito na China possa
comprometer a recuperação do
país e prejudicar a economia
mundial. Os juros dos títulos de
10 anos chegaram a 4,72% ao
ano semana passada, a maior
taxa desde janeiro de 2005. Eles
fecharam em 4,64% ontem.
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‘Ainda há uma enorme
admiração pela capacidade
de inovar dos EUA.’

Glenn Hubbard

Jim Yong Kim

emergente. O Fed não é responsável pelos problemas estruturais
das economias emergentes. Se
você pegar a China, por exemplo,
algumas das últimas mudanças
econômicas foram boas, mas
[o país] ainda tem um sistema
financeiro cujas políticas não
funcionam. Do mesmo modo,
reformas estruturais também são
necessárias na Índia. No mundo
todo, em vez de ficar olhando
para grandes fatores macroeconômicos, esses fatores têm a ver
com políticas individuais.

padrão de vida das pessoas?
Fischer: Eles têm uma possibilidade razoável de conseguir
isso, mas vai levar mais tempo do
que é politicamente conveniente, e veremos se serão capazes
de manter esse equilíbrio. Pense
só numa coisa: dois anos atrás,
todo mundo tinha certeza que o
euro não sobreviveria. Bem, aqui
está ele e as pessoas já nem estão
falando sobre o seu desaparecimento. Eles [os países] estão
acostumados a superar essas
dificuldades, apesar de tudo.
Então, estou moderadamente
otimista de que vai acontecer.
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‘O Fed não é responsável
por problemas estruturais
de países emergentes.’
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‘Os chineses elaboraram
um plano que no começo
ninguém entendeu.’
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Stanley Fisher

não montaram uma estrutura
que vai ser muito estável. Os chineses elaboraram um plano que
no começo ninguém entendeu.
E à medida que o tempo passa,
ele parece cada vez melhor.
Quanto aos outros, eles têm
que melhorar suas políticas. Se
você tem todos os pré-requisitos,
mas adota políticas que só fazem
piorar, vai acabar em problemas.
Hubbard: Sem dúvida, o relaxamento do crédito foi, em grande parte, responsável pelo boom
dos mercados emergentes, como
pelo próprio desenvolvimento
da China.
Stan está absolutamente certo:
políticas são fundamentais. Há
tanta atenção sendo dada à redução dos programas de estímulo
do Fed [o banco central americano] e seus efeitos no mundo
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Wessel: Dois anos atrás, alguém
teria dito que o mundo desenvolvido estava emperrando e que, graças
a Deus, existiam os mercados emergentes. Eles estavam sustentando
a demanda global. Países como os
EUA e os da Europa se tornariam
cada vez menos relevantes.
Nos últimos seis meses, essas
ideias foram revistas. A era de ouro
dos mercados emergentes ficou
para trás?
Kim: Durante os últimos seis
anos, até a África cresceu a uma
taxa maior que 5%. Embora
tenha havido uma desaceleração, se você olhar para alguns
dos maiores países, parece que
a Índia terá um bom terceiro trimestre. A China chegou a uma
taxa de crescimento anualizada
de 9,3% no terceiro trimestre.
Não vamos ver as taxas de 10%
ou mais de antes de 2008. Mas
muitos dos fundamentos desses
países estão numa situação muito
melhor do que concebemos.
Fischer: Os mercados emergentes se saíram muito bem
durante dez anos. Mas se pegarmos os Bric — Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul —, o alicerce é a China. Os outros ainda
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Não é um momento fácil para
consultar a bola de cristal da
economia. Será que os mercados emergentes vão recuperar
a força? Os Estados Unidos e a
Europa vão reencontrar o caminho do crescimento? Qual o
papel real que os EUA ocupam no
cenário econômico mundial?
Durante a Cúpula Empresarial
conduzida pelo The Wall Street
Journal na semana passada, o
colunista David Wessel discutiu
essas questões com Jim Yong
Kim, presidente do Banco Mundial, Glenn Hubbarb, reitor da
Faculdade de Administração da
Universidade Columbia, e Stanley Fischer, ex-presidente do
banco central de Israel.
Seguem trechos editados.
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A Pemex, estatal mexicana de
petróleo, anunciou ontem, sem
revelar valores financeiros, a
compra de uma participação
de 51% no estaleiro espanhol
Barreras. Segundo a empresa, o
negócio deve permitir no médio
prazo a instalação no México
de capacidade de construção
naval voltada especialmente ao
setor petrolífero. O país é um dos
maiores produtores de petróleo
do mundo.

RALPH ALSWANG/DOW JONES (3)

ut

O governo da Argentina deve
pagar à Repsol US$ 5 bilhões em
títulos para compensar a petrolífera espanhola pela desapropriação no ano passado dos 51% que
possuía da YPF, segundo pessoas
a par do assunto. Elas disseram
que a Repsol deve aceitar a proposta, apresentada na segundafeira. Os títulos, em dólar, terão
garantias e poderão ser negociados livremente pela Repsol, que
não será obrigada a fazer investimentos na Argentina.

The Wall Street Journal

A

A Nasdaq fechou ontem acima
dos 4.000 pontos pela primeira
vez em 13 anos. O Índice Composto Nasdaq encerrou o pregão com 4.017,75 pontos, 0,58%
acima do dia anterior, impulsionado em parte por dados
que indicaram forte demanda
no setor de construção de casas
novas nos EUA em outubro. O
recorde histórico do índice, de
5.048,62 pontos, foi registrado
em março de 2000, no pico da
bolha da internet.

Qual a perspectiva para as economias
dos EUA, Europa e países emergentes?

Wessel: Vamos falar de alguns
países desenvolvidos, começando
com os da Europa. Eles têm alguma chance razoável de conseguir
organizar suas instituições e políticas de uma forma que possam
crescer a taxas que melhorem o

Wessel: E o Japão? Eles estão
mais ou menos jogando dados com
as políticas.
Hubbard: As mudanças na política monetária foram muito bem-

vindas. A persistente deflação
japonesa foi controlada. Quanto ao governo, tenho lá minhas
dúvidas. As declarações do novo
governo foram, com certeza,
muito animadoras no começo e
continuam a ser, mas o problema real no Japão são as reformas
estruturais que vêm atormentando a economia japonesa por
décadas. E realmente não vejo um
grande progresso nessa área.
Wessel: O que vocês ouvem
falar sobre os Estados Unidos ao
redor do mundo?
Kim: Se você considerar o que
aconteceu em agosto de 2011,
a última vez que quase tivemos
um acidente [a possibilidade de
os EUA não poderem pagar suas
dívidas], nós acompanhamos os
números atentamente. Os mercados de ações nos países em
desenvolvimento despencaram
15%. O custo de financiamento
subiu 75 pontos base. O que
acontece aqui [nos EUA] tem
um impacto muito direto no
mundo em desenvolvimento.
Acredito que ainda há uma
enorme admiração pela capacidade de inovar dos EUA. Todo
e qualquer país no mundo está
pensando no que precisa fazer
para produzir uma nova geração que seja inovadora.
Minha experiência como
administrador de uma universidade veio à tona com todos
os líderes com quem falei. Eles
estão dizendo: “O que precisamos fazer para nos tornarmos
mais competitivos? O que precisamos fazer no setor primário, secundário e, principalmente, no terciário?”
A admiração por este aspecto dos EUA ainda continua
muito forte. Há muitos países
— a China é um, a Coreia talvez
seja outro — que melhoraram
muito bem seus processos. Mas
a inovação real ainda está um
pouco fora de alcance. Esses
países querem isso e sabem que
temos isso aqui nos EUA.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Empresas, p. B13.

Celular no avião: o fim da paz nos voos?
Ryan Knutson
The Wall Street Journal
Se as ligações celulares chegarem aos aviões, isso irá provavelmente provocar o apelo mais
recente por boas maneiras.
Isso ainda deve demorar um
pouco para acontecer e uma boa
parte da população de passageiros pode ser considerada educada. Mas os especialistas em
etiqueta já furiosos com a proliferação de grosserias digitais
não estão nada otimistas.
Jodi R.R. Smith, proprietária
da firma americana de consultoria Mannersmith Etiquette, diz
que o maior problema é a proximidade obrigatória. É difícil ser
discreto quando só alguns centímetros separam um passageiro
do outro. E não é possível fugir.
“Se estou em um avião e o passageiro ao meu lado começa uma
ligação, não há muitos lugares
onde eu possa me esconder.”
Caso a FCC, a Comissão Federal
de Comunicações dos Estados
Unidos, vá adiante com o plano
de permitir ligações telefônicas
nos aviões que estiverem acima
de 10.000 pés, e se as empresas
aéreas aderirem à novidade, uma
solução poderia ser a criação de
áreas específicas nos aviões para
o falatório, ou voos específicos
só para os passageiros tagarelas
ou só para os silenciosos, assim
como era feito com os fumantes.
Há quatro coisas que você
deve levar em conta antes de
fazer uma ligação num avião,
segundo Smith:
Você vai incomodar quem está
ao seu redor?
Você vai ignorar acompanhantes a quem deveria estar dando
atenção?
Você vai discutir assuntos confidenciais?

ASSOCIATED PRESS

A possível autorização do celular em aviões pode causar muito incômodo

É uma emergência?
A resposta para a última pergunta precisa ser “sim”, diz ela,
e a ligação deve ser breve. “Eu
acho que a grande maioria das
pessoas vai compreender,” diz.
“Serão apenas alguns que não
vão e que tornarão a vida desconfortável para o resto de nós.”
O presidente do conselho
da FCC, Tom Wheeler, disse na
semana passada que não há
razões técnicas para manter essa
proibição que existe há tanto
tempo. As companhias aéreas
estão abordando a questão com
cautela porque muitos passageiros têm expressado forte oposição ao uso de celulares a bordo.
“Acredito que brigas de tapas
a 39.000 pés vão se tornar um
lugar comum”, diz Alan Smith,
um viajante frequente da Califórnia. “Eu ficaria aterrorizado se
um cara bem grande, depois de
alguns drinques, batesse em um
passageiro que o estivesse incomodando por usar o telefone.”
A consultora de etiqueta Gretchen Ditto, de Mineápolis, diz
que o uso do celular nos aviões

deve se tornar comum já que as
nossas expectativas mudaram
com relação a quando as pessoas
devem estar acessíveis. Os passageiros vão se sentir obrigados a
responder aos telefonemas, diz.
Aparelhos eletrônicos estão
tomando conta das nossas vidas,
diz a especialista em etiqueta
Arden Clise, de Seattle. Nós digitamos no celular durante jantares românticos, respondemos
e-mails durante reuniões. Fazer
uma ligação no avião é apenas
um pouquinho mais rude. “Nós
estamos dizendo que os nossos
aparelhos são mais importantes
do que as pessoas que estão na
nossa frente?”, questiona ela.
Se alguém incomodar você
com uma ligação durante um
voo, a consultora Mary Harris,
de Nova Jersey, sugere que você
peça educadamente para que
a pessoa desligue. Se isso não
acontecer, não há o que fazer.
Ligações celulares durante
voos são autorizadas na Europa
há vários anos. Mas o especialista em etiqueta britânico William
Hanson diz que elas não se tor-

naram um hábito.
Se você precisar fazer uma
ligação, ele aconselha que você
saia do seu assento e vá para a
área perto do banheiro ou da
porta do avião. Se for durante a
noite e as luzes estiverem apagadas, “você não deve nunca fazer
a ligação no seu assento”, diz.
Nos EUA, as ligações em voos
costumavam ser possíveis por
meio de unidades do Airfone,
um tipo de telefone instalado
nas próprias aeronaves, mas
a tecnologia nunca se tornou
popular, em parte devido ao alto
custo das chamadas.
A Associação Nacional de Aviação Civil, órgão regulador do
setor aéreo no Brasil, informou
que tem um acordo bilateral de
cooperação técnica com a FAA,
a agência de aviação dos EUA, e
que está avaliando os novos procedimentos adotados por ela,
assim como o relatório da FCC.
A única empresa aérea no Brasil que permite o uso de celular
nos seus voos, com autorização
da Anac, é a TAM. Mas isso porque no fim de 2010 ela começou
a equipar parte da sua frota com
um sistema específico de telefonia e transmissão via satélite,
desenvolvido especialmente para
aviões. Hoje a TAM oferece o serviço em 31 de suas aeronaves.
Segundo a consultora de etiqueta Jodi Smith, uma ligação
rude não seria tão ruim quanto
uma gafe que ela presenciou
durante um voo nos EUA, há
alguns anos. Seu vizinho de
assento estava “vendo um filme
pornô”, diz. “Isso foi mais incômodo para mim do que qualquer
outra coisa.” Mas ela afirma que
poderia ter sido pior. “Ele estava
usando seu fone de ouvido, então
pelo menos eu não ouvi nada.”
(Colaborou Silvana Mautone.)
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Novata cria
alternativa
para o ovo
Farhad Manjoo
The Wall Street Journal
O ovo de galinha é um dos
alimentos mais perfeitos do
mundo. Ele é barato, abundante
e uma boa fonte de proteína.
Há apenas um problema. De
acordo com Josh Tetrick, fundador da Hampton Creek Foods,
firma de tecnologia de alimentos em San Francisco, eles são
extremamente ineficientes.
Tetrick lembra que 1,8 trilhão
de ovos são produzidos a cada
ano no mundo, e a ração (feita
basicamente de milho e soja,
cujo cultivo requer muita terra,
água e combustíveis fósseis) responde por 70% de seu custo.
Tetrick acredita que pode
criar algo mais eficiente: ele
quer substituir o ovo por fontes
de proteína de origem vegetal.
A Hampton Creek trabalha para
criar alimentos sem ovos com
um gosto melhor, livres de colesterol, que durem mais tempo,
sejam ecologicamente mais sustentáveis e mais baratos.
É um objetivo ambicioso, e
Tetrick admite que não está
perto de alcançá-lo. Mas a
empresa já avançou o suficiente
para ilustrar o poder da chamada “engenharia de alimentos”.
Leia artigo completo no site

