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A recuperação econômica do Japão está
prestes a provocar uma mudança na políti-
ca monetária de seu banco central que pode
abalar os mercados financeiros mundiais.

Com a segunda maior economia do
mundo caminhando para seu quarto ano
consecutivo de expansão, autoridades do
Banco do Japão parecem prestes a reverter
uma política de relaxamento monetário que
tem sido uma importante peça da economia
mundial há quase uma década. A mudança
resultaria na retirada de trilhões de ienes
do sistema bancário do país e, no final, num
aumento das taxas de juros, que há muito
encontram-se perto de, ou em, zero.

A reversão da política monetária pode ter
grandes repercussões. O dinheiro barato do
Japão há anos estimula investidores a cana-
lizar ienes para títulos de renda fixa, inves-
timentos cambiais e outros ativos com retor-
no maior ao redor do mundo. O impacto foi
amplificado porque fundos de hedge e outros
investidores especulativos tomaram empres-
tado pagando as baixas taxas de juros japo-
nesas para investir o dinheiro em ativos de

retorno mais alto em outros países.
Assim que o Banco do Japão reverter o

curso, o resultado pode ser um aumento dos
juros ao redor do mundo. E isso, por sua
vez, pode prejudicar as bolsas de valores,
inclusive a do Japão — um dos mercados de
melhor desempenho nos últimos 12 meses. 

“Isso tem o potencial de ser um aconte-
cimento muito grande”, diz Bill Kohli, um
diretor-gerente da Putnam Investments.

“Os mercados globais em geral ficaram
acostumados a essa fonte de capital muito
barato nos últimos cinco anos.”

Depois de uma década de esforços perdi-
dos para revitalizar sua moribunda econo-
mia e combater uma debilitante queda nos
preços ao consumidor, o Banco do Japão
instituiu em 2001 uma política sem prece-
dentes de afrouxamento monetário para
promover os gastos. Para reduzir o custo do
crédito, o Banco do Japão já tinha reduzido
sua meta das taxas de juros de curto prazo
a zero, nível no qual permaneceu durante a
maior parte dos últimos sete anos. Aí, cinco
anos atrás, o Banco do Japão começou a
despejar enormes quantias de dinheiro no
sistema bancário — um estímulo chamado
“afrouxamento quantitativo” que, na última
contagem, tinha acrescentado cerca de 27
trilhões de ienes, o equivalente a US$ 230
bilhões, às reservas bancárias. 

Agora, o Fundo Monetário Internacional
espera que o crescimento japonês seja bem
maior que 2% neste ano. Já evaporam os
temores de que a deflação do Japão — a pri-
meira queda nos preços ao consumidor vivi-
da por uma economia importante desde a
Grande Depressão americana — vá se espa-
lhar para outros países. Em seu lugar está
um crescente entusiasmo de que a demanda
japonesa em ascensão pode se tornar um
importante motor de crescimento, caso os
Estados Unidos ou a Europa fraquejem.

Autoridades japonesas começaram a dar
sinais de que a era de dinheiro fácil está
chegando ao fim: na semana passada, o pre-
sidente do Banco do Japão, Toshihiko Fukui,
disse a parlamentares que as condições para
o fim de uma era de juros superbaixos esta-
vam “amadurecendo gradualmente”.

Economistas dizem que a primeira medi-
da do banco central rumo a um aperto mone-
tário — que pode ocorrer já na semana que
vem — deve provavelmente resultar numa
declaração do fim do afrouxamento quantita-
tivo. É provável que qualquer aumento signi-
ficativo dos juros leve pelo menos meses para
ocorrer. Ainda assim, depois de uma década
ou mais de crédito extremamente barato no
Japão, esse tipo de discurso marca o começo
de uma nova era nas finanças globais. 

Acertar o momento é essencial para o
Japão e o mundo: se o banco central agir
cedo demais, pode estrangular a recupera-
ção econômica. Se agir lento demais, a
inflação pode despontar.

As expectativas de juros maiores já estão
fazendo o iene se fortalecer ante o dólar, o
que pode prejudicar exportadores japoneses,
tornando os dólares ganhos fora do país
menos valiosos em ienes.

Recuperação japonesa pode sacudir mercados
Fim da política de juro zero está próximo. Efeito deve ser sentido ao redor do mundo
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Há uma coisa sobre a Google com que os
investidores parecem concordar: a ação
dela entrou numa nova era, em que os acio-
nistas estão fazendo uma análise cuidadosa
na qual deixam de lado o formidável cresci-
mento da gigante de busca na internet, con-
centrando-se nos riscos de seus negócios e
na relutância da empresa em discutir muito
sua estratégia ou lucros. 

Mas é aí que a concordância termina e
aparecem as apostas divergentes de investi-
dores como Chad Brand e David Gordon.
Eles compraram ações da Google nos meses
que se seguiram à abertura de capital da
empresa em 2004. Os dois viram alto cresci-
mento no valor de suas ações. Mas quando a
Google divulgou em 31 de janeiro que o
resultado do quarto trimestre foi menor do
que se esperava, os dois chegaram a conclu-
sões completamente diferentes a respeito do
futuro da ação mais cobiçada do século 21.

Brand, que administra recursos para a
Peridot Capital Management LLC, de Saint
Louis, vendeu tudo o que seus clientes
tinham da Google no começo deste mês por
cerca de US$ 400.000, ou US$ 400 a ação,
depois do anúncio do lucro decepcionante.
Depois de analisar os resultados, ele concluiu
que “esta é uma situação imprevisível a curto
prazo”, diz Brand, de 26 anos, presidente da
firma de consultoria de investimentos.

Gordon fez a aposta contrária depois de
analisar os números da Google. Duas sema-
nas depois de Brand vender suas ações,
Gordon comprou 1.000 delas a cerca de US$
339 cada, acrescentando cerca de US$ 340.000
a alguns milhões de dólares de ações da
Google que já tinha. “A ação vai causar agi-
tação em Wall Street”, diz Gordon, de 50
anos, um ex-corretor de ações de Las Vegas
que agora investe seu próprio dinheiro em
tempo integral. Mas, diz ele, “daqui a alguns

meses, ela vai estar entre US$ 600 e US$ 800
e as pessoas vão dizer: ‘Meu Deus, por que
não comprei essas ações naquela época?’”

Uma análise mais cuidadosa das apostas
dos gestores de fundos e investidores indivi-
duais ajuda a explicar a forte queda da ação
da Google no começo do mês e sua subse-
qüente alta de 14%. As oscilações adicionais
da ação esta semana mostram como os inves-
tidores estão sendo mais exigentes na análi-
se dos negócios da Google — e no entanto
continuam a chegar a conclusões distintas. 

Comentários do diretor financeiro da
Google, George Reyes, provocaram uma
pressão de venda na terça-feira. Reyes
disse que o crescimento da gigante da inter-
net está desacelerando, como acontece com
toda empresa que cresce demais, e que ela
precisará descobrir novas maneiras para
aumentar a receita. Reyes disse que não
estava “ficando pessimista de jeito
nenhum”. Ele acrescentou: “Acho que
temos muito crescimento pela frente. A
questão é a que ritmo.” A ação da Google

caiu cerca de 13%, e depois reagiu rapida-
mente, encerrando o dia em queda de 7%.

A reação aos comentários de Reyes res-
salta como os investidores da Google estão
cada vez mais divididos em dois campos. Os
céticos, que desde janeiro ajudam a derrubar
a ação, temem que, com o crescimento da
empresa, ela não consiga manter o ritmo dos
últimos anos. Os que apostam na Google,
embora reconheçam que o crescimento possa
desacelerar um pouco, acham que a empresa
ainda está para atingir todo o seu potencial e
têm agido como uma rede de segurança,
entrando na compra quando a ação cai para
não deixá-la afundar. A divisão ilustra como,
justo quando os investidores achavam que
tinham entendido a idiossincrática potência
do Vale do Silício, a empresa e sua ação con-
tinuam a ser um enigma.

Compradores e vendedores de uma ação
praticamente por definição divergem sobre
as perspectivas da empresa. Mas a divergên-
cia é especialmente visível na Google porque
a empresa, que tem sede em Mountain View,
Califórnia, vem crescendo muito rapidamen-
te — e porque seu modelo de negócios e os
riscos dele ainda estão em boa parte por ser
testados. Também alimenta a incerteza de
investidores a relutância da empresa em dar
parâmetros para analistas que tentam aper-
feiçoar suas previsões de receita e lucro. 

Os investidores não se preocuparam
muito até o começo deste ano. A ação subiu
para US$ 475 em janeiro. Sua abertura de
capital foi realizada a US$ 85. A Google tinha
detratores, é claro. Mas com a receita mais
que dobrando a cada trimestre em relação a
um ano antes, até agora muitos investidores
estavam dispostos a deixar de lados seus ris-
cos e manter a fé na ação. O que alimentava
essa euforia era o inteligente modelo de
venda de anúncios junto com resultados de
buscas na Web e outros conteúdos online, que
sozinhos geraram cerca de US$ 6 bilhões em
receita para a Google ano passado.

Rápido amadurecimento da Google
provoca uma cisão em Wall Street
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AENEL, energética ita-
liana, deve acusar na

Comissão Européia o pre-
sidente, o primeiro-minis-
tro e o ministro da
Economia da França de
intervirem para impedir
seus planos de comprar a
empresa de serviços públi-
cos francesa Suez, segun-
do documentos vistos pelo
Wall Street Journal.

* * *

n A Telefónica, da
Espanha, divulgou lucro de
US$ 1,4 bilhão no quarto
trimestre, 52% mais que no
mesmo período do ano
anterior, ajudada por bons
resultados de suas opera-
ções na América Latina.

* * *

n Toshiyuki Shinmachi,
diretor-presidente da
Japan Airlines, renunciou
ao cargo e será substituído
por Haruka Nishimatsu.
Shinmachi vinha sendo
criticado devido a fracos
resultados financeiros e
recentes  problemas de
segurança da empresa.

* * *

n A Basf, indústria quími-
ca da Alemanha, disse que
fez um acordo para com-
prar a Degussa, fabricante
de químicos para constru-
ção, por US$ 2,6 bilhões.

n Bernd Osterloh, um dos
dez representantes sindi-
cais no conselho da
Volkswagen, disse que a
renovação do contrato do
diretor-presidente Bernd
Pischetsrieder não está
em questão no momento. O
presidente do conselho,
Ferdinand Piëch, dissera
esta semana ao Wall Street
Journal que o contrato de
Pischetsrieder corre o
risco de não ser renovado.

* * *

n A ENI, petrolífera italia-
na dona da Agip, disse que
teve lucro de US$ 10,4
bilhões em 2005, 24,5%
mais que em 2004, ajudada
pelo alta do preço do petró-
leo e por um aumento de
6% na sua produção.

* * *

n A Dyno Nobel, fabrican-
te australiana de explosi-
vos, disse que espera cap-
tar US$ 780 milhões com
sua abertura de capital em
abril, e que o dinheiro vai
financiar uma expansão
na América Latina e Ásia.

* * *

n O Vivendi, conglomerado
de comunicação francês,
divulgou lucro de US$ 3,7
bilhões em 2005, 16% menos
que em 2004 — quanto teve
ganhos extraordinários.

I NTERNAC IONAL

AVENEZUELA vai
pagar adiantado cerca

de US$ 4,7 bilhões em dívi-
da externa pública neste
ano, disse o Ministério da
Fazenda. O programa de
pagamento reduzirá a dívi-
da pública de 23,4% do PIB
para 21%.

* * *

n A Quinsa, cervejaria
argentina do grupo AmBev,
disse que investirá US$ 20
milhões até 2009 para pro-
duzir bebidas da PepsiCo e
aumentar a capacidade de
suas fábricas da província
argentina de Mendoza.

* * *

n Os bancos da Colômbia
tiveram um lucro combina-
do de US$ 1,5 bilhão em
2005, 17% mais que em
2004, disse o governo. O
lucro do Bancolombia,
maior do país, foi o que
mais cresceu: 71%.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A mineradora estatal
chilena Codelco disse que
teve lucro de US$ 1,8
bilhão em 2005, 57,5% mais
que em 2004, ajudada pela
alta do preço do cobre.
n A Codelco disse também
que estuda transformar
suas operações de produ-
ção de ouro e prata numa
empresa de capital aberto.
A estatal chilena não disse
quanto espera conseguir
com o desmembramento
da unidade.

* * *

n A LAN, companhia
aérea chilena, divulgou
lucro de US$ 146,6 milhões,
em 2005, 10,4% menos que
em 2004. O aumento do
preço do combustível de
aviação pressionou o resul-
tado da empresa.
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Um antigo debate está sendo rea-
ceso na indústria publicitária ameri-
cana: o pessoal de criação deve tra-
balhar mais de perto com quem deci-
de onde os anúncios são veiculados?

Pelo menos alguns executivos do
setor acreditam que sim. A Ogilvy
North America, do WPP Group,
conhecida por trabalhos como a
Campanha pela Real Beleza da Dove,
começou a recrutar funcionários para
uma operação de planejamento de
mídia “digital”, voltada para novos
espaços de veiculação de anúncios.
Do mesmo modo, a Arnold
Worldwide, unidade da holding fran-
cesa de publicidade Havas, contratou
no mês passado um executivo de pla-
nejamento de mídia.

Essas iniciativas com certeza provo-
carão debates na indústria publicitá-
ria, suscitando questões sobre o papel
de grandes departamentos de planeja-
mento e mídia que coexistem com
agências de criação dentro de grandes

holdings de publicidade. A iniciativa
da Ogilvy, por exemplo, desafia direta-
mente o papel da enorme divisão de
mídia da WPP, a MindShare, que
atualmente trabalha para clientes da
Ogilvy como a American Express. A
Ogilvy diz que pretende continuar tra-
balhando com a MindShare.

A tendência também ressalta o
impacto das novas tecnologias no

mundo da publicidade. Antes, os
executivos de criação eram os bam-
bambãs da publicidade. O pessoal
de mídia tinha um papel menos
charmoso, decidindo que rede de TV
ou revista um anunciante devia usar
e depois comprando o tempo ou
espaço necessário. 

Mas nos últimos tempos o que era
um trabalho monótono ficou muito

mais importante. A fragmentação do
público numa grande variedade de
opções de mídia está forçando os anun-
ciantes a dar menos ênfase a veículos
tradicionais como a televisão, e mais
ênfase a veículos com foco mais estrei-
to. Assim, a decisão a respeito de que
meio usar numa campanha publicitá-
ria — iPod, website, vídeo on demand,
canais abertos de TV ou a cabo, ou
email — às vezes é mais crítica do que
os elementos criativos da campanha.

Por isso, alguns anunciantes estão
pedindo a agências que façam propos-
tas de campanhas que incluam tanto
idéias criativas quanto assessoramen-
to sobre onde colocar os anúncios, diz
Fran Kelly, presidente da Arnold.

Recentemente, alguns anunciantes
mudaram suas contas para agências
mais capacitadas para oferecer a com-
binação de serviços de criação e pla-
nejamento de mídia. “É simplesmente
mais fácil, mais coordenado e mais
bem executado” quando criação e pla-
nejamento de mídia “estão juntos sob
o mesmo teto”, diz Paul Guyardo, dire-
tor de marketing da DirecTV Group.

Publicitários voltam a debater união de mídia e criação
Trocando de contas
Alguns examplos de empresas que transferiram recentemente suas contas 
de propaganda e mídia para uma única agência:

ANUNCIANTE/CONTA ANTIGAS AGÊNCIAS NOVA AGÊNCIA

Procter & Gamble
Old Spice (publicidade global,
mídia norte-americana) 

DirecTV
Contas de publicidade 
e mídia

BMW da América do Norte
Contas de publicidade 
e mídia

Fonte: pesquisa WSJ

Saatchi & Saatchi da Publicis
Groupe (publicidade); Starcom
MediaVest Group (mídia)

BBDO Worldwide da Omnicom
Group (publicidade); OMD
Worldwide (mídia)

Fallon Worldwide da Publicis
Groupe (publicidade); 
Optimedia (mídia)

Wieden + Kennedy

Deutsch, da Interpublic
Group

GSD&M, da 
Omnicom Group 
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