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Empresas

A economia dos EUA cresceu 
3,6% no terceiro trimestre a uma 
taxa anualizada e ajustada pela 
sazonalidade, informou ontem 
o Departamento de Comércio 
americano. Foi a maior expansão 
desde o primeiro trimestre de 
2012. A alta foi alimentada pela 
recomposição dos estoques das 
empresas, o que faz com que a 
estimativa para o quarto trimes-
tre seja de um crescimento mais 
lento, de 1% ou menos, segundo 
alguns economistas.

A receita da General Electric 
na América Latina deve crescer 
entre 10% e 20% ao ano até 2020, 
disse ao WSJ o diretor-presidente 
do conglomerado americano na 
região, Reinaldo Garcia. O avanço 
será impulsionado por setores de 
infraestrutura, como o ferroviá-
rio, de turbinas eólicas e equipa-
mentos para produção de petró-
leo e para a área de energia, entre 
outros. No ano passado, o setor 
de infraestrutura respondeu por 
40% da receita total da empresa 
na região, de US$ 8,3 bilhões.

A General Motors anunciou 
ontem que deixará de vender 
veículos da marca Chevrolet na 
Europa até 2015, com exceção 
da Rússia e outras ex-repúblicas 
soviéticas. A montadora ame-
ricana continuará atuando na 
região por meio da marca alemã 
Opel e da britânica Vauxhall. 
Apenas alguns veículos ícones 
da marca Chevrolet, como o 
Corvette, continuarão a ser ven-
didos em toda a Europa.

O Deutsche Bank anunciou que 
vai desativar quatro mesas de 
operações com commodities: 
energia, agricultura, metais 
bens industriais e não duráveis. 
O banco alemão  manterá as 
equipes que negociam metais 
preciosos e administram produ-
tos de índices de commodities 
para investidores. Novas regula-
mentações encareceram as ope-
rações com commodities dos 
bancos ao exigir que eles façam 
reservas maiores de capital para 
cobrir suas posições.

A Renault e a Dongfeng recebe-
ram permissão das autoridades 
da China para uma sociedade de 
US$ 1,3 bilhão que deve fabri-
car 150.000 veículos e motores 
por ano no país, informou a 
empresa chinesa. A produção 
pode começar já em 2015, disse 
uma pessoa a par dos planos. A 
joint-venture vai permitir que a 
montadora francesa se estabe-
leça na China,  onde seus con-
correntes já estão há tempos. A 
própria Dongfeng já tem uma 
parceria com a Peugeot Citroën. 

O Índice HSBC de Mercados 
Emergentes, que monitora o 
índice de gerentes de compras de 
16 países em desenvolvimento, 
subiu de 51,7 pontos em outubro 
para 52,1 pontos em novembro. 
Todo número acima de 50 indica 
crescimento da atividade eco-
nômica. Ainda que modesto, o 
avanço foi o maior desde março, 
segundo relatório do banco 
britânico. A China é o principal 
motor da alta; a atividade no Bra-
sil e Rússia registrou contração.

A China Cinda Asset Manage-
ment, firma que compra dívidas 
ruins de bancos e empresas, 
levantou US$ 2,5 bilhões com 
sua oferta pública de ações, a 
maior do ano na bolsa de Hong 
Kong. A Cinda precificou a ação 
a US$ 0,46, no extremo superior 
do intervalo que havia estabe-
lecido, depois de ter recebido 
mais de US$ 65 bilhões em 
ordens de investidores. 

Os senadores do México vão 
apresentar hoje a proposta de 
reforma do setor energético 
do país, disse o senador David 
Penchyna, que preside o comitê 
de energia. Há três comitês sepa-
rados no Senado que precisam 
aprovar o projeto, que começará 
a ser debatido pelos parlamen-
tares no domingo. Ele prevê a 
participação de capital estran-
geiro na indústria de petróleo, 
hoje controlada pelo Estado.

Ivan Rothkegel
The Wall Street Journal

A América Latina se benefi-
ciou da ascensão dos mercados 
emergentes nos últimos anos 
para crescer a taxas aceleradas 
e manter a inflação sob controle 
na maior parte dos países, geran-
do um clima de estabilidade 
que ajudou milhões de pessoas 
a deixar a pobreza e se juntar às 
fileiras da classe média. Mas há 
uma questão premente ainda 
não resolvida na região: a falta 
de inovação.

Esse é o desafio enfatizado 
pelo relatório mais recente do 
Banco Mundial: “Empreendedo-
rismo na América Latina: muitas 
empresas e pouca inovação.”

A organização alerta que o 
elevado número de empresas 
que se formam na região não é 
necessariamente sinônimo de 
sucesso, mas um sintoma da falta 
de dinamismo. “Nós temos mui-
tas pequenas empresas porque 
as grandes empresas não estão 
crescendo ou gerando empre-
gos suficientes”, diz Augusto 
de la Torre, economista-chefe 
para a América Latina e Caribe 
do Banco Mundial, que dirigiu a 
equipe que produziu o estudo.

O que o banco identificou 
como uma “lacuna” de inovação 
abrange todo o espectro, desde 
pequenas empresas a multi-
nacionais latino-americanas e 
subsidiárias de multinacionais. 
“Nossas empresas [...] primeiro 
não têm o tipo de investimento 
em P&D que empresas similares 
de outras regiões emergentes têm 
e, segundo, quando elas cruzam 
as fronteiras [...] normalmente 
vendem em outros mercados o 
mesmo produto que vendem no 
mercado local”, diz Torre.

Em geral, além de investir 

menos em pesquisa e desenvol-
vimento, as empresas da região 
lançam produtos com menos 
frequência, têm menos patentes 
e uma gestão pior que compa-
nhias de países com um nível 
comparável de desenvolvimento 
econômico, aponta o relatório.

Uma das recomendações do 
Banco Mundial é que os gover-
nos complementem a ênfase que 
têm dado em ajudar as pequenas 
empresas com políticas voltadas 
para apoiar empreendedores 
jovens com grande potencial. “É 
onde está o potencial de cresci-
mento e geração de empregos”, 
diz Torre.

O caso de dois empresários 
peruanos oferece uma esperan-
ça. Gary Urteaga e Manuel Olguín 
rece em agosto de 2011 fundos 
do Fidecom, um programa do 
governo peruano, para desen-
volver um portal de informações 
sobre filmes e venda de entradas 
de cinema, o CinePapaya.

Eles percorreram um ecossiste-
ma formado nos últimos anos na 
região que tenta adaptar as con-
dições do Vale do Silício à Amé-
rica Latina. Diferentemente do 
que ocorre nos EUA, os governos 
desempenham um papel impor-
tante, mas há também uma pre-
sença cada vez maior de univer-
sidades, centros de pesquisa e 
do setor privado para fornecer 
financiamento, espaço de traba-
lho, consultoria e uma rede de 
contatos para as empresas com 
alto potencial de crescimento. O 
sistema também está conectado 
ao próprio Vale do Silício e outros 
centros mundiais de inovação.

O CinePapaya contou, entre 
outras fontes, com financiamen-
to e assessoria da Wayra, iniciati-
va do grupo de telecomunicações 
espanhol Telefónica S.A., além 
do 500 Startups, fundo do Vale 
do Silício, e do Start-Up Chile, 
programa do governo chileno 

criado para atrair empresários 
do mundo ao país, diz Urteaga. 
A empresa tem 14 funcionários 
e estima receita de US$ 1 milhão 
este ano, mas sua passagem por 
esse ecossistema não terminou.

O CinePapaya foi um dos fina-
listas, mas não chegou à reta final 
na Ideia, iniciativa do Departa-
mento de Estado dos EUA e da 
Agência dos EUA para o Desen-
volvimento Internacional para 
conectar empresários da região 
com seus pares americanos e for-
necer financiamento e assessoria. 
Ele também participa do fórum 
de empreendedorismo e inova-
ção LAB4+, organizado por agên-
cias de promoção de exportações 
do Chile, Colômbia, México e 
Peru, parte da Aliança do Pacífico 
que termina hoje em Santiago.

“Em 2010, todos os empre-
endedores do mundo tinham 
o Vale do Silício na mira, mas 
enfrentavam muita dificuldade 
para obter vistos. Então surgiu a 
ideia: por que não selecionamos 
o melhor [...] para que possam 
vir se instalar aqui”, diz Carlos 
Honorato, diretor da ProChile, a 
agência de promoção de expor-
tações do país, sobre a origem da 
Start-Up Chile. O programa ofe-
rece às empresas US$ 40.000 por 
seis meses sem pedir em troca 
uma participação acionária.

O ecossistema inclui não ape-
nas plataformas digitais. Após 
se formarem como engenhei-
ros em biotecnologia, Diego 
Belmar, Nicolás Ferreira e Hans 
Pieringer começaram a desen-
volver um aditivo em pó para o 
controle de bactérias que batiza-
ram de Milkeeper. Eles trabalha-
ram por dois anos em conjunto 
com o Centro de Biotecnologia 
da Fundação Ciência e Vida, do 
Chile, ligado a Pablo Valenzuela, 
um dos fundadores da firma de 
biotecnologia americana Chiron 
Corporation, comprada pela far-

macêutica suíça Novartis AG por 
US$ 5,1 bilhões em 2006.

Os engenheiros tentaram, sem 
sucesso, lançar o produto para o 
consumo humano em supermer-
cados e restaurantes. “Nosso pro-
blema foi que fizemos um pro-
duto pensando em nós mesmos, 
não no mercado”, diz Belmar.

Eles receberam o apoio do 
governo e de investidores pri-
vados até que se conectaram 
com um pecuarista com quem 
trabalharam para adaptar o 
Milkeeper para uso na criação de 
bezerros. A empresa agora tem 
sete funcionários e o Milkeeper é 

distribuído nacionalmente. E há 
planos de internacionalização.

Torre, do Banco Mundial, 
chama este tipo de esforço de 
“promissor”, mas alerta para o 
risco de pensar que eles são uma 
varinha mágica que vai resolver 
os problemas do dia para a noite. 
“Os governos também têm que 
atacar os problemas subjacentes 
cujas soluções são de longo prazo 
e comuns em toda a região”, 
incluindo a falta de competitivi-
dade dos setores não relaciona-
dos ao comércio internacional e 
a escassez de engenheiros e cien-
tistas, acrescenta.
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Dois dos problemas da América Latina 
são a pouca inovação das empresas e a 
falta de engenheiros e profissionais da
área de ciências, diz o Banco Mundial 

Deficiências na regiãoPercentual de empresas que 
lançaram um novo produto em 
2010 (num grupo de países 
pesquisados)

Engenheiros formados em 
relação a cada um milhão 
dehabitantes entre 15 e 24 anos 

Augusto de la Torre, do Banco Mundial, defende apoio a jovens empresários

BANCO MUNDIAL

O dilema da América 
Latina: muitas firmas  
e pouca inovação
Pequenas empresas

Tablet Venue 
da Dell é boa 
pechincha

Leia artigo completo no site

S
e você estiver cogi-
tando dar de pre-
sente um tablet nas 
festas de fim de ano, 
mas fica arrepiado ao 

ver o preço de alguns modelos 
básicos, a Dell conta com que 
você se lembre dela. A gigante 
dos PCs está mais uma vez inves-
tindo nos tablets e usando pre-
ços baixos como arma.

Os tablets da Dell têm feito 
pouco sucesso. Mas este semes-
tre a firma lançou os modelos 
Venue: uma linha de quatro 
tablets que rodam os sistemas 
Android e Windows. Dei uma 
boa olhada num deles, o Venue 
7, que tem sete polegadas, custa 
US$ 150 nos Estados Unidos e é 
o tablet novo mais barato feito 
por uma grande fabricante e 
com memória padrão de 16 
gigabytes.  

O Venue 7 acessa a internet 
somente via Wi-Fi, embora uma 
versão com acesso por rede celu-
lar esteja prevista para o ano que 
vem.  Esse tablet tem um irmão 
maior com especificações seme-
lhantes, o Venue 8, que roda o 
Android e custa US$ 180 nos 
EUA, ainda um preço bom. 

O Venue 8 deve chegar ao Bra-
sil em janeiro de 2014 com um 
preço ainda a ser definido, mas 
que será “muito competitivo”, 
disse um representante da Dell. 

Tecnologia e você

Walter S. Mossberg

Por falta de alternativa, dólar ainda reina

O
s Estados Unidos 
foram o epicentro 
da pior crise finan-
ceira dos últimos 
75 anos. Seu banco 

central está imprimindo dinhei-
ro num ritmo de US$ 1 trilhão 
por ano, sua dívida pública é 
imensa e seu sistema político, 
visivelmente disfuncional. Além 
do mais, a participação do país 
na economia mundial está 
encolhendo diante da ascensão 
da China e outros emergentes.     

Tudo isso poderia indicar que 
o reinado do dólar americano 
como moeda suprema da econo-
mia mundial estaria terminando 
— ou pelo menos ameaçado.

Mas aí vem o economista 
Eswar Prasad com um argu-
mento surpreendente: “A crise 
financeira global fortaleceu 
a proeminência do dólar nas 
finanças mundiais.”

O dólar, prevê, continuará 
sendo a reserva monetária 
do mundo por muito tempo. 
“Quando o resto do mundo 
quer segurança”, diz ele, “não 
há nenhuma outra alternativa”. 

Nem o euro nem o iene japo-
nês são concorrentes à altura. 
A moeda chinesa, o yuan, pode 
até ser um dia, mas não tão 
cedo. Ainda falta à China a 
estrutura legal, as instituições 

e os mercados financeiros 
desenvolvidos que tornam as 
notas do Tesouro americano tão 
atraentes.

Prasad não é nenhum patriota 
ingênuo. Ele tem um doutorado 
em economia pela Universidade 
de Chicago e trabalhou 15 anos 
no Fundo Monetário Interna-
cional, onde chefiou por um 
período o braço do FMI na China. 
Hoje, ele divide seu tempo entre 
a Universidade de Cornell e o 
Instituto Brookings, um centro 
de estudos de Washington.  

Num livro esclarecedor publi-
cado em fevereiro, “The Dollar 
Trap” (“A Armadilha do Dólar”, 
em tradução livre), Prasad argu-
menta que o domínio persis-
tente do dólar é uma realidade 
“abaixo do ideal”. 

O professor não está pre-
vendo que o valor do dólar 
em euros ou ienes ou libras ou 
yuans vá aumentar inexoravel-
mente. Como muitos outros 
economistas, ele enxerga o 
tamanho do déficit comercial 
americano e projeta que o dólar 
vai cair “no longo prazo”.

Prasad espera que a China e 
outros países precifiquem cada 
vez mais suas exportações nas 
suas próprias moedas. O yuan 
ultrapassou recentemente o euro 
como a segunda moeda mais 
usada no comércio internacio-
nal, segundo a Swift, que opera 
um sistema de dados financeiros. 

Mas o dólar continua mais 
do que nunca sendo um porto 
seguro para se guardar dinhei-
ro. E a crise financeira originada 
nos EUA só fez fortalecer este 
aspecto da moeda. Eis por quê:

Os bancos ao redor do mundo 
receberam ordens dos seus 
governos para guardar ativos 
seguros e líquidos como pro-
teção contra crises futuras. Isso 
aumentou a demanda por títu-

los de dívida soberana, dos quais 
os EUA são o maior emissor.  

Os países emergentes tam-
bém querem ativos mais segu-
ros. Há cada vez mais dinheiro 
percorrendo o mundo, a maior 
parte entrando e saindo desses 
países. Esse movimento os levou 
países a tomar duas decisões 
importantes: 

Primeiro, influxos de capital 
tendem a fortalecer as moedas 
locais, o que ameaça as expor-
tações. Esse perigo torna os 
governos cada vez mais dispos-
tos a intervir para conter a valo-
rização de suas moedas. Isso 
aumenta a demanda por dóla-
res, que são então investidos em 
notas do Tesouro dos EUA.   

Segundo, esses mesmos gover-
nos decidiram que é essencial 
ter uma boa proteção contra 
fugas de capitais, o que significa 
acumular uma grande reserva 
de divisas para coibir os especu-
ladores e mostrar que o governo 
tem dinheiro para pagar credo-
res estrangeiros. Isso também 
aumenta a demanda por dólares 
e notas do Tesouro americano. 

O euro tem seus problemas, e 
as dívidas soberanas de alguns 
países que usam a moeda estão 
longe de serem ultrasseguras. 
O Japão e a Suécia têm institui-

ções e mercados financeiros 
robustos, mas estão ativamente 
desvalorizando suas moedas, 
o que as torna pouco atraentes 
como reserva de valor.  

“A estrutura inteira da estabi-
lidade financeira global parece 
construída sobre esta base frágil: 
se não forem o dólar, e [...] as 
notas do Tesouro dos EUA, então 
o que será?” escreve Prasad. 

Mas por que isso é “abaixo do 
ideal”?

Quanto aos EUA, diz Prasad, 
o apetite mundial por dólares 
mantém os juros baixos no país 
e facilita a adoção de políticas 
orçamentárias equivocadas. 

Quanto aos outros países, a 
grande dependência do dólar 
torna quase todos eles altamen-
te sensíveis às ações (ou expec-
tativas de ações) do Fed para 
aumentar ou diminuir a oferta 
de dólares no seu esforço de ali-
nhar a economia dos EUA. 

Quanto maior a ansiedade 
no mundo, mais investidores e 
governos vão querer reter dóla-
res. Isso torna a preponderância 
da moeda “estável e retroali-
mentada”, conclui Prasad.

Apesar de anos de reclama-
ções, a verdade é que o mundo 
ainda não criou uma alternativa 
para a moeda americana.

Capital

David Wessel

*Outras economias avançadas Fonte: Fundo Monetário Internacional via Eswar Presad     The Wall Street Journal

A moeda de reserva do mundo
Os EUA são os maiores emissores de títulos de dívida do mundo, o que dá 
aos investidores uma ampla oferta de ativos seguros e alavanca o dólar
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