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Empresas

Aposta numa postura mais branda de 
Janet Yellen afasta temores das bolsas

Manuela Mesco
The Wall Street Journal

Durante anos, os bancos de 
investimento fizeram inúmeras 
ofertas à Ferrero SpA — a fabri-
cante italiana das pastilhas Tic 
Tac, do creme de avelã Nutella e 
do chocolate Kinder Ovo — para 
abrir seu capital ou vendê-la para 
uma concorrente maior. Em 2012, 
a Mars Inc. expressou interesse na 
Ferrero, que está há anos também 
na mira da Nestlé SA, segundo 
pessoas a par da situação.

Mas mesmo a perspectiva de 
potencializar o enorme valor 
da Ferrero — alguns analistas a 
avaliam em até US$ 30 bilhões 
— não é o suficiente para con-
vencer Giovanni Ferrero.

Ferrero, o homem mais rico da 
Itália, disse numa rara entrevista 
ao The Wall Street Journal que 
não tem nenhuma intenção de 
abrir o capital da empresa ou 
vendê-la para uma rival. A Ferrero 
nunca fez uma grande aquisição 
e não vai começar agora, disse. 

“Nascemos como um negócio 
de família e pretendemos conti-
nuar assim”, disse Ferrero, que 
tem 49 anos. “Não estamos inte-
ressados em maximizar a recei-
ta no curto prazo, como todo 
mundo faz. Se entrássemos na 
bolsa, ficaríamos sob uma pres-
são de curto prazo para gerar 
lucros e dividendos. 

Em vez disso, ele disse que pla-
neja dobrar o tamanho da Ferre-
ro nos próximos dez anos ao cru-
zar as fronteiras da Europa — a 
empresa obtém 80% de sua recei-
ta no continente — e se expandir 
na Ásia e nos Estados Unidos.

“Estamos cada dia mais con-
fiantes de que podemos alcançar 
isso”, disse Ferrero. “E depois que 
chegarmos lá, não haverá mais 
problema de comparar o nosso 
tamanho com o das outras.”

A Ferrero é a quarta maior 
fabricante de chocolates do 
mundo, com 8% do mercado 
global, logo atrás da Nestlé, que 
tem 12%, segundo a firma de pes-
quisa de consumo Euromonitor 
(a Mondelez ocupa o primeiro 
lugar e a Mars, o segundo.)

A empresa, que deve faturar 
mais de 8 bilhões de euros (US$ 

10,9 bilhões) este ano, teve ori-
gens humildes. Em 1942, o avô 
de Ferrero, Pietro, abriu uma 
pequena loja de doces em Alba, 
perto de Turim. Com a escas-
sez do cacau durante a guerra, 
ele usou nozes de fornecedo-
res locais para fazer produtos 
achocolatados, como a pasta de 
chocolate e avelã que mais tarde 
ganhou o nome de Nutella.

Hoje, o altamente discreto Fer-
rero lidera uma empresa que é 
um exemplo raro de um grande 
fabricante de bens de consumo 
ainda totalmente nas mãos de 
uma família. Suas grandes rivais, 
como a Wrigley e a Cadbury, 
foram adquiridas recentemente 
por pesos-pesados como Kraft e 
Mars, enquanto a Nestlé aboca-
nhou firmas em países emergen-
tes como China e Rússia.

Ferrero chegou a entrar na 
disputa pela Cadbury em 2010, 
mas fora isso condena a consoli-
dação no setor de doces, que vem 
criando concorrentes cada vez 
maiores. A Nestlé há muito que se 
interessa pela Ferrero. Uma com-
binação da Ferrero com a Nestlé 
criaria a maior fabricante de cho-
colates do mundo.  No ano passa-
do, a Mars também se interessou 
pela Ferrero, mas as negociações 
não avançaram, disse uma pessoa 
a par das conversas. A Nestlé não 

quis comentar sobre suas inten-
ções quanto à Ferrero. Um porta-
voz da Mars disse que os relatos 
sobre o interesse na empresa ita-
liana são “meros boatos”.

A Ferrero vem crescendo de 
forma estável nos últimos anos 
— cerca de 45% desde 2006 — 
impulsionada em grande parte 
pelas vendas de suas poderosas 
marcas, como Kindler e Nutella, 
na Europa e no exterior.

Mas para continuar crescendo, 
ela está seguindo a estratégia da 
maioria das empresas de bens de 
consumo da Europa de deixar de 
priorizar o continente — onde a 
prolongada recessão derrubou o 
consumo de produtos supérflu-
os — e se expandir na América 
do Norte e mercados emergen-
tes. Ferrero estima que cerca de 
80% do crescimento futuro de 
sua empresa em doces de choco-
late virá de fora da Europa. 

Mas não vai ser fácil para os 
doces de avelã e chocolate da 
Ferrero ganharem a preferência 
dos consumidores americanos 
e asiáticos, conhecidos por seus 
gostos locais. A Nestlé, por exem-
plo, vende mais de cem fórmulas 
diferentes de chocolate em todo 
o mundo, desde versões mais 
amargas para a Europa até mistu-
ras com mais leite para os EUA. 

A Ásia, onde a Ferrero já tem 

alguma presença, vai proporcio-
nar a base para a expansão inter-
nacional. A China já é o maior 
mercado do Ferrero’s Rocher, o 
bombom de avelã de embala-
gem dourada, que é um presente 
popular no país. Agora, ela plane-
ja repetir a estratégia no resto da 
Ásia, onde as vendas de produtos 
de chocolate podem crescer 16% 
até 2017, segundo a firma de pes-
quisas de consumo Datamonitor.

“A força da marca Rocher [na 
Ásia] é um indicador do cami-
nho a seguir”, diz Ferrero.

Já o mercado americano pode 
se mostrar mais difícil de con-
quistar. A presença da Ferrero 
lá é grandemente baseada nas 
pastilhas Tic Tac, enquanto seus 
produtos de chocolate são pouco 
conhecidos. E as gigantes Her-
shey e Mars têm, juntas, 70% do 
mercado. Nos EUA, “há grandes 
participantes, a cadeia de varejo é 
muito fragmentada e a distribui-
ção é muito mais complexa que 
a da Europa”, diz Susan Viamari, 
analista da firma de dados IRI.

A Ferrero planeja usar a Nutella 
para abrir o mercado americano. 
A marca é vendida no país há 25 
anos, mas só três anos atrás a Fer-
rero começou a investir pesado 
em propaganda.

(Colaboraram Dana Cimilluca 
e Sharon Terlep.)
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Os maiores

O grupo alemão ThyssenKrupp  
confirmou a venda, por US$ 1,55 
bilhão, de sua laminadora de aço 
no Estado do Alabama, nos EUA, 
para a ArcelorMittal, sediada 
em Luxemburgo, e a japonesa 
Nippon Steel & Sumitomo Metal. 
O acordo, que depende de apro-
vação do órgão antitruste ame-
ricano, obriga os novos donos a 
comprar dois milhões de tonela-
das de placas de aço por ano da 
unidade brasileira da Thyssen, a 
CSA, por seis anos. 

As vendas do “fim de semana” 
de quatro dias nos EUA que 
começou na quinta-feira, dia 
do feriado de Ação de Graças, e 
incluiu a chamada “Black Friday”, 
sexta-feira de grandes descontos 
que marca o início das vendas de 
fim de ano, caíram 3% em relação 
a um ano atrás, para US$ 57,4 
bilhões, ainda que o número de 
compradores tenha subido de 
139 milhões para 141 milhões, 
segundo a Federação Nacional 
do Varejo. As vendas on-line res-
ponderam por 42% do total, con-
tra 40% em 2012 e 26% em 2006.  

Os membros da Opep estão em 
tensas negociações para definir 
quem terá de cortar sua produ-
ção a fim de evitar uma queda 
nos preços, segundo uma auto-
ridade do cartel de países produ-
tores de petróleo. O corte seria 
necessário para compensar uma 
esperada queda na demanda 
em 2014, além da retomada das 
exportações  do Iraque e, talvez, 
do Irã, se as sanções ao país 
forem aliviadas. Nenhuma deci-
são deve ser tomada na reunião 
da Opep esta quarta-feira. 

A China divulgou normas para 
ofertas públicas de ações no 
país, sinalizando que a suspen-
são desse tipo de operação, em 
vigor há 13 meses, está prestes a 
acabar. Os reguladores do setor 
informaram que se concentrarão 
em analisar o cumprimento de 
regras das operações, deixando 
para o mercado a análise de risco 
e valor, como ocorre no Ocidente. 
Eles preveem que cerca de 50 
empresas estarão prontas para 
emitir ações até o mês que vem.

A atividade industrial da China 
cresceu em novembro, segundo 
o índice de gerentes de compra 
divulgado pelo governo, que 
fechou o mês com 51,4 pontos, 
igual a outubro e acima da expec-
tativa do mercado. Qualquer 
valor acima de 50 indica expan-
são. Os dados mostram que a alta 
se deve ao setor estatal, que pode 
estar se beneficiando de medidas 
de  estímulo do governo.

O preço do ouro caiu 5,5% no 
mês passado, marcando seu 
pior desempenho num mês de 
novembro desde 1978. Segundo 
analistas, os receios  de inflação 
alta e desvalorização do dólar, 
que vinham dando impulso 
ao metal,  diminuíram, com o 
banco central americano indi-
cando que reduzirá o estímulo 
à economia. Além disso, investi-
dores estariam saindo do ouro 
e voltando às ações, animados 
com a alta do mercado acionário.

O governo da Venezuela anun-
ciou sábado que está ocupando 
provisoriamente a unidade local 
da fabricante irlandesa de emba-
lagens Smurfit Kappa, segundo 
a agência Reuters. O governo 
acusa a Smurfit de ter elevado 
os preços de alguns produtos 
alimentícios em 372% no ano 
passado. A firma não respondeu 
de imediato a pedidos de comen-
tários da Reuters. O presidente 
Nicolás Maduro vem acusando 
firmas de vários setores de pro-
mover uma “guerra econômica” 
para desestabilizar seu governo.

Os governos do Quênia, Uganda, 
Tanzânia e Ruanda firmaram um 
acordo no sábado para estabe-
lecer o uso de uma moeda única 
no prazo de dez anos. A decisão 
marca o terceiro estágio de inte-
gração econômica desses países 
do Leste da África, que em 2005 
criaram uma união aduaneira e, 
em 2010, um mercado comum. 

E.S. Browning
The Wall Street Journal

As teorias apocalípticas estão 
na moda. Analistas alertam para 
bolhas nos mercados de ações e 
de renda fixa, queda no cresci-
mento dos juros e a desacelera-
ção da economia chinesa.

Todas essas preocupações são 
legítimas, mas o que os inves-
tidores mais querem saber no 
momento é quais são os planos 
de Janet Yellen, a recém-nomea-
da presidente do Federal Reser-
ve, o banco central americano. 
Pelo menos por ora, isso pode 
significar que as bolsas devem 
continuar subindo. 

A disposição do Fed em esti-
mular a economia, materializa-
da num programa de compra de 
US$ 85 bilhões em títulos de dívi-
da por mês, vem há mais de qua-
tro anos sendo o principal motor 
do mercado acionário. Espera-se 
que o Fed comece a reduzir esse 
estímulo em algum momento.  

Mas com base em comentários 
tranquilizadores de Yellen, mui-
tos investidores acreditam que ela 
demore mais para fazer cortes — e  
que se moverá mais devagar que 
Ben Bernanke, o atual presiden-
te do Fed. Yellen, cuja nomeação 
ainda precisa ser confirmada pelo 
Senado americano, deve assumir 
o posto em 1º de fevereiro.  

“Nossa melhor estimativa 
é que o Fed não está prestes a 
fazer grandes reduções nas suas 
compras de títulos de dívida, 
diz Gordon Fowler, diretor-pre-
sidente do Glenmede Trust Co., 
que administra US$ 25 bilhões 
na Filadélfia. “A premissa [...] 
é que a presidente Yellen será 
muito sensível aos mercados.”  

Temores generalizados de que 

o Fed começaria a reduzir o estí-
mulo causou oscilações nas bol-
sas no meio do ano. A lentidão 
da economia e um impasse polí-
tico no Congresso americano 
levaram o Fed a adiar os cortes. 
Agora, Fowler e muitos outros 
investidores profissionais creem 
que a ajuda do Fed ainda vai 
durar um pouco mais. 

O estrategista de investimento 
Edgar Peters, da First Quadrant 
L.P., uma firma californiana que 
administra US$ 18 bilhões, acre-
dita que Bernanke talvez trans-
fira algum poder a Yellen já nas 
próximas duas reuniões de polí-
tica monetária do Fed, marcadas 
para meados de dezembro e fim 
de janeiro.  Os investidores consi-
deram isso significativo porque, 
como Fowler diz: “Yellen está na 
ala mais branda da mesa”.

Diante da inflação baixa e de 
incertezas nos indicadores eco-
nômicos, a opinião geral é que 
não haverá nada na economia 
apressando Yellen a cortar o estí-
mulo. Alguns pensam ainda que 

as dúvidas que costumam ante-
ceder transições de poder são 
mais uma razão para o Fed evitar 
mudanças rápidas de política.

E mesmo que o banco surpre-
enda os mercados e tome uma 
iniciativa em dezembro, muitos 
acreditam que os cortes de estí-
mulo serão pequenos e graduais.

Muitos investidores também 
acham que, se o mercado tiver 
uma forte reação ao corte nos 
estímulos, Yellen poderia sus-
pendê-lo ou mesmo voltar atrás.

“Se os juros dos títulos real-
mente dispararem”, o Fed pode-
ria decidir aumentar as compras 
ou algo parecido”, diz Peters.

Esse otimismo é uma dádiva 
para os mercados. A Média Indus-
trial Dow Jones já subiu 23% em 
2013 e vem quebrando recor-
des desde março. Ela fechou em 
16.086,41 pontos na sexta-feira, 
só 133 pontos abaixo da marca 
de 16.219,52 pontos, nível que 
representaria o primeiro recorde 
do índice em 14 anos, na medida 
ajustada pela inflação.

Mas, mesmo num mercado 
em alta, as ações sofrem quedas 
ocasionais. E muitos investidores 
creem que uma delas poderia 
estar prestes a ocorrer, indepen-
dentemente das medidas do Fed.

“As ações vão cair 10% nos pró-
ximos meses, talvez no primeiro 
trimestre do ano que vem. Isso 
seria normal e saudável”, diz 
Peters. Mas ele acha que as ações 
logo voltarão a subir.

Estando a alta das bolsas tão 
solidamente sustentada pelas 
benesses do Fed, o maior risco 
agora é uma reação drástica dos 
mercados quando o banco cen-
tral americano começar a redu-
zir o estímulo. 

Quando o Fed começar a redu-
zir o estímulo, “haverá volatilida-
de por causa de temores sobre se 
o crescimento econômico pode 
se sustentar” sem a ajuda do Fed, 
diz Jim McDonald, estrategista-
chefe de investimentos da Nor-
thern Trust Corp., que adminis-
tra US$ 846 bilhões em Chicago. 
Mas ele acredita que o Fed não 

vai cortar o estímulo até que a 
economia esteja forte o suficien-
te para continuar crescendo.

“Para uma queda nas bolsas 
ocorrer neste momento, o Fed 
precisa cometer um erro. Este 
erro seria apertar muito agres-
sivamente a política e sufocar a 
nascente recuperação da econo-
mia. Mas considerando a nova 
presidente do Fed, a chance de 
isso acontecer ficou menor”, diz. 

 Diante do otimismo geral, 
investidores pessimistas se pre-
ocupam com o que vai acontecer 
se o mercado for surpreendido. 
Um problema na China ou na 
Europa ou um surto de inflação 
que force o Fed a cortar drastica-
mente o estímulo poderia assus-
tar os investidores e causar uma 
desova generalizada de ativos, 
prejudicando os mercados. 

Até agora, porém, embora 
agitações nos mercados interna-
cionais sempre sejam possíveis, 
a inflação nos EUA parece uma 
ameaça distante. A alta acumu-
lada nos 12 meses até outubro 
foi de 1%, a menor num período 
de um ano desde outubro de 
2009. Isso dá a Yellen grande 
espaço de manobra.   

Um risco potencial é uma nova 
convulsão em janeiro provocada 
pelas divergências no Congresso 
americano sobre gastos e a dívi-
da do governo. Mas como muitos 
líderes da oposição republicana 
dizem temer a repetição dos pro-
blemas de outubro, muitos inves-
tidores também estão descartan-
do este risco. Mas nem todos.    

“Há um certo receio de que o 
governo cause mais confusão”, 
diz Peters. “Ouvimos que não vai 
ocorrer de novo, mas não sei se 
todo mundo confia neles [nos 
políticos] quanto a isto.” 

Starbucks 
se rende às 
franquias

Leia artigo completo no site

Julie Jargon
The Wall Street Journal

Numa tentativa de reerguer 
suas cambaleantes operações 
na Europa, a Starbucks Corp. 
lançou programas de fideli-
dade, decorou lojas de acordo 
com os gostos locais e abriu as 
portas em pontos menos bada-
lados. Agora, ela está tentando 
outra estratégia: deixar que 
outros administrem seus cafés.

Por muito tempo, a Starbucks 
evitou o modelo de franquias, 
afirmando que quer manter 
o controle de sua marca. Mas 
na Europa, onde ela tropeçou 
depois de abrir a maior parte 
de seus cafés em áreas comer-
ciais de aluguéis caros em cida-
des grandes, a Starbucks vê 
o sistema de franquias como 
uma forma de fazer incursões 
rápidas em áreas mais remotas, 
com as quais seus executivos 
têm pouca familiaridade.

Em fevereiro, a empresa 
abriu sua primeira franquia no 
mundo, na cidadezinha britâ-
nica de Liphook, e agora tem 45 
franquias no Reino Unido. Em 
breve, ela pretende abrir sua 
primeira franquia na França e 
levar a estratégia para o resto 
da região.

As cafeterias franqueadas 
ainda são uma pequena parte 
das cerca de 2.000 lojas da Star-
bucks na Europa, Oriente Médio 
e África. Mas as franquias “nos 
permitem entrar em muitos 
locais que não tinhamos consi-
derado antes”, diz Kris Engskov, 
que dirige as operações da Star-
bucks nessas regiões. 

Os franqueados da Starbucks, 
que assinam contratos de dez 
anos, devem abrir no mínimo 
dez lojas e ter experiência em 
investimento imobiliário ou 
operações de marcas de varejo 
— além de ativos líquidos de 
pelo menos US$ 805.000.

Fontes: WSJ Market Data Group; MSCI  *% ao ano The Wall Street Journal

Na expectativa do Fed
As ações e o rendimento dos títulos de dívida oscilaram mais este ano, à medida que investidores tentam 
prever quando o Fed começará a reduzir as compras de ativos que vem fazendo para estimular a economia
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