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XANGAI — As longas filas
na hora do almoço no Banco da
China do centro desta cidade
são repletas de pessoas que não
muito tempo atrás enchiam
suas contas com dólares ameri-
canos. Agora essa turma está se
desfazendo das verdinhas.

Yuan Man, ficha número 252
na fila, separou mais de US$
50.000 para sustentar o sonho de
seu filho de estudar nos Estados
Unidos, mas lamenta não ter
ficado com um euro mais forte,
ou mesmo um iene mais firme.
Ron Chen, um executivo farma-
cêutico australiano, é pago men-
salmente em dólares e converte
todo o salário imediatamente
em iuane. Uma mulher de meia-
idade e sua mãe idosa sentam-
se por ali, à espera da chegada
de uma remessa eletrônica do
exterior. Elas também planejam
se livrar dos dólares na hora.

“O dólar não significa mais
nada”, diz a mulher.

De cambistas a avós nervo-

sas, os chineses se desencanta-
ram com o dólar. A onda de
venda representa problemas
para o governo em Pequim
enquanto ele tenta manter o
iuane atrelado ao dólar, aumen-
tando a pressão que a China
sofre dos parceiros comerciais
para revalorizar sua moeda.

A onda vendedora também
indica uma mudança notável
que pode ter implicações para o
dólar no futuro: muitos chine-
ses vêem o iuane, também cha-
mado renminbi, como a moeda
mais segura para manter.

“O dólar americano está
enfraquecendo! O renminbi é a
moeda forte agora!”, exclama
um homem de 40 anos depois de
tirar US$ 10.000 de ações em
dólar e colocar a soma em depó-
sitos em iuanes.

Fora dos bancos, o iuane
também está em grande deman-
da. Um membro do sindicato do
mercado negro de Xangai, um
homem de 35 anos de sobreno-
me Lu, diz que está fazendo
muitas transações de conversão

do dólar em iuane. No passado,
os clientes de Lu eram os que
precisavam de dólares. Eles
eram principalmente divididos
em três grupos: os que iam via-
jar ao exterior, os que estavam
pagando os estudos de um filho
no exterior e os que estavam
contrabandeando produtos para
a China. Com o dólar fraquejan-
do, a demanda se reverteu e sua

base de clientes ampliou-se.
Desde o segundo trimestre, diz,
as pessoas começaram a chegar
com maiores valores para câm-
bio: US$ 10.000; US$ 100.000; até
US$ 300.000.

Como Lu e seus colegas têm
dificuldade em revender os dóla-
res, eles baixaram a taxa de
câmbio para menos do que os
bancos oferecem pelo iuane.

Para chineses, moeda americana já vale menos
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Com o sonoro aval que as
bolsas deram ao acordo entre a
Kmart e a Sears, analistas
esperam que as varejistas ame-
ricanas comecem a pensar em
sair em busca de aquisições ou
parceiros para elas próprias.

A notícia de que a cadeia de
lojas Kmart Holding Corp. deve
comprar a Sears, Roebuck &
Co. por US$ 11,5 bilhões fez com
que as ações de outras cadeias
americanas, de gigantes como
a rede de lojas de departamen-
to May Department Stores Co. a
empresas especializadas como
a varejista de roupas de tama-
nho maior para mulheres
Charming Shoppes Inc., dessem
um salto na quarta-feira.
(Ontem a maioria teve quedas.)
Analistas e investidores faziam
apostas sobre que candidatas
podem estar mais maduras
para fusões e aquisições.

O que eles descobriram foi
uma pletora de opções num
setor que ficou basicamente à
margem das ondas de consolida-
ção que varreram muitos outros
setores na década passada.

As varejistas americanas,
especialmente as cadeias de
lojas de departamento, há
muito são vistas como candida-
tas maduras à consolidação
porque têm crescimento lento,
custos inflados e enfrentam
intensa concorrência de redes
de desconto como a Target
Corp. e a Wal-Mart Stores Inc.,
bem como lojas mais sofistica-
das como a Chico’s FAS Inc. e a
American Eagle Outfitters Inc.

A consolidação expande a
carteira de bens imobiliários das
varejistas e lhes dá mais opções
para vender ou reincoroporar
imóveis em localizações privile-
giadas. Também propicia gran-
des economias de escala em
publicidade e compras, bem
como reduções de despesas

administrativas pelo comparti-
lhamento de computadores, con-
tabilidade, logística e outras fun-
ções. Essas fusões também dão
maior poder de barganha com os
fornecedores, como evidencia a
capacidade da Wal-Mart de for-
çar preços sempre mais baixos.

Um motivo para a relutância
dos varejistas, dizem especia-
listas no setor, é que eles

temiam que o mercado acioná-
rio desaprovasse uma transa-
ção dessas e a visse como uma
tentativa desesperada de duas
empresas em dificuldade. De
fato, a bolsa costuma reagir
negativamente a compradores,
temendo que as empresas este-
jam pagando demais ou que
possam tropeçar na integração.

O acordo Kmart—Sears, e a

reação eufórica do mercado,
pode mudar isso. Ele oferece
um modelo potencial de negó-
cios com pouco ágio no qual o
valor dos imóveis e as sinergias
das operações administrativas
podem ser mais valiosos do que
se pensava originalmente.

Esse acordo “rompeu a
paralisia”, diz Peter Solomon,
presidente do banco de investi-
mento Peter J. Solomon
Associates, que cuida de muitas
fusões e aquisições no varejo.
“Essa consolidação vai conti-
nuar porque o varejo america-
no tem excesso de lojas.”

O número de lojas nos EUA
aumentou muito nos últimos dez
anos, à medida que as varejistas
expandiam as operações quando
o consumo das famílias estava
aquecido nos anos 90. De acordo
com a Federação Nacional do
Varejo, o número de lojas opera-
das pelas cem maiores varejis-
tas em receita subiu de 94.774
em 1996 para 147.813 em 2003,

um aumento de 56%.
Com o crescimento do

comércio online, e um desaque-
cimento previsto no consumo,
além da força cada vez maior
da Wal-Mart, o varejo no geral
pode precisar livrar-se de parte
de seus ativos imobiliários —
sem que haja compradores
naturais em vista.

Saks Inc., Dillard’s Inc e
May estiveram entre os primei-
ros alvos de especulação dos
investidores, aparentemente na
esperança de que elas — como,
acredita-se, a Kmart — possam
encontrar valor em suas cartei-
ras de imóveis e por isso envol-
ver-se em alguma transação.
Vários analistas também suge-
riram a J.C. Penney Co., a dona
das Lojas Renner. A Federated
Department Stores Inc., dona
da Macy’s e da Bloomingdale’s,
também viu sua ação ser alvo
de especulações sobre possíveis
negócios. A empresa é vista
como potencial compradora.

Acordo Kmart—Sears pode ser estopim para onda de fusões no varejo americano

Num sinal da crescente
apreensão e maior tensão entre
americanos e europeus quanto
à queda do dólar, a Alemanha
elevou a pressão sobre o resto
do mundo para que se crie um
plano para evitar uma potencial
crise cambial.

Não se espera nenhum acor-
do para o encontro deste fim de
semana entre autoridades

financeiras do Grupo das 20
maiores economias industriali-
zadas e emergentes em Berlim.
A discordância em relação aos
Estados Unidos é grande
demais, com Washington sinali-
zando sua disposição de deixar
o dólar cair, e espera-se que a
questão cambial seja discutida
principalmente em encontros

periféricos.
A China

também é
fundamen-
tal para
entender as
tensões no
mercado de
c â m b i o .
Pequim está
mais perto
de permitir
que o iuane

— artificialmente ligado ao
dólar em queda — valorize e
retire a pressão sobre exporta-
dores americanos, japoneses e
europeus. Mas ainda não se
sabe quando isso será feito.

A reivindicação alemã reve-
la a frustração que os europeus

sentem agora que suas econo-
mias sofrem o peso do enfra-
quecimento do dólar, que torna
os produtos do continente
menos competitivos em outros
mercados e ameaça sua frágil
recuperação. O Japão, cuja eco-
nomia mal conseguiu crescer no
terceiro trimestre, também
teme que as taxas de câmbio
estejam fora dos trilhos.

O dólar atingiu mais um
recorde de baixa ontem em rela-
ção ao euro — que tem seis anos
de existência —, sendo negociado
a US$ 1,3074. O dólar também
caiu ao ponto mais baixo em sete
meses ante à moeda japonesa,
cotado a 103,65 ienes. O ministro
da Fazenda alemão, Hans Eichel,
classificou a queda do dólar de
“desdobramento brutal”.

“Isso terá de ser discutido —
como é apropriado para questões
cambiais — a portas fechadas”,
disse Eichel num noticiário mati-

nal de televisão. “E espero que
haja uma posição conjunta para
o Japão, os EUA e a Europa.”

Acordos assim são raros. O
mais famoso foi um fechado no
Plaza Hotel, em Nova York, em
1985 pelos grandes países para
permitir que o dólar caísse, e
um esforço subseqüente dois
anos depois numa reunião no
Museu do Louvre, em Paris,
para segurar a queda do dólar.

Em fevereiro, autoridades
financeiras do Grupo dos Sete
maiores países industrializados
emitiu uma declaração critican-
do a volatilidade do câmbio.

Economistas dizem que a
queda do dólar ainda não é uma
crise que esteja afetando nega-
tivamente os mercados e o cres-
cimento. “Mas se a tendência
atual continuar, e todo mundo
só vê uma tendência para dólar,
então vamos acabar numa
crise”, disse Julian Callow, eco-

nomista-chefe europeu do
Barclays Capital em Londres.

A chave para deflagrar um
melhor potencial de crescimen-
to e reforçar as bolsas e a con-
fiança das empresas é a China,
disse Callow.

A moeda chinesa, o iuane,
atualmente é atrelada ao dólar.
A China está sob crescente pres-
são dos EUA e da Europa para
desatrelar sua moeda do dólar e
permitir que ela se valorize — o
que daria alívio para exportado-
res europeus e americanos. O
iuane fraco torna as exporta-
ções da China relativamente
mais baratas, dando a elas uma
vantagem no comércio mundial.

O banco central continua a
repetir a palavra-chave “estabi-
lidade” para o câmbio, sugerin-
do que qualquer ação para
aumentar a banda de negocia-
ção do iuane será leve e gradual.

As reações para o pedido de
Eichel por uma posição comum
quanto ao câmbio foram silen-
ciosas. Uma autoridade do
Ministério da Fazenda do Japão
disse que “tanto o Japão quanto
as nações européias estão preo-
cupadas com as recentes altas
do câmbio, porque elas come-
çam a ter reflexos nos funda-
mentos da economia”. Mas a
autoridade acrescentou que o
“encontro de Berlim não é só
sobre câmbio, e haverá outros
países lá além do Japão, dos
EUA e dos europeus”.

Alguns economistas estão
contentes com a queda do dólar
porque ela ajuda a corrigir o
enorme déficit comercial dos
EUA, que muitos especialistas
dizem ser insustentável. 

Enfraquecimento do dólar aumenta
tensões antes da reunião do G20

Hans Eichel

Por G. Thomas Sims em Frankfurt,
Sebastian Moffett em Tóquio e
Andrew Browne em Hong Kong, do
The Wall Street Journal
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OS EUA podem regis-
trar seu segundo caso

de doença da vaca louca. O
Departamento de Agricul-
tura disse que testes incon-
clusivos levantaram a sus-
peita. O primeiro caso, em
dezembro, levou à suspen-
são das importações de
carne americana pelo
Japão, que agora estava
prestes a retomá-las.

* * *

n A Yahoo, empresa de
internet dos EUA, disse
que estendeu até 2006 con-
trato de parceria com a
Microsoft para publicida-
de associada a buscas no
site MSN. A Microsoft está
lançando sua própria tec-
nologia de busca e especu-
lava-se que o contrato não
seria renovado. 

* * *

n A Japan Airlines, compa-
nhia aérea japonesa, disse
que fechou acordo de com-
partilhamento de vôos com
a American Airlines, dos
EUA, para o trecho entre
Chicago e Nagóia, a vigorar
a partir de abril de 2005.

* * *

n A Coca-Cola do Japão
disse que cortará custos e
reduzirá o número de fábri-
cas e depósitos no país para
se tornar mais competitiva.

n O índice de indicadores
econômicos antecedentes
dos EUA caiu 0,3% para
115,1 pontos, quinto mês
consecutivo de queda e indí-
cio de que a economia do
país está se desacelerando,
disse o Conference Board,
que compila o índice.

* * *

n A britânica Vodafone,
maior telefônica celular do
mundo em receita, planeja
comprar equipamento de
rede de fornecedores chi-
neses, o que aumentaria a
pressão sobre empresas
como a sueca Ericsson e a
finlandesa Nokia.

* * *

n A Iberdrola, energética
espanhola, disse que com-
prará 500 MW de geração
eólica da espanhola
Gamesa por US$ 737,5
milhões, tornando-se a
maior empresa de energia
renovável do mundo em
capacidade.

* * *

n O Fundo Global de
Combate a Aids, Tubercu-
lose e Malária da ONU
decidiu adiar até março de
2005 nova rodada de finan-
ciamento, especialmente
por pressão dos EUA, que
acusam o fundo de ser mal
administrado.

I NTERNAC IONAL

ACÂMARA dos deputa-
dos da Bolívia aprovou

medida que prevê a renego-
ciação compulsória dos con-
tratos de exploração de
todas as petrolíferas que
atuam no país. A lei ainda
precisa passar no Senado e
ser sancionada pelo presi-
dente Carlos Mesa. 

* * *

n O Elektra, grupo varejis-
ta mexicano, disse que
estuda levar sua recém-
criada divisão de serviços
bancários para Colômbia,
Nicarágua e Brasil. 

* * *

n A economia argentina
cresceu 8,1% em setembro
ante igual mês de 2003 e
0,8% em relação a agosto,
disse o governo. A expec-
tativa dos economistas era
de 7%. No acumulado dos
nove meses, a expansão é
de 8,6%.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O NH Hoteles, grupo
hoteleiro espanhol, disse
que investirá mais de US$
45 milhões no México em
quatro anos para elevar seu
número total de quartos no
país de 3.000 para 5.000.

* * *

n O Congresso chileno
ratificou acordo de livre
comércio com a
Associação de Livre
Comércio da Europa — que
inclui Islândia, Suíça,
Noruega e Liechtenstein —
aprovado em março de
2003. O acordo entra em
vigor em 1o de dezembro.
n O Chile e a China disse-
ram ter iniciado negocia-
ção para criar um acordo
de livre comércio e já ter
fechado uma série de acor-
dos bilaterais específicos.

R E G I O N A L

Ray Bartkus

Fontes: Eurostat; Agência Nacional de Estatísticas da China
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O dólar e o iuane fracos estão dando impulso às economias americana 
e chinesa ao alimentar as exportações. Variação porcentual do produto 
interno bruto em relação a igual trimestre do ano anterior.
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Chineses fazem filas nos bancos para se livrar de seus dólares
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Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas, 19 nov.2004, Economia, p.B8Projetos brasileiros em várias áreas começam a sair dos laboratórios de pesquisa para se transformarem em produtos. (TI)Fonte: O Estado de São Paulo, 19 nov.2004, Economia, p.B14--------------------------------------------------------------------------------Em hotel inteligente, hóspede entra no quarto com a digitalSistema dispensa chave e permite programar serviços de acordo com gosto do usuário. Em 2005, será adotado por uma rede.(TI) Fonte: O Estado de São Paulo, 19 nov.2004, Economia, p.B14--------------------------------------------------------------------------------Uma aliança para superar o inimigo comumKmart vai usar tradição e a rede de lojas da Sears para tentar enfrentar a Wal-Mart. (ADM)Fonte: O Estado de São Paulo, 19 nov.2004, Economia, p.B15




