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Para tentar combater um
sentimento antiamericano fora
dos Estados Unidos, várias
grandes empresas do país lan-
çarão uma campanha para
fazer uma plástica no “feio
americano” e melhorar as
maneiras de viajantes a traba-
lho no estrangeiro. 

Empregados e executivos
dessas empresas que estão de
viagem marcada para outros
países receberão o Guia dos
Cidadãos do Mundo com 16 dicas
para melhorar a imagem dos
EUA, como tentar aprender um
pouco de línguas estrangeiras e
evitar falar muito sobre rique-
za, poder, status ou orgulho
americano. O programa começa
no mês que vem e a partir do
fim do ano incluirá um seminá-
rio de um dia. 

“Somos geralmente vistos
por todo o mundo como um povo
arrogante, totalmente voltado
para si e barulhento”, diz Keith
Reinhard, presidente emérito
do conselho da agência de pro-

paganda DDB Worldwide Inc.,
que está liderando o esforço por
meio de uma associação chama-
da Business for Diplomatic
Action Inc., uma instituição
sem fins lucrativos que tenta
fazer empresas americanas tra-
balhar juntas para melhorar a
imagem dos EUA no mundo. 

A American Airlines, da
AMR Corp., a Lowe’s
Companies Inc. e a Novell Inc.
participam do programa, diz a
associação. Exxon Mobil Corp.,
Microsoft Corp., McDonald’s
Corp. e Weyerhaeuser Co. têm
executivos no conselho da
Business for Diplomatic Action,
e devem entrar na campanha,
que está sendo custeada pela
Associação Nacional de
Viajantes a Trabalho, ou NBTA
na sigla em inglês, um grupo de
gerentes de viagem de grandes
empresas. Mais de 40 grandes
empresas foram abordadas até
agora, segundo a NBTA, e cerca
de metade manifestou interesse
em participar. 

Algumas empresas resistem
a sugerir que seus funcionários

e executivos precisem de melho-
res maneiras, e a associação de
Reinhard enfrenta resistências
à idéia de que relações pessoais
possam afetar a percepção que o
mundo tem dos EUA. Aliás, um
esforço do Departamento de
Estado americano de atrair o

mundo publicitário para melho-
rar a imagem dos EUA mundial-
mente fracassou pouco depois
do 11 de setembro de 2001. 

Reinhard, que nega a insi-
nuação de que esteja tentando
aproximar-se dos conselhos das
grandes empresas para con-
quistar novos clientes para sua
agência de publicidade, diz que
este esforço depende de ações,
não publicidade. 

As dicas incluem sugestões
para viagens internacionais,
como um lembrete de que no
Japão é considerada falta de
educação olhar diretamente nos
olhos por mais de alguns segun-
dos, e na Grécia, acenar com a
mão para dar tchau é conside-
rado um insulto. 

Mas também ataca traços
estereotípicos dos americanos,
tais como bazófia, voz alta e
pressa. O guia pede que os via-
jantes comam devagar, falem
mais baixo, caminhem mais
devagar e se vistam mais formal-
mente quando no exterior, já que
roupas informais podem ser um
sinal de desrespeito em alguns
países. Também recomenda que
se evitem discussões sobre reli-
gião, política e patriotismo.

Em vez de tentar anunciar
as virtudes dos EUA, Reinhard
acha que o país estaria melhor
servido se fizesse que os 60
milhões de americanos que via-
jam ao exterior todo ano com-
portem-se melhor.

Contra o antiamericanismo, bons modos
Grupo de executivos quer melhorar imagem
dos EUA pelo comportamento dos viajantes
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OOURO fechou a US$
597,60 a onça troy para

o contrato de abril na
Bolsa Mercantil de Nova
York, 1,6% acima do fecha-
mento anterior e maior
valor em 25 anos, impulsio-
nado pela entrada de
novos investidores no setor
de commodities.
n O cobre fechou a US$
5.828 a tonelada na Bolsa de
Metais de Londres, batendo
em 1,6% o recorde anterior.

* * *

n A Saic, montadora chi-
nesa, disse que planeja
vender carros com marca
própria no Reino Unido —
onde competiria direta-
mente com seus parceiros
na China, Volkswagen e
GM — já em 2007 e expan-
dir para o resto da Europa
até 2009. Os próximos mer-
cados seriam América,
Rússia e Oriente Médio.

* * *

n O Caisse des Depôts et
Consignations, banco esta-
tal francês, disse que vai
comprar 2,2% da EADS,
empresa européia dos seto-
res aeroespacial e de defe-
sa controladora da Airbus.
O negócio avaliado em US$
756,1 milhões pode permi-
tir mais controle do gover-
no francês sobre a EADS.

n O conselho do BPI, banco
português, disse aos acio-
nistas — entre eles o Itaú,
que possui 16% da empresa
— para não aceitarem a
oferta de compra de US$ 5,2
bilhões feita pelo também
português BCP, dizendo que
ela “subestima as sinergias
potenciais” entre os bancos.

* * *

n A DuPont, indústria quí-
mica, e a Syngenta, de bio-
tecnologia, ambas america-
nas, formaram joint ventu-
re para licenciar genes de
sementes transgênicas. As
duas são respectivamente a
segunda e a terceira maio-
res do setor de sementes,
atrás da Monsanto, tam-
bém dos EUA.

* * *

n A Alcoa, fabricante
americana de alumínio,
apresentou lucro de US$
608 milhões no primeiro
trimestre, mais que o
dobro de igual período de
2005, impulsionada por
alta de 16% nas vendas.

* * *

n A Sony, do Japão, e a
Samsung, da Coréia do
Sul, disseram que plane-
jam investir US$ 2 bilhões
em nova fábrica de sua
joint venture de produção
de telas de cristal líquido.

I NTERNAC IONAL

OGOVERNO DO
MÉXICO disse que

pode vender em bolsa sua
fatia de 49% da operadora
de aeroportos GACN, o que
pode lhe render US$ 300
milhões. O governo, contu-
do, ainda avalia proposta
de compra por US$ 270
milhões, feita pela cons-
trutora Grupo Ica, que tem
os outros 51%.

* * *

n O Caja de Madrid,
banco espanhol, disse que
aumentou sua participação
no banco imobiliário mexi-
cano Su Casita de 25% para
40%, numa operação de
US$ 55,6 milhões.

* * *

n A província de Mendoza,
na Argentina, planeja lei-
loar 13 blocos de explora-
ção de gás natural e petró-
leo em fins de maio, disse
o governo local.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Innova, operadora de
TV por satélite mexicana,
disse que ampliou seu pro-
grama de recompra de dívi-
da. Ela comprará todos os
US$ 300 milhões em títulos
que vencem em 2013, e não
mais só US$ 195 milhões. 

* * *
n A Codelco, mineradora
estatal chilena, disse que
fez joint venture com a tele-
fônica japonesa NTT para
automatizar suas minas. O
investimento inicial será de
US$ 3 milhões.

* * *
n A Argentina vendeu US$
316 milhões em produtos
agropecuários aos demais
países do Mercosul no pri-
meiro bimestre, 53% mais
que em igual período de
2004, disse o governo.

R E G I O N A L Bons modos
Dicas da Business for Diplomatic
Action aos americanos que 
viajam a negócios:

n Veja um mapa: “Familiarize-se com
a geografia local para evitar come-
ter erros ofensivos.”

n Vista-se formalmente: “Em alguns
países, roupa casual é sinal de
desrespeito”

n Seja modesto: “Falar sobre riqueza,
poder ou status — pessoal ou da empresa — pode gerar ressentimento.”

n Nada de palavrões: “Até um palavrão ocasional é inaceitável”

n Desacelere: “Falamos rápido, comemos rápido, andamos rápido, vivemos rápido.
Muitas culturas são diferentes.”

n Ouça tanto quanto fala: “Pergunte às pessoas que visita sobre elas e o modo de
vida delas.”

n Fale baixo e lentamente: “Falar alto é muitas vezes visto como arrogância.”

n Contenha-se quando o assunto é religião: Em muitos países, a religião “não é um
tema para discussão pública.”

n Contenha-se quando o assunto é política: “Evite (discutir) se alguém ataca as
políticas ou os políticos americanos. Discorde polidamente.”

Fonte: Business for Diplomatic Action
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WASHINGTON — A aproximadamen-
te cada dez anos, desde os anos 70, os
Estados Unidos passam por um surto de
ansiedade em relação ao investimento
estrangeiro no país, e o Congresso ou a
Casa Branca respondem com novas
regras para monitorar a entrada de
dinheiro — até agora com pouca inter-
rupção de fato. 

Desta vez pode ser diferente. 
Bombardeados por recentes revoltas

públicas contra várias tentativas de
investimentos árabes e chineses no
país, muitos no Congresso americano
argumentam que os tempos mudaram,
e que as regras de monitoramento do
investimento estrangeiro precisam ser
apertadas significativamente para pro-
teger a segurança nacional. Como
resultado, grupos empresariais e auto-
ridades americanas temem que, pela
primeira vez desde os anos 20, um
Congresso acuado possa de fato aprovar
legislação que comece a afastar investi-
mentos estrangeiros em nome de uma
segurança reforçada. 

“Tenho muito medo de que nós
vamos acabar exagerando nas medidas
e só vamos nos dar conta daqui a vários
anos quando o investimento estrangeiro
cair e não soubermos exatamente por
quê”, diz William Reinsch, um ex-fun-
cionário do Departamento do Comércio
dos EUA que agora chefia o Conselho
Nacional do Comércio Exterior, uma
entidade empresarial de Washington
que defende o livre comércio. 

Por ora, todos os olhos estão numa
proposta no Senado assinada pelo presi-
dente da Comissão de Bancos, Richard
Shelby, um senador do Partido
Republicano do Alabama. O projeto, que
foi aprovado por unanimidade na comis-
são e aparenta ter amplo apoio no
Senado, tem por objetivo eliminar as
brechas expostas pelo recente furor polí-
tico por causa da compra de portos ame-
ricanos por uma empresa de Dubai. Os
parlamentares dizem que foram pegos
de surpresa pela aprovação pelo governo
de George W. Bush de uma fusão que
colocou a Dubai Ports World, uma estatal
de Dubai, no controle das operações de
cinco portos americanos, um arranjo que

agora está prestes a ser desfeito. O
governo, dizem eles, devia ter sido bem
mais vigilante ao examinar o negócio. 

Na versão do fim do mês passado, o
Projeto Shelby amplia o escopo de inves-

timentos que precisam ser examinados
em detalhe, aumenta o atual processo de
análise pelo governo e prevê uma notifi-
cação antecipada ao Congresso — e até a
governadores — sobre os processos.

Iniciativas anteriores de dar ao gover-
no um maior controle sobre fusões e aqui-
sições estrangeiras nos EUA seguiram de
perto revoltas políticas em relação ao
investimento estrangeiro, adicionando a
cada vez novas camadas de controle. 

Em 1975, o governo de Gerald Ford
criou o primeiro organismo formal do
país para supervisionar aquisições
estrangeiras, o Comitê do  Investimento
Estrangeiro nos EUA. Chamado pela
sigla CFIUS, o comitê era originalmente
pouco mais que um grupo de análise mul-
tiministerial. Em 1988, o Congresso e o
governo de Ronald Reagan trabalharam
juntos para dar poder de fiscalização ao
CFIUS. As novas regras permitiram ao
Poder Executivo, em nome da “seguran-
ça nacional”, impor condições e até vetar
propostas de aquisições estrangeiras nos
EUA. Em 1993, o Congresso mudou nova-
mente a lei, aumentando a fiscalização
de investimentos feitos por estatais.

Segurança nacional pode levar EUA a frear investimento estrangeiro
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Os EUA, um grande investidor em outros países,
também depende do investimento estrangeiro 
para financiar seu déficit comercial.

Desequilíbrio

Investimento estrangeiro direto nos EUA
Investimento direto dos EUA em outros países

Fonte: Departamento de Comércio dos EUA
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CIDADE DO MÉXICO — Não faz um
mês, parecia que a eleição presidencial do
México estava ganha pelo candidato de
esquerda Andrés Manuel López Obrador. Aí
o candidato do partido do governo, Felipe
Calderón, adotou uma estratégia inusitada:
começou a fazer campanha contra o líder
populista venezuelano Hugo Chávez.

Embora Chávez tenha conquistado
apoio na Venezuela e fora do país gastando
o dinheiro do petróleo
em coisas que vão
desde refeições grátis
até subsídios para
aquecimento de resi-
dências pobres nos
Estados Unidos, ele não
é bem visto no México,
onde lembra muita
gente de presidentes
que esbanjaram a
riqueza do petróleo
mexicano durante
momentos de boom e
deixaram o país em ruína econômica.
Assim, a campanha de Calderón começou a
veicular propagandas com duros ataques
— cuja intensidade não tem precedentes
na jovem democracia mexicana — que
apresentam López Obrador como uma
cópia do agitador venezuelano.

López Obrador diz que não tem inten-
ção nenhuma de alterar a economia de
mercado do México para alcançar seus
objetivos de ajudar os pobres. Mas a
agressiva campanha de seu adversário
ajudou a levantar dúvidas entre eleitores
indecisos, tanto que agora a eleição pare-

ce novamente em disputa pela primeira
vez em vários meses, dizem analistas.
Uma das principais pesquisas de opinião
do México mostrou semana passada que a
vantagem de López Obrador caiu para três
pontos porcentuais em relação a Calderón,
contra nove em março. 

“Os anúncios sobre o Chávez tiveram
mesmo um impacto”, disse Juan Camilo
Mouriño, 36, coordenador da campanha de
Calderón. “Vamos mostrar que (López
Obrador) é perigoso para o México.”

López Obrador e Chávez são ambos pro-
dutos de uma reação contra políticas eco-
nômicas adotadas na América Latina a
partir dos anos 80 que estabilizaram as eco-
nomias da região, mas são criticadas por
não terem melhorado a vida dos pobres.
Embora essa mudança para a esquerda
tenha levado ao poder líderes moderados
em países como Brasil e Chile, Chávez se
mostra como o porta-estandarte do movi-
mento ao expropriar campos petrolíferos de
empresas estrangeiras, comprar armamen-
tos militares e despejar dinheiro em proje-
tos personalistas.

Aliás, calcular se os candidatos de
esquerda pela região estão buscando seguir
o modelo de Chávez ou uma trilha mais
moderada virou um cálculo importante
tanto para eleitores quanto para investido-
res estrangeiros. Para os EUA, a resposta é
mais crucial no México, um importante par-
ceiro comercial e fornecedor de petróleo. 

López Obrador, um ex-prefeito da
Cidade do México que ganhou popularida-
de com projetos habitacionais e subsídios
em dinheiro aos idosos, descarta compara-
ções com Chávez. E os assessores dele
dizem que sua vantagem de 10 pontos por-

centuais continua intacta nas pesquisas
internas de opinião pública, sugerindo que
as notícias de uma popularidade em queda
estejam erradas.

“Eles começaram uma guerra suja de
mentiras e calúnia”, disse Cesar Yañes,
porta-voz de López Obrador.

A sombra de Chávez pairou sobre outras
recentes eleições latino-americanas. Na

Bolívia, o vencedor Evo
Morales era amplamen-
te visto como próximo
de Chávez. No Peru,
oponentes do candidato
populista Ollanta
Humala o acusam de
receber recursos de
Chávez. Humala rejeita
essas alegações. 

No México, a propa-
ganda de ataque político
de maior sucesso da
campanha de Calderón
é um clipe de Chávez

criticando o presidente mexicano Vicente
Fox, justaposto a um clipe de López Obrador
comparando o popular presidente mexicano
a uma ave cacarejante e sugerindo que ele
“fique calado”. O efeito é pintar López
Obrador como um demagogo que não conse-
gue suportar críticas.

Os anúncios, feitos pela unidade mexi-
cana da agência Ogilvy & Mather, de Nova
York, colocaram repentinamente López
Obrador na defensiva, num momento
quando ele parecia pronto para alcançar a
vitória. Ele recentemente anunciou que
não vai mais falar mal de Fox e foi a uma
rede de rádio para explicar por que ele não
é como Chávez.

Ataques a Hugo Chávez alteram clima
da campanha presidencial no México

Felipe Calderón

Andrés Manuel
López Obrador
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