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WASHINGTON — Em setembro de 1996,
Alan Greenspan tinha os olhos fixos numa
estatística desprezada na maioria das pre-
visões econômicas. Era a produtividade do
trabalhador do setor de serviços, uma medi-
da de quanto um empregado pode produzir
em uma hora.

Dados do governo sugeriam que ela esta-
va em queda. O presidente do Federal
Reserve (o banco central americano) estava
convencido de que aquilo estava errado.
Passando os olhos na paisagem econômica
americana, ele focou-se em outros sinais:
crescimento nos pedidos de equipamentos
de alta tecnologia e lucros mais altos das
empresas que os compravam.

Ele sabia que havia levado décadas para
que a inovação da eletricidade impulsionas-
se a produtividade. Agora, pensava, o
advento dos computadores estava finalmen-
te tendo efeito retardado semelhante.
Greenspan tinha tanta certeza do que per-
cebia que estava pronto a apostar a sorte da
economia americana.

Naquele fim de ano, os colegas dele no Fed
temiam que o crescimento econômico estives-
se tão forte que pudesse empurrar a inflação
para cima. Oito dos doze bancos regionais
que formam o sistema do Federal Reserve
queriam esfriar as coisas aumentando as
taxas de juros. Dois diretores regionais do
Fed tomaram a atitude rara de alertar
Greenspan de que poderiam discordar publi-
camente se ele não recomendasse o aumento.

Na reunião para votar sobre os juros,
Greenspan não concordou com os outros e

argumentou que as
taxas deveriam ser
mantidas no mesmo
patamar, de acordo com
as minutas. Depois das
análises que fez sobre
os dados de produtivida-
de, ele acreditava que
as empresas podiam
agora produzir e vender
mais sem ter de contra-
tar mais empregados,
reduzindo o perigo da
inflação. Ele sustentava

sua convicção na investigação que fizera em
algumas estatísticas verdadeiramente obs-
curas, entre elas a diferença nas duas prin-
cipais medidas do governo do produto inter-
no bruto e a divergência nas leituras da pro-
dução industrial pelo Departamento de
Comércio e pelo Fed. Os colegas dele, com
alguns temores, concordaram.

Hoje está claro que Greenspan estava
certo. Ao não elevar os juros, o Fed permitiu
que a economia continuasse crescendo e o
desemprego baixasse para o menor nível
numa geração, e mesmo assim a inflação
estava caindo. “Outros bancos centrais
teriam dado um aperto”, diz Robert Solow,

economista do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts ganhador do Nobel.
“(Greenspan) recusou-se a ser escravo de
uma doutrina. Ele continuou dizendo: ‘Vamos
olhar para o que está à nossa volta, ver o que
está acontecendo e agir de acordo’. ”

Greenspan, de 78 anos, dirige a econo-
mia americana habilidosamente há 17 anos,
contando com duas forças: uma capacidade
sem paralelo de absorver os dados mais
intrincados e uma disposição em quebrar
convenções quando as regras econômicas
tradicionais não funcionam mais. Numa era
em que a economia é cada vez mais guiada
por modelos matemáticos e a política por
dogmas, Greenspan rejeita ambos.

Em conseqüência, poucas pessoas —
inclusive as que o têm visto de dentro do Fed
— entendem como ele trabalha e como seu
sucessor poderá repetir sua atuação. Para
definir taxas de juros, ele tem estudado
pagamentos de financiamentos imobiliários,
a expectativa em relação ao preço do petró-
leo nos próximos seis anos, as carteiras de
pedidos de equipamentos de comunicação e
o número de desempregados que desistiram
de procurar emprego. A atual gestão de
Greenspan termina em janeiro de 2006 e,
por causa do limite no número de mandatos
imposto pelo Fed, ele terá de deixar o cargo.

Em Washington e Wall Street já se espe-
cula sobre quem vai sucedê-lo. A reeleição de
George W. Bush estreitou o número de possí-
veis sucessores. O candidato externo mais
freqüentemente mencionado por pessoas do
governo é o economista Martin Feldstein, de
64 anos, da Universidade Harvard. Outra
possibilidade é R. Glenn Hubbard, 46, ex-pre-
sidente do Conselho de Assessores
Econômicos de Bush. Um candidato que
corre por fora é John Taylor, 57, atualmente
a principal autoridade no Departamento do
Tesouro (o ministério da fazenda americano)
para assuntos internacionais.

Se a Casa Branca decidir olhar para os
atuais membros do comitê de política mone-
tária do Fed, o mais provável candidato é

Ben Bernanke, um especialista em política
monetária e ex-professor da Universidade de
Princeton que foi nomeado por Bush. As
chances de que o republicano Bush escolha o
vice-presidente Roger Ferguson parecem
pequenas por este ser democrata. Além
disso, seu forte não é a política monetária.

Feldstein tem uma visão bem convencio-
nal de como a economia funciona. Professor
universitário a vida toda, Feldstein seria pro-
vavelmente mais fácil de compreender para o
público do que o às vezes elíptico Greenspan.
Menos se sabe sobre as idéias a respeito de
política monetária de Hubbard, que hoje é
diretor da Escola de Administração da
Universidade Columbia e um especialista em
finanças. Ele é famoso por ser muito menos
preocupado com déficits públicos do que
Greenspan, e portanto daria mais apoio à
política fiscal do governo Bush.

Taylor é famoso pela “regra de Taylor”
que descreve em termos simples como o Fed
define taxas de juros. Sua abordagem da
política monetária provavelmente seria mais
formal e baseada em regras que a de
Greenspan. Da mesma maneira, Bernanke
provavelmente definiria uma meta explícita
para a inflação, algo que defende há tempos.

“Quando o substituto de Greenspan, quem
quer que seja, entrar no escritório e abrir a
gaveta de segredos, vai encontrá-la vazia,”
diz Alan Blinder, um ex-diretor do Fed. “Os
segredos estão na cabeça de Greenspan.”

Parte do sucesso de Greenspan foi
erguido em cima do trabalho de outros,
entre eles seu antecessor Paul Volcker, que
derrotou a inflação no começo dos anos
1980. “Ele teve sorte de estar no cargo
quando essas coisas ocorreram”, diz o his-
toriador do Fed Allan Meltzer, da
Universidade Carnegie Mellon.

Além do mais, algumas vezes a capaci-
dade de julgamento de Greenspan mostrou-
se errônea. Ele superestimou o valor dos
investimentos em tecnologia no fim dos anos
90, levando críticos a acusarem-no de ter
atiçado a bolha do mercado acionário. Na
mesma época, ele também interpretou erra-
do a durabilidade do superávit público fede-
ral e apoiou corte de impostos que acabaram
fazendo o déficit mais intratável. Isso decor-
reu, em parte, do papel político dele em
Washington, onde ele freqüentemente apóia
as políticas fiscais da Casa Branca.

Ainda é controversa também a decisão
de Greenspan de não furar a bolha do mer-
cado acionário em 1998. Algumas pessoas
suspeitam que a alternativa escolhida por
ele de amortecer as conseqüências com
taxas baixas alimentou um preocupante
aumento da dívida das pessoas físicas, do
preço dos imóveis e da dívida externa.

De todo modo, no geral as realizações de
Greenspan formam um histórico notável, que
ajuda a explicar como os EUA foram capazes
de manter seu crescimento enquanto outras
grandes economias ainda têm dificuldades.

Focado em dados e resistente a dogmas,
estilo de Greenspan será difícil de imitar

Alan Greenspan
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O ÍNDICE DE PREÇOS
ao consumidor nos

EUA subiu 0,6% em outu-
bro, maior aumento em
cinco meses, e a produção
industrial cresceu 0,7%,
sinais de que a economia
permanece forte e o Fed
(o banco central dos EUA)
tem espaço para aumen-
tar mais a taxa básica de
juro. (Leia mais sob o Fed
ao lado.)

* * *

n O dólar caiu frente ao
euro para o valor mais
baixo da história da moeda
européia, US$ 1,305 por
euro, impulsionado espe-
cialmente por declaração do
secretário do Tesouro ame-
ricano, John Snow, sugerin-
do que o governo dos EUA
não intervirá no câmbio. 
n O ouro fechou com novo
recorde na Bolsa Mercantil
de Nova York, cotado a US$
445,1 por onça para entrega
em dezembro, aumento de
1% impulsionado principal-
mente pela queda do dólar. 

* * *

n A Jaguar, montadora
inglesa da americana
Ford, não deve voltar ao
azul antes de 2007, apesar
de cortes de custos recen-
tes, disse o diretor-presi-
dente, Joe Greenwell.

n O investimento de capi-
tal na China cresceu
26,4% em outubro ante
igual mês de 2003, 1,5
ponto porcentual abaixo
do registrado em setem-
bro, mas ainda alto, disse
o governo. O dado traz de
volta temores de que
medidas para desacelerar
a economia de forma con-
trolada não estejam sur-
tindo efeito.

* * *

n A Repsol-YPF e a Gas
Natural SDG, petrolíferas
espanholas, disseram que
sua joint venture investirá
US$ 2,1 bilhões na explora-
ção de gás natural na
Argélia, após ter ganhado
licitação no país. 

* * *

n A Shell, petrolífera
anglo-holandesa, disse que
venderá seus sistemas de
gasodutos do Golfo do
México por US$ 621
milhões à canadense
Enbridge. A venda deve ser
fechada até o fim do ano.

* * *

n A Total, petrolífera
francesa, confirmou que
negocia com a russa
Rosneft a compra de parti-
cipação no campo siberia-
no de Vankor, avaliado em
US$ 2 bilhões.

I NTERNAC IONAL

AARGENTINA pode
apresentar a credores

sua oferta de renegociação
de US$ 103 bilhões em dívi-
da em moratória, decidiu
ontem o juiz americano
Thomas Griesa. A proibi-
ção fora solicitada por um
grupo de credores. O juiz,
porém, disse que vai garan-
tir que os direitos do credo-
res sejam respeitados.

* * *

n A Cablevisión, operadora
de TV a cabo argentina,
disse que 99,9% dos credo-
res de sua dívida de US$ 725
milhões aprovaram sua
proposta de renegociação.

* * *

n Emilio Botín, presidente
do conselho do banco espa-
nhol Santander, disse que o
banco planeja dobrar o
volume de seus negócios de
varejo na América Latina
nos próximos três anos.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n Acionistas da RMC,
fabricante de cimento bri-
tânica, aprovaram a venda
da empresa para a mexica-
na Cemex por US$ 4,2
bilhões mais assunção de
US$ 1,6 bilhão em dívida. 

* * *
n A Codelco, estatal chile-
na, maior produtora de
cobre do mundo, disse que
assinará hoje carta de
intenções que prevê coope-
ração com a estatal chine-
sa Minmetals. Especula-se
que a Minmetals vá finan-
ciar um grande projeto de
mineração no Chile.

* * *
n Uma autoridade russa
disse que o país assinará
acordo com a Venezuela
para promover projetos de
petróleo conjuntos.

R E G I O N A L

Altos e baixos

Fonte: Thomson Datastream
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Mudanças na meta das taxas dos fundos federais dos 
EUA — a taxa de juros controlada pelo Fed — desde que 
Alan Greenspan tornou-se presidente. Em %.
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CHICAGO — Este mês, a batalha contra
o câncer colorretal travada por Charlie Bell,
44 anos, o diretor-presidente da McDonald’s
Corp., o impediu de participar de uma reu-
nião de 3.500 altos executivos na Austrália,
sua terra natal. Isso depois de, no mês pas-
sado, ele ter decidido no último minuto não
participar de uma teleconferência sobre
resultados com analistas de Wall Street —
novamente por causa da doença. Em agos-
to, ele não foi aos Jogos Olímpicos de
Atenas, patrocinados pela McDonald’s.

A recente invisibilidade de Bell tem leva-
do alguns investidores a perguntar quem
está tomando decisões na maior cadeia de
fast food do mundo. Aumenta a incerteza o
fato de não haver um segundo em comando
para Bell, que assumiu a presidência exe-
cutiva em abril, após a morte de Jim
Cantalupo, de 60 anos.

“É um assunto sério para nós, algo que
estamos acompanhando com muito cuida-
do”, diz David Kolpak, diretor-gerente da
Victory Capital Management Inc., admi-
nistradora de recursos de Cleveland que
tem cerca de 4 milhões de ações da
McDonald’s. “Se ocorre tumulto ou confu-
são na diretoria a respeito de quem está
comandando o show, isso pode resultar em
problemas de execução.”

Até agora, a recuperação que começou
dois anos atrás com Cantalupo tem conti-
nuado com Bell, cujo câncer foi diagnosti-
cado apenas alguns dias depois de assumir
a presidência. As vendas e os lucros conti-
nuam altos. As ações da empresa estão na

faixa de US$ 30. Estavam em US$ 26,75 no
dia em que Bell passou a ser diretor-presi-
dente. O desempenho é melhor que o de
alguns concorrentes.

A McDonald’s, com valor de mercado em
torno de US$ 38 bilhões, tem uma relação
preço/lucro por ação em torno de 19. A Yum
Brands Inc., que possui a KFC, a Pizza Hut
e a Taco Bell, entre outras marcas, vale
cerca de US$ 13 bilhões e sua relação
preço/lucro está perto de 19.

Alguns observadores afirmam que o
gerenciamento na McDonald’s é tão rigoro-
so e seus sistemas tão bem estabelecidos
que a invisibilidade de Bell não é um pro-
blema. “A empresa está no piloto automáti-
co. As coisas estão indo bem”, diz John
Glass, analista de indústria de restaurantes
da CIBC World Markets, de Boston.

Alguns analistas demonstram preocupa-
ção — mas não em relação a Bell. Os resul-
tados não tão brilhantes na Europa, segun-
do maior mercado da empresa depois dos
EUA, levaram alguns deles a rebaixar as
ações da McDonald’s nos últimos meses,
embora outros estejam aconselhando inves-
tir na companhia.

No entanto, o argumento que o cargo
mais algo numa companhia tão bem estru-
turada quando a McDonald’s não é tão
importante não se confirma na sua história
recente. Há apenas dois anos, a McDonald’s
estava mergulhada em problemas, com
suas vendas engasgando e os lucros em
baixa. Em 2002, sob o diretor-presidente
Jack Greenberg, a empresa divulgou seu
primeiro prejuízo trimestral como compa-
nhia de capital aberto. Mas depois que ele

deu lugar a Cantalupo, em janeiro de 2003,
as vendas e os lucros ressuscitaram.
Dezesseis meses mais tarde, Cantalupo
estava preparando um discurso triunfante
para um encontro com franqueados quando
morreu subtamente, aparentemente de ata-
que cardíaco.

Horas depois, o conselho da McDonald’s
promoveu o sucessor natural de Cantalupo,
Bell. Jovem e carismático, Bell era uma
estrela em ascenção desde que, ainda ado-
lescente, começou fazendo hambúrgueres
num McDonald’s na Austrália. Antes de se
tornar diretor-presidente, ele reformou ope-
rações deprimidas na Ásia e na Europa.

Saúde do chefe, assunto no McDonald’s
Charlie Bell, que tem câncer colorretal, não participou
de eventos recentes, preocupando alguns investidores
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Charlie Bell lembrava empregados que
“qualquer um que passa por tratamento de
câncer tem bons e maus dias”

POR AMY MERRICK
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Catorze anos depois de terem
estado nas duas primeiras posi-
ções no setor de varejo dos
Estados Unidos, as redes de lojas
Sears e Kmart vão realizar uma
fusão numa transação de aproxi-
madamente US$ 11 bilhões que
as devolverá à terceira posição
no ranking americano do setor,
liderado pela Wal-Mart.

O anúncio da aquisição da
Sears, Roebuck & Co. pela
Kmart Holding Corp. causou um
forte aumento nas cotações das
ações de ambas as empresas,
sugerindo que investidores
vêem o casamento como a solu-
ção ideal para as redes, que há
muito são criticadas por terem
lojas antiquadas, operações ine-
ficientes e administração fraca.

Mas o anúncio também gerou
muita dúvida sobre se Eddie S.

Lampert, o magnata dos fundos
multimercados que, na presidên-
cia do conselho da Kmart,
orquestrou o negócio, vai se pro-
var tão bom em operações como
ele se mostrou em investimentos. 

A nova empresa terá US$ 55
bilhões em receita anual, 2.350
lojas da Sears e da Kmart, e
1.100 lojas especializadas, como
lojas de materiais de construção.

O acordo chega num momen-
to em que a Kmart está gerando
altos lucros e uma enorme pilha
de dinheiro, enquanto os resul-
tados do negócio de varejo da
Sears encolhem.

Sob os termos do acordo, os
acionistas da Kmart receberão
uma ação da Sears Holdings (a
empresa resultante) por ação da
Kmart. Os acionistas da Sears
escolherão entre receber US$ 50
por ação ou meia ação da nova
empresa para cada ação da
Sears que tiverem. 

Fusão cria terceira maior
rede varejista dos EUA
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