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BANGCOC, Tailândia — A demanda por
matéria-prima na China começa a mostrar
sinais de reaquecimento. E as indústrias do
mundo todo devem sentir os efeitos disso. 

Há alguns meses, muitos analistas pas-
saram a dizer que a enorme demanda da
China por minério de ferro, níquel, aço e
outras matérias-primas finalmente estava
esfriando. Pequim havia tomado medidas
para desacelerar a economia e elas pare-
ciam estar dando resultado. Não bastasse
isso, certos indicadores da demanda mun-
dial por commodities, inclusive preços de
frete e de aço, estavam em queda. 

Mas, nestes últimos meses de 2005, a
demanda chinesa de commodities está se
mantendo e, em alguns casos, pode até
estar crescendo.

O consumo de alumínio e as importações
de cobre subiram nos últimos meses. A ati-
vidade do setor de construção civil, impor-
tante indicador da demanda por aço, parece
ter subido fortemente. E analistas estão
aumentando suas previsões de preços para
uma variedade de commodities, entre elas o
minério de ferro e o zinco. 

“Continuamos a ver um retorno do
aumento no investimento, na construção e
por aí afora (...) o que novamente alimen-
tará a demanda” na China, disse Marius
Kloppers, diretor comercial da gigante da
mineração australiana BHP Billiton Ltd.,
numa conferência recente do setor em Nova
York. “Todos os principais indicadores na
verdade apontam no sentido de um cresci-
mento maior nos próximos trimestres.”

Ainda assim, alguns economistas estão
cuidadosos para não tirar conclusões
demais dos dados recentes da China, alguns
dos quais refletem só um mês ou dois de ati-
vidade. Muitos indicadores ainda apontam
para uma desaceleração gradual da econo-
mia chinesa como um todo, o que, por fim,
pode aliviar a demanda por matérias-pri-
mas básicas.

“O que se vê é uma forte inércia” na
China recentemente, diz Jonathan
Anderson, economista do UBS em Hong
Kong que escreveu um polêmico relatório no
mês passado no qual ele sugeria uma “revi-
são radical” da demanda potencial por
cimento, aço, alumínio e outros insumos
básicos na China. O relatório destacava que

a atividade de construção civil chinesa dis-
parou quase 30% em julho — dado mais
recente disponível — em relação ao mesmo
mês do ano anterior. Durante o segundo tri-
mestre, o crescimento foi de 10% a 15%. 

“O que não sabemos é se isso é sustentá-
vel, ou se é apenas um salto do terceiro tri-
mestre”, diz ele. 

Uma possibilidade é que os fabricantes
chineses estejam simplesmente produzindo
em excesso, fazendo mais aço, televisores,
prédios e outras coisas do que a China e o
resto do mundo precisam. 

Isso pode levar a correções de preço no
futuro. Analistas continuam particularmen-
te preocupados em relação ao aço. Alguns
acreditam que o produto pode estar perto de
um excesso de produção significativo,
mesmo que a demanda continue a crescer
mais rápido do que as expectativas. 

Economistas também lembram que a
demanda por petróleo continua a parecer
estar esfriando na China. Muitos analistas
acreditam ser pouco provável que a econo-
mia chinesa possa reacelerar de forma sig-
nificativa sem um aumento nas importações
de petróleo.

Mesmo assim, há poucas dúvidas de que
a demanda por matérias-primas da China é
mais duradoura e forte do que muitos ante-
cipavam para a maior parte de 2005. A
China já é a maior fonte mundial de cresci-
mento da demanda por matérias-primas, o

que lhe dá um papel central na hora de
influenciar os preços que os fabricantes
pagam pelas commodities no mundo todo. 

No ano passado, a China respondeu por
aproximadamente metade do aumento da
demanda por alumínio e cobre e mais que
isso para o minério de ferro, o níquel e o
carvão térmico, segundo a corretora de
Hong Kong CLSA Asia-Pacific Markets.

Os analistas discordam quando a ques-
tão é por que a demanda continua a ser
maior que as estimativas. Andy Rothman,
um analista da CLSA em Xangai, diz sus-
peitar que a economia chinesa esteja desa-
celerando, enquanto muitas indústrias,
preocupadas em manter sua participação
de mercado num momento de redução das
margens de lucro, continuam a fazer mais
produtos para exportação. Isso, em troca,
continua a sustentar a demanda por com-
modities, sugere ele, ainda que essa estra-
tégia possa não funcionar no longo prazo. 

As importações chinesas de concentrado
de cobre recentemente atingiram um recorde
histórico e o consumo estimado de alumínio
em julho e agosto aumentou num ritmo anual
maior que o dobro do ritmo médio de 2004. 

Por ora, contudo, muitos analistas man-
têm suas projeções de alta para as maté-
rias-primas. Há outros fatores ajudando a
manter os preços altos, inclusive a falta de
mão-de-obra e equipamento que atrasa o
desenvolvimento de novas minas.

China contraria expectativa e volta a
aumentar demanda por commodities
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AJOHNSON &
JOHNSON disse que

está reavaliando sua aqui-
sição da Guidant, por
causa de um recall que esta
fez para seus desfibrilado-
res, por questões de segu-
rança. A compra foi fecha-
da em dezembro de 2004
numa transação avaliada
em US$ 24 bilhões.

* * *

n A Merrill Lynch disse
que seu lucro subiu 49% no
terceiro trimestre, em rela-
ção ao terceiro trimestre de
2004, para US$ 1,4 bilhão,
graças à força dos merca-
dos globais e de sua divisão
de banco de investimentos. 

* * *

n A Matsushita, dona da
marca Panasonic, disse que
está querendo abocanhar
nos últimos dois meses do
ano mais de 20% do aqueci-
do mercado japonês de apa-
relhos portáteis de música
digital, em que concorre
com a Sony e a Apple.

* * *

n A Toyota anunciou um
recall de 1,27 milhão de
veículos devido a um defei-
to no interruptor do farol,
que afeta modelos como o
Corolla e o utilitário RAV4
vendidos principalmente
no Japão.

n A Refco, corretora ame-
ricana de commodities,
pediu concordata e disse
que fechou acordo prelimi-
nar para vender sua prin-
cipal divisão, de correta-
gem de futuros, para um
grupo de investidores lide-
rado pela J.C. Flowers, por
US$ 770 milhões. 

* * *

n A Yahoo disse que sua
receita subiu 47% no tercei-
ro trimestre, em relação ao
mesmo período de 2004,
para US$ 1,3 bilhão, graças
a boas vendas de publici-
dade online e de serviços
pagos. O lucro, no entanto,
ficou praticamente estável,
em US$ 253,8 milhões.

* * *

n A Intel viu seu lucro
subir 4,7% no terceiro tri-
mestre, ante igual período
de 2004, para US$ 2
bilhões, graças a fortes
vendas de processadores
para microcomputadores.

* * *

n A Unisys, empresa ame-
ricana de informática, disse
que planeja reduzir sua
força de trabalho em 10%,
ou 3.600 vagas, e vender
unidades de negócios que
respondem por 6% de sua
receita, num esforço para
recuperar a lucratividade.

I NTERNAC IONAL

ODESEMPREGO na
América Latina caiu

para 9,6% no primeiro
semestre, ante 10,9% um
ano antes, mas continua
acima do nível de 2001, a
despeito de a região passar
por seu melhor momento
econômico em décadas,
disse a Organização
Internacional do Trabalho.

* * *

n A Colombia Móvil, ope-
radora de celular, disse
que vai abrir seu capital,
colocando pelo menos 15%
do capital à venda ao
público na bolsa colombia-
na até fevereiro de 2006.

* * *

n A Venezuela espera cres-
cimento econômico de 5%
em 2006, liderado pelo cres-
cimento do setor petrolífe-
ro, de acordo com a propos-
ta de orçamento enviada
pelo governo ao Congresso.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n Uma empresa propôs
comprar, com suporte de
investidores institucionais,
as participações que a
Águas de Barcelona, da
Espanha, e sua controlado-
ra, a francesa Suez, detêm
na Águas Argentinas, disse
a concessionária espanho-
la, sem dar mais detalhes.

* * *
n O governo da Venezuela
comprou US$ 150 milhões
em títulos da Argentina nas
últimas semanas, parte de
uma compra de US$ 500
milhões acordada pelos
dois países, confirmou o
governo venezuelano.

* * *
n A Pemex, petrolífera
estatal mexicana, disse que
vai emitir US$ 920 milhões
em títulos no mercado local.

R E G I O N A L
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Preço do contrato de três meses na 
Bolsa de Metais de Londres, US$ por tonelada
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A demanda chinesa por matérias-primas permaneceu forte, e em alguns casos se reaqueceu,
nos últimos meses. Abaixo, a demanda chinesa de cobre e a influência nos preços

Mais uma vez aquecido
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Karl Marx achava que a proprieda-
de privada tinha de ser abolida antes
que a sociedade pudesse aperfeiçoar-
se. Só que ele nunca viu Mark Rosa tro-
car seus tacos de golfe.

O professor de ensino básico de
Antlers, no Estado americano de
Oklahoma, costumava comprar tacos
novos a cada dez anos, mais ou menos.
Graças a um programa da Callaway
Golf Co., ele agora os troca pratica-
mente todo ano. Rosa, de 45 anos, com-
pra seu material esportivo online,
enviado pelo correio pela Callaway. Ele
manda de volta os tacos antigos na
mesma caixa, conseguindo em geral
uns US$ 300 por um conjunto que origi-
nalmente lhe custou US$ 500.

“Jogo com um cara no clube local —
ele tem 70 anos, e ainda usa um con-
junto (de tacos) anos 50”, diz Rosa.
“Há gente como eu, a geração mais
nova, que busca a tecnologia mais
nova, em busca de uma vantagem.”

Por todos os Estados Unidos, pes-
soas que costumavam comprar coisas

agora estão alugando ou trocando ime-
diatamente por coisas mais novas.
Esses consumidores se importam
menos em ter objetos que sejam real-
mente deles e mais em ter o mais novo
e o melhor. Se antes eles podiam con-
sumir dessa maneira apenas em algu-
mas áreas, como o arrendamento de
carros, agora podem fazê-lo com bol-
sas, eletrônicos, filmes e música.

Por exemplo, o modelo de locação
de DVDs inaugurado nos Estados
Unidos pela Netflix Inc. — no qual 3,5
milhões de assinantes pagam em geral
US$ 18 por mês para alugar filmes
enviados pelo correio e devolvidos em
envelopes com postagem pré-paga —
foi adotado por empresas como
Jiggerbug e GameFly para audiolivros
e videogames. A RealNetworks Inc.,
criadora do RealPlayer, aluga acesso a
música online. O segmento de mais
rápido crescimento da Encyclopaedia
Britannica Inc. não é o de livros ou o de
CD-ROMs, mas o de acesso online a
sua enciclopédia. Os clientes “não pen-
sam mais em possuir esse tipo de pro-
duto eternamente”, diz Patti Ginnis,

uma executiva de marketing da
Britannica.

A tecnologia cria e satisfaz esse
desejo. Novos produtos ficam obsole-

tos ou fora de
moda numa veloci-
dade assustadora.
Ao mesmo tempo,
a internet criou
um mercado enor-
me e eficiente
para a encomenda
de novos produtos
e a rápida venda
deles em sites
como o eBay, a
casa de leilões vir-
tual que possui o

Mercado Livre no Brasil.
Paul Archambault, um programa-

dor de computador de Waterford, no
Estado de Nova York, compra e vende
na eBay como pessoas pegam livros na
biblioteca. Numa madrugada recente,
às 3h, enquanto se dirigia ao aeroporto
de Albany, ele entrou num Wal-Mart e
pagou quase US$ 200 por um videoga-
me portátil Nintendo DS e dois jogos

para manter-se ocupado numa viagem
a Des Moines, Iowa.

Enquanto esperava o embarque,
Archambault fotografou o aparelho,
que estava ainda na caixa, e enviou as
imagens a um leilão da eBay a partir
de seu laptop, usando a conexão sem
fio do terminal. Seu anúncio menciona-
va que ele planejava usar o console
apenas no fim de semana. O leilão foi
concluído no dia seguinte ao da volta
de Archambault, e arrecadou pouco
mais que os US$ 200 que ele pagou.

“Adoro ter o mais novo e o melhor”,
explica.

Anos atrás, a eBay Inc. começou a
enviar emails aos usuários sugerindo
preços pelos quais itens recém-adquiri-
dos poderiam ser revendidos. Houve
uma forte resposta de pessoas que que-
riam vender celulares, iPods, PCs e
equipamento esportivo, diz Michael
Dearing, gerente de mercadorias gerais
da eBay. Para encorajar os novos loca-
dores virtuais, a eBay começou a usar o
slogan “Compre, Ame, Venda”.

Nicole Mazzola Ferrer, uma gerente
de projeto de 30 anos de uma empresa

de tecnologia de Kirkland, Estado de
Washington, paga US$ 50 por mês para
alugar bolsas de um serviço na Web
chamado Bag Borrow or Steal. Uma de
cada vez, ela pega bolsas que custam
até US$ 500 nas lojas. Ela as usa de
alguns dias a um mês, antes de enviá-
las de volta e trocá-las por um novo
modelo, se a novidade se apaga ou
uma ocasião especial surge.

Mazzola Ferrer diz que não se
importa em carregar uma bolsa usada.
Ela calcula que costumava gastar mais
de US$ 100 por mês comprando bolsas
das quais “se cansaria” rapidamente.
Alugando, ela pode usar bolsas melho-
res do que poderia comprar. E, acres-
centa, “meu marido gosta do fato de
que metade do armário não é consumi-
da por bolsas”.

Algumas mulheres podem não gos-
tar da idéia de emprestar bolsas usa-
das. Adam Dell, um capitalista de
Nova York que investiu na Bag Borrow
or Steal, diz que todas as bolsas da
companhia são entregues em excelen-
tes condições, depois de serem inspe-
cionadas e limpas.

No mundo da alta tecnologia, não seja tão possessivo. ‘Compre, ame e venda’

Paul Archambault
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O medo de que a febre aviá-
ria se espalhe entre os humanos
está crescendo, e com esse pano
de fundo a Roche Holding AG
disse, depois de uma semana
titubeando, que pode deixar
outras empresas fazer seu
remédio patenteado Tamiflu,
tido como o melhor tratamento
para a doença.

A Roche tem estado sob
pressão cada vez maior em
vários países que querem pro-
duzir e estocar o Tamiflu para
se preparar para uma possível
epidemia. As vendas dispara-
ram nas últimas semanas, espe-
cialmente depois que o vírus foi

encontrado pela primeira vez
em pássaros na Europa, na
Romênia e na Turquia.
Aguardam-se resultados de tes-
tes em frangos na Grécia,
Bulgária e Croácia que podem
ter sido infectados com o vírus
da febre aviária, o H5N1.

A Roche diz que vai dobrar
sua produção neste ano, e nova-
mente em 2006. Ontem, ela disse
que a Administração de
Alimentos e Remédios — a
secretaria de defesa sanitária do
governo americano — deu per-
missão para começar a usar
uma nova fábrica nos Estados
Unidos para expandir sua produ-
ção do Tamiflu.

Mas alguns críticos têm dito
que ela está monopolizando a

produção numa época de crise
potencial. Prevê-se que as ven-
das do remédio vão quadrupli-
car, de US$ 250 milhões em 2004
para mais de US$ 1 bilhão neste
ano. Quando a Roche divulgar
seus resultados do terceiro tri-
mestre hoje, deve anunciar um
salto nas vendas do Tamiflu.

Com demanda tão alta, há
temores de escassez. Índia,
Tailândia e Taiwan já deram
sinais de que pensam em fazer
cópias genéricas do Tamiflu,
conhecido como oseltamivir.

A Roche nos últimos dias
deu sinais confusos quanto à
possibilidade de permitir que
terceiros produzam a droga,
quando seu diretor para plane-
jamento em epidemias disse

que a empresa estava aberta à
idéia e um porta-voz disse mais
tarde que a companhia planeja-
va continuar sendo a única pro-
dutora do Tamiflu.

Mas ontem a empresa, que
tem sede na Basiléia, na Suíça,
disse numa declaração oficial
que está “preparada para discu-
tir todas as opções disponíveis”
para expandir a produção,
“inclusive dar sub-licenças (...)
a qualquer governo ou compa-
nhia privada que nos aborde
para produzir o Tamiflu ou cola-
borar conosco na produção”.

Os EUA e muitos países
europeus têm estoques do
Tamiflu. Tailândia, Indonésia e
Vietnã também compraram ou
receberam doações da droga.

Roche pode abrir mão de monopólio do Tamiflu
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