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Pela segunda vez em três meses, comen-
tários atribuídos a um funcionário do gover-
no da Coréia do Sul abalaram o mercado
global de câmbio. E mais uma vez o dólar
recuperou-se depois que autoridades corea-
nas sustentaram que os comentários foram
mal interpretados.

A venda desta vez foi provocada por uma
reportagem do jornal britânico Financial
Times que trazia frases do presidente do
Banco da Coréia, Park Seung, dizendo que o
banco central sul-coreano não iria mais
intervir no câmbio.

Horas mais tarde, entretanto, autorida-
des coreanas disseram que os comentários
haviam sido “distorcidos” e que o Banco da
Coréia estaria “pronto para agir quando o
mercado de câmbio estiver instável”. Como
que para provar isso, o banco central com-
prou dólares intensamente, indicaram ope-
radores. O Financial Times diz que mantém
sua reportagem. 

Mas o que não se questiona é o quanto o
mercado cambial está sensível — e com que
rapidez muitos operadores estão dispostos a
puxar o gatilho — a qualquer notícia ou
especulação do mercado relacionadas a
bancos centrais asiáticos e uma valorização
do iuane, a moeda chinesa. 

“O mercado ficou muito sensível a esses
dois temas neste momento”, diz Steven
Englander, um diretor da Barclays Capital
em Nova York.

Notícias de que bancos centrais vêm
transferindo parte de suas reservas para
euros representam um novo obstáculo para
qualquer recuperação do dólar. 

Ao mesmo tempo, a especulação sobre
quando e como a China vai alterar seu regi-
me cambial tornou-se uma obsessão do mer-
cado. Qualquer iniciativa de Pequim, que
atrela o iuane ao dólar, deve reverberar por

todo o globo — especialmente nos mercados
asiáticos. Depois que autoridades financei-
ras asiáticas prometeram uma coordenação
mais próxima, operadores de câmbio fica-
ram altamente sintonizados a qualquer
pista potencial de que uma iniciativa chine-
sa está se aproximando. Vários outros even-
tos não relacionados esta semana pareciam
ampliar o impacto da reportagem sobre a
Coréia para muitos operadores. 

Autoridades de Hong Kong revelaram
que ampliaram a banda em que a moeda do
país pode ser negociada em relação ao
dólar. Analistas sugeriram que isso aconte-
ceu em resposta ao crescimento da especu-
lação com o dólar de Hong Kong, que vem
sendo usado como uma aposta indireta num
iuane mais forte. Também houve notícia de
que a China havia aperfeiçoado sua capaci-
dade de negociar certas moedas estrangei-
ras, elevando a especulação de que Pequim
possa transferir o atrelamento a uma cesta
de moedas. 

Nos EUA, o secretário do Tesouro, John
Snow, disse que tem plena expectativa de
que a China vá dar um primeiro passo rumo
à mudança do regime cambial nos próximos
meses. Numa iniciativa surpreendente, ele
também nomeou um enviado especial para
lidar com a China na questão do câmbio. 

“O mercado cambial não tira o olho da
China”, diz Rebecca Patterson, estrategista
de câmbio do J.P. Morgan. “A única conclu-
são que se pode tirar é que o mercado ainda
acredita que a China está para fazer algo,
mais cedo do que se imagina.” 

Mesmo assim, operadores de câmbio já
deviam estar acostumados a reportagens que
causam excitação seguidas por esclarecimen-
tos tranqüilizadores no dia seguinte. Em feve-
reiro, notícias de que o Banco da Coréia bus-
cava “diversificar” suas reservas em moeda
estrangeira foram recebidas como uma deci-
são de cortar ativos em dólar. O dólar afundou
em relação a várias moedas do mundo. Na
manhã seguinte, autoridades sul-coreanas
insistiram que as declarações haviam sido
mal interpretadas, e o dólar recuperou-se. 

Alguns operadores interpretaram a
reportagem do Financial Times como um
sinal de que a Coréia do Sul possa estar dis-
posta a permitir que sua moeda se valorize,
já que a China estaria se preparando para
fazer o mesmo. Sem medo de que o banco
central fosse manter a moeda enfraquecida,
operadores de câmbio começaram a despe-
jar dólares e comprar wons, o que levou a
moeda sul-coreana para abaixo do nível psi-
cologicamente importante de 1.000 wons por
dólar. Outras moedas asiáticas, inclusive o
iene japonês, também se fortaleceram. 

O won subiu 15,5% contra o dólar desde o
fim de setembro, e teria provavelmente
subido mais se o banco central sul-coreano
não tivesse intervindo para enfraquecer a
moeda, num esforço para manter as expor-
tações sul-coreanas mais competitivas. 

Nervosismo faz mercado de câmbio
reagir bruscamente ao noticiário
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Quando anunciou, quatro
anos atrás, planos de criar uma
nova marca e uma rede de vare-
jo, ambas de luxo, a gigante
sul-africana de diamantes De
Beers Group causou alarme no
conservador mercado de jóias. 

A potência sul-africana —
que controlou a oferta mundial
de diamantes por mais de cem
anos — associou-se à LVMH
Moët Hennessy Louis Vuitton, a
maior empresa de produtos de
luxo do mundo, numa joint ven-
ture chamada De Beers LV,
para criar suas próprias e
enfrentar rivais como Tiffany,
Cartier e Harry Winston.

“Nossa estratégia é erguer
uma das maiores (joalherias)
do mundo em dez anos”, disse à
época Bernard Arnault, presi-
dente do conselho da LVMH.

Mas enquanto prepara a
inauguração no mês que vem de
sua primeira loja nos Estados

Unidos, na Quinta Avenida com
a rua 56 em Nova York, a De
Beers LV enfrenta uma série de
desafios de sua transformação
de fornecedora para varejista.
Depois de abrir uma boutique
em Londres e quatro pontos de
venda dentro de lojas no Japão,
a joint venture não causou a sen-
sação que suas concorrentes ini-
cialmente temiam. Nos EUA, ela
terá de estabelecer uma imagem
distinta, refinar seu mix de pro-
dutos e conquistar o caprichoso
consumidor americano, que em
geral conhece a De Beers por seu
slogan criado em 1948: “Um dia-
mante é para sempre”.

“Criar uma marca global
nunca é uma tarefa fácil. Há
uma expectativa geral do que a
De Beers é e temos de encon-
trar nosso nicho”, reconhece
Antonio Belloni, diretor-gerente
do grupo da LVMH. A De Beers
é “um ótimo nome para marca
que ainda não se forjou como
marca de consumo. Levará

vários anos — do mesmo modo
que levou para todo o mundo”.

Durante todo o século 20, a
De Beers Group dominou a
indústria global de diamantes e
ainda controla cerca de 60% dos
diamantes brutos do mundo.
Em 2001, a empresa fez uma
importante mudança de estraté-
gia: dando-se conta de que os
diamantes não lapidados esta-
vam se tornando uma commo-
dity, decidiu abandonar seu

polêmico monopólio da oferta
mundial de diamantes. Em vez
disso, voltou-se ao negócio mais
rentável de produtos de marca,
desenvolvendo seus próprios
produtos acabados e lojas de
varejo de luxo. 

No mesmo ano, a De Beers
associou-se à LVMH, com cada
sócio investindo US$ 250 milhões
para criar a joalheria com a
marca De Beers e uma rede de
até cem joalherias de luxo. 

Mas a De Beers teve de supe-
rar sua longa história na África
do Sul. “Ainda há uma associa-
ção do nome De Beers com o
Apartheid e o setor de mineração
— e as pessoas sabem disso”, diz
Deirdre Mc Mannamin, sócia da
G2 Worldwide, uma consultoria
de marcas. 

Nos últimos anos, muitos
consumidores evitaram com-
prar os chamados “diamantes
ensangüentados” vindos de paí-
ses arrasados por guerras,
como Angola e Congo. A indús-
tria mundial de diamantes tra-
balhou para erradicar o proble-
ma em 2000, quando a maioria
nos países produtores adotou o
Processo Kimberley — um
método certificado para dia-
mantes brutos que permite que
cada um seja monitorado até
sua origem.

Como resultado, uma porta-
voz da De Beers Group diz que
praticamente todos os diaman-
tes vendidos hoje — exceto os
extraídos na República
Democrática do Congo e em
Papua Nova Guiné, que não par-
ticipam do acordo — têm esses
certificados e são tidos como
“livres de conflitos.”

Polindo uma marca de diamantes
Com a LVMH, De Beers entra num
empreendimento de varejo com muitos riscos

S E XTA- F E I R A ,  2 0  D E  M A I O  D E  2 0 0 5 WSJ.com/brasil

GM E FORD não terão
seu crédito rebaixado

para o nível de alto risco
tão cedo, disse a agência de
classificação de risco Fitch.
A notícia ajudou as bolsas
americanas, e a Média
Industrial Dow Jones subiu
0,3%. Outra agência, a
Standard & Poor’s, rebai-
xou as duas montadoras no
início do mês.

* * *

n A SABMiller, cervejaria
britânica, apresentou
lucro de US$ 1,1 bilhão no
ano fiscal encerrado em 31
de março, 77% mais que no
ano anterior. A empresa
disse que as vendas
aumentaram em quase
todas as regiões onde atua.

* * *

n A GlaxoSmithKline, far-
macêutica britânica, criou
divisão para promover o
desenvolvimento de remé-
dios descobertos fora da
empresa por meio de par-
cerias com empresas de
biotecnologia e faculdades. 

* * *

n A Ubisoft, fabricante de
videogames francesa,
disse que está pronta para
ser adquirida por uma
empresa de mídia tradicio-
nal e já começou a nego-
ciar com algumas do setor. 

n US Airways e America
West anunciaram fusão
que criará a sexta maior
companhia aérea dos EUA.
As duas tiveram prejuízo
em 2004 e a US Airways
está em concordata.

* * *

n A Vivendi Universal
anunciou lucro de US$ 636,5
milhões no primeiro trimes-
tre, o triplo do mesmo perío-
do de 2004. O grupo francês
atribuiu o aumento a um
bom desempenho na venda
de música e videogames.

* * *

n O governo irlandês deci-
diu vender a maior parte
da companhia aérea esta-
tal Aer Lingus, após anos
de discussão política. Uns
25% da empresa, uma das
poucas companhias aéreas
estatais lucrativas no
mundo, permaneceriam
nas mãos do Estado.

* * *

n Cientistas sul-coreanos
disseram ter conseguido
extrair células-tronco de
uma dúzia de embriões
humanos criados por clona-
gem com células de adul-
tos. O anúncio foi conside-
rado um salto em direção à
“clonagem terapêutica”, ou
o uso de células-tronco para
criar tecidos humanos.

I NTERNAC IONAL

AACINDAR, siderúrgi-
ca argentina, disse

que assinou carta de inten-
ções para vender sua divi-
são de tubos de aço para a
Siderar, do grupo ítalo-
argentino Techint, por US$
83,2 milhões. 

* * *

n O Congresso do Chile
anunciou a aprovação de
lei que cria imposto de 5%
sobre o lucro operacional
de mineradoras. O gover-
no estima que vai obter
receita adicional de US$
145 milhões com o novo
tributo.

* * *

n A Ensco, petrolífera
americana, disse que fez
acordo para vender suas
seis plataformas maríti-
mas na Venezuela para a
dinamarquesa A.P.
Moller-Maersk por US$ 59
milhões.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O índice de inadimplên-
cia de empréstimos bancá-
rios no Peru ficou em 3,4%
em abril, o menor nível
desde 1982, disse a
Associação de Bancos. O
volume de crédito alcan-
çou US$ 11,5 bilhões e foi o
sétimo mês de alta.

* * *
n A Colômbia produziu em
média 521.902 barris de
petróleo por dia no primei-
ro trimestre, 0,2% mais
que no mesmo período de
2004, disse o governo. O
petróleo é o principal pro-
duto exportado pelo país.

* * *
n O ministro da Fazenda
do Paraguai, Dionisio
Borda, renunciou e será
substituído por Ernest
Bergen.
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Quando a gigante de produtos
de supermercado Unilever pediu
a 3.200 mulheres mundo afora
que descrevessem sua aparên-
cia, a maioria se julgou “média”
ou “natural”, com somente 2%
declarando-se “bonita”. Embora
há quem possa ter diagnosticado
aí um complexo de inferioridade
global, os encarregados das mar-
cas da Unilever perceberam
uma oportunidade de mercado. 

“As mulheres são inundadas
por estereótipos de beleza ina-
tingíveis”, diz Fernando Acosta,
um diretor de marca para o
sabonete Dove na América do
Norte. “Compreendemos que
estávamos em território fértil.” 

Desse modo surgiram as
sementes de uma inusitada cam-
panha publicitária internacional
para seus sabonetes, xampus e
cremes para a pele. A idéia:
tranqüilizar mulheres quanto a

suas inseguranças mostrando-as
como são, com rugas, sardas e
barrigas grávidas. A “campanha
pela real beleza” da marca Dove
usa frases de efeito como “não é
só com silicone que dá para ser
feliz”, “vitalidade não tem
idade” e tem até um website
onde as visitantes podem votar
em seu palavreado favorito. 

A campanha publicitária, que
começou na Europa, inspirou
uma onda de publicidade e deba-
te. Muitas mulheres aplaudiram
os anúncios e apreciaram um
distanciamento do previsível.
(“Incríveis” é como a advogada
de Boston, de 37 anos, Tammy
Richardson, os resume.) Outras
surpreendem-se com a campa-
nha. A blogger Kari Sullivan, de
28 anos, diz que está “horroriza-
da” com a idéia de anúncios de
beleza “com mulheres de apa-
rência pior que a minha”.

As reações espelham um
debate mais amplo no mundo
da moda e beleza: numa socie-

dade obcecada com a juventu-
de, será que os marqueteiros
podem ter maior ressonância
com as mulheres ao refletir as
imagens mais realistas delas?
Ou as mulheres querem produ-
tos que prometam aprimorar a
natureza, ainda que o parâme-

tro seja irrealista?
Os especialistas estão dividi-

dos. “As mulheres vão respon-
der muito positivamente a uma
marca que ressalta as boas coi-
sas que elas têm, em vez de
uma marca que aumenta suas
inseguranças”, diz Benoit

Wiesser, um diretor regional da
Ogilvy, do WPP Group, a agên-
cia publicitária que criou os
anúncios da Dove.

“Dizer que você é linda sim-
plesmente do jeito que você é
transmite uma sensação de
carinho, mas será que isso faz o
sininho da máquina registrado-
ra tocar?”, diz Mary Lou
Quinlan, diretora-presidente da
Just Ask a Woman, uma consul-
toria de marketing de Nova
York. “As mulheres estão inte-
ressadas em beleza exterior e
mudança. Visualmente e ver-
balmente, (os anunciantes) pre-
cisam fazer uma promessa.” 

É uma questão que várias
empresas estão confrontando. A
Dove, de sua parte, anuncia que
teve melhora nas vendas. Nos
primeiros seis meses depois do
lançamento da campanha nos
EUA, em outubro, as vendas de
seus cremes faciais e sabonetes
cresceram 2,8%, segundo a
Information Resources Inc.

Anunciantes recorrem à ‘mulher real’. Mas será que ela vende?

Anúncios (da esq. para a dir.) da J.C.
Penney, Revlon, Eileen Fisher e Dove 
misturam idades e tipos físicos diferentes
para ter um ar mais realista

Scarlett Johannson usa De Beers no
Globo de Ouro de 2004. Imagem de compu-
tador da nova loja em Nova York.
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Fonte: Reuters via WSJ Market Data Group

Nota: Os dados são da oscilação ao longo do dia na Coréia do Sul
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Turbulência monetária
Como o won sul-coreano oscilou ontem. 
Quantos wons um dólar compra
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