
Produto: ESTADO - BR - 8 - 07/06/06 ProofB8 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

POR JOEL MILLMAN E GERALDO SAMOR
THE WALL STREET JOURNAL

Da Cidade do México a Buenos
Aires, os investidores estão se pergun-
tando se a queda das bolsas em merca-
dos emergentes vai esvaziar a grande
onda de lançamento de ações na
América Latina.

Para empresas latino-americanas,
particularmente as brasileiras, captar
dinheiro em bolsas “é uma tendência
que chegou para ficar”, diz Elsen
Carvalho, sócio da Investidor
Profissional, uma administradora de
recursos do Rio. “Mas no curto prazo, se
o fluxo de capital cair, isso pode reduzir
o apetite por mercados emergentes e
esfriar as aberturas de capital.”

Nos dois últimos anos, dezenas de
empresas da região abriram seu capi-
tal, e muitas outras estão para fazer o
mesmo. A festa de ofertas públicas de
ações, no entanto, está sendo ameaçada
por fatores que atingem mercados pelo
mundo afora, como a perspectiva de um
aumento da inflação e dos juros nos
Estados Unidos, bem como questões
específicas da América Latina, entre as

quais a ascensão de políticos populistas. 
Essa combinação de acontecimen-

tos pode levar os investidores a buscar
melhores retornos com menor risco em
outros mercados, o que causaria o
adiamento de várias aberturas de capi-
tal já em andamento.

Antes do início do atual movimento
de queda das bolsas, as ações latinas
vinham numa ascensão sem preceden-
tes, com as bolsas da região disparan-
do graças ao crescimento econômico.
Mesmo com a recente queda, as bolsas
do Brasil, Colômbia e Peru acumulam
alta em dólar de 49%, 78% e 90%, res-
pectivamente, no período de 12 meses
até segunda-feira. 

A ascensão das bolsas foi alimenta-
da pela demanda, principalmente da
Ásia, por commodities latino-america-
nas que vão do petróleo e minério de
ferro ao farelo de peixe. Isso aumentou
a renda disponível na região.

Desde janeiro de 2004, houve cerca
de 30 aberturas de capital no Brasil,
dois terços de toda a emissão de novas
ações na América Latina no período.
Esse foi um belo salto em relação aos

anos anteriores, quando o Brasil esta-
va se recuperando de uma crise econô-
mica. Em 2003, não houve uma única
abertura de capital; nos três anos
anteriores, houve só duas.

A varejista americana J.C. Penney
Co. conheceu de perto o novo apetite

brasileiro por ações. Depois de deixar o
México e o Chile, a empresa vinha ten-
tando vender a Lojas Renner, que com-
prou no fim dos anos 90. Mas recebeu
somente ofertas baixas de investidores
estratégicos, até que o banco de inves-
timentos Credit Suisse persuadiu a
Penney a fazer uma oferta pública da
Lojas Renner. A varejista americana
captou US$ 382 milhões numa operação
de abertura de capital no ano passado.
Fundos mútuos americanos comparece-
ram, comprando 13,6% durante a ope-
ração. Menos de um ano depois, a par-
ticipação combinada desses fundos
está avaliada em US$ 177 milhões, ante
um valor inicial de US$ 52 milhões.

José Olympio Pereira, diretor no
Brasil do Credit Suisse — que interme-
diou a venda de US$ 1,5 bilhão em novas
ações no ano passado —, disse que a má
fase dos mercados emergentes pode
esfriar alguma atividade, mas que as
empresas ainda assim vão precisar
emitir ações. “Precisamos esperar que
a poeira assente”, disse, “para desco-
brir qual é o novo nível (de preço).”

Nem todo mundo concorda.

Enquanto a equipe de vendas do Credit
Suisse dizia aos clientes que poderia
segurar algumas operações de abertu-
ra de capital no Brasil, o UBS AG coor-
denou a oferta pública no mês passado
da empresa de informática Datasul SA,
captando cerca de US$ 155 milhões.
Outras 15 empresas brasileiras estão
na fila, incluindo a MMX Mineração e
Metálicos SA e a Odontoprev, uma
empresa de seguro dentário.

A política entra em jogo na
Argentina, onde a petrolífera espa-
nhola Repsol YPF SA anunciou que
considera vender de 15% a 20% de
suas ações da petrolífera argentina
YPF SA. As ações podem ser ofereci-
das sob certas condições, disse o pre-
sidente do conselho da Repsol,
Antonio Brufau. “Primeiro, se houver
valor”, explicou Brufau. “Segundo, se
houver apetite por um ativo deste
tamanho e concentrado na Argentina.
E terceiro, obviamente, teremos de
discutir com as autoridades.”

— Michael Casey, em Buenos Aires,
e Santiago Perez, em Madri, 

colaboraram neste artigo.

Queda dos mercados emergentes pode esfriar aberturas de capital no Brasil
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Desempenho dos índices IGBC, da 
Colômbia, Merval, da Argentina, e Bovespa,
em suas moedas locais

Fim da alta?

Fonte: Reuters via WSJ Market Data Group
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OS COMENTÁRIOS
sobre risco de inflação

nos EUA feitos segunda-
feira pelo presidente do
banco central americano,
Ben Bernanke, voltaram a
afetar as bolsas ontem. A
Média Dow Jones chegou a
ficar abaixo da marca de 11
mil pontos pela primeira
vez desde março, antes de
fechar em 11.002 pontos, em
queda de 0,42%.

* * *

n A Chevron teve seu pro-
jeto de US$ 8 bilhões para
produzir gás natural liqüe-
feito rejeitado pelo governo
australiano. As autorida-
des alegam que a petrolífe-
ra americana e suas
sócias, Exxon e Shell, não
conseguiram mitigar os
riscos ambientais. A
Chevron disse que apresen-
tará uma nova proposta.

* * *

n Jacques Chirac, presi-
dente da França, declarou
que prefere ver uma fusão
entre a Euronext, operado-
ra das bolsas de Paris e
Amisterdã, e a Deutsche
Börse, apoiando a tentati-
va da bolsa alemã de impe-
dir que a fusão de US$ 20
bilhões entre Euronext e
Nyse, a dona da Bolsa de
Nova York, se concretize.

n A Continental Airlines
disse que vai comprar da
Boeing 10 novos aviões 787
Dreamliner e 24 Boeing
737NG. Ao preço de catálo-
go, a transação chegaria
aos US$ 3,4 bilhões.

* * *

n Vinte e duas gigantes dos
setores de informática, ele-
trônicos e da saúde estão
formando a Continua
Health Aliance, ONG cuja
missão será desenvolver
ferramentas de alta tecno-
logia para melhorar a qua-
lidade de vida de pacientes.
Entre as firmas participan-
tes estão a Intel, Samsung,
Cisco, Philips e GE.

* * *

n A IBM disse que vai tri-
plicar seus investimentos
na Índia a quase US$ 6
bilhões nos próximos três
anos. A empresa america-
na de informática já é a
multinacional com a maior
força de trabalho no país,
com 43.000 empregados.

* * *

n O conselho da BAA, ope-
radora britânica de aero-
portos, confirmou ontem
que aceitou a oferta de
compra de US$ 18,9 bilhões
feita por um consórcio lide-
rado pela construtora espa-
nhola Ferrovial.

I NTERNAC IONAL

OEQUADOR informou
que dez operadoras par-

ticiparão da licitação do
Porto de Guayaquil, o maior
do país, marcada para outu-
bro. Entre os candidatos
estão o Consórcio Andrade
Gutiérrez Concessões &
Wilport e empresas dos
EUA, Holanda, Argentina e
Hong Kong, entre outras. O
vencedor terá de investir
US$ 150 milhões no porto.

* * *

n A Southwestern, minei-
radora canadense, disse
que vai desmembrar sua
filial Zincore Metals e
transferir o controle de
toda as suas reservas de
zinco e cobre no Peru para
a nova empresa. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

n A Bolívia vai exportar pe-
la primeira vez chá de coca,
que usa a mesma matéria-
prima da cocaína, disse o
governo. O primeiro cliente
será a Índia, que também
negocia outros pactos
comerciais com o país.

* * *
n A Cemex, maior fabri-
cante de cimento do
México, disse que 97,4% de
seus acionistas receberam
novas ações em lugar de
dinheiro, como parte do
programa de dividendos
da empresa. Além disso, a
Cemex pagou US$ 13
milhões a acionistas que
optaram por dinheiro.

R E G I O N A L

Sua opinião é importante!
Ao completar o breve questionário do WALL STREET

JOURNAL AMERICAS, você nos ajudará a atender melhor aos
seus interesses e a doar para uma causa importante.

Visite wsj.com/pesquisa

POR CECILIE ROHWEDDER
THE WALL STREET JOURNAL

A maior varejista do mundo
adora a Copa do Mundo.

Num oferecimento da Wal-
Mart Stores Inc., os argentinos
poderão ver ao vivo os jogos do
torneio em “miniestádios” insta-
lados nos supermercados da
rede. Na China, os clientes do
Wal-Mart podem praticar dribles
numa pista de obstáculos. E nos
Estados Unidos, eles podem
assistir a demonstrações de fute-
bol e jogar em campos de grama
artificial nas lojas.

O Wal-Mart diz que nunca
havia feito a associação entre
um evento e o marketing dela
em tal escala. Mas com 20% dos
seus US$ 312,4 bilhões em ven-
das por ano vindo agora do

exterior, a
v a r e j i s t a
americana
quer tirar
p r o v e i t o
total do
e v e n t o
e s p o r t i v o
mais visto

no mundo. A Copa também se
encaixa no empenho maior do
Wal-Mart de adaptar suas lojas
e estratégias de marketing para
consumidores de diferentes
regiões e etnias.

Nos EUA, onde o Wal-Mart
está trabalhando para atrair
mais fregueses hispânicos, a
rede diz que uma boa prepara-
ção para a Copa do Mundo
pode ajudar. A empresa tam-
bém está acrescentando mui-
tos itens em cidades como
Atlanta e Orlando, onde o his-
tórico de suas vendas indica
que produtos relacionados a
futebol são populares. 

“A Copa do Mundo é
muito importante para
nós”, diz Mike Cockrell, vice-
presidente de marketing
internacional do Wal-Mart.
“Ela mexe com muitos dos
nossos clientes.”

O Wal-Mart começou a plane-
jar para a Copa do Mundo em
junho passado. Foi então que o
diretor de merchandising inter-
nacional Paul Lewellen e a exe-
cutiva de marketing Amy
Markham deram o pontapé ini-
cial em teleconferências globais
para discutir produções e promo-
ções. Numa delas, os executivos
vieram com a idéia de instalar
lojas para vender comida alemã
nos Wal-Marts espalhados pelo
mundo, com o objetivo de criar
interesse pelo país anfitrião da
Copa. Por isso, a Superama, rede
de supermercados que o Wal-
Mart tem no México, vende “O
Melhor da Alemanha”, com
vinhos Mosel e biscoitos da
Bahlsen GmbH, de Hannover. 

Para o Wal-Mart, a febre
futebolística é um novo deriva-
do da sua crescente globaliza-
ção. Nove dos 15 países onde a
empresa opera têm times na

Copa. O exterior oferece o
maior espaço para abertura de
novas lojas e índices maiores de
crescimento que os EUA.

A divisão mundial de com-
pras do Wal-Mart centralizou a
maioria dos pedidos de merca-
dorias. As lojas da rede em todo
o mundo têm as mesmas cami-
sas das seleções, sandálias nas
cores nacionais e meias e cuecas
infantis com as bandeiras dos
países participantes. Lojas da
Grã-Bretanha e da Alemanha
foram as que fizeram os maiores
pedidos, diz o Wal-Mart.

Na Grã-Bretanha, um dos
maiores sucessos de venda da
Asda, a subsidiária do Wal-
Mart, é um anão de jardim de
US$ 9,30 que veste uma camisa
inspirada na bandeira inglesa.

“Tivemos de despachar
um pedido de emergên-

cia”, diz Dominic Burch,
porta-voz da Asda.

Ao promover um evento
que põe um país versus
outro, o Wal-Mart tem de
ter cuidado para achar o
tom certo. E seu escritório

de compras globais em
Arkansas foi surpreendido por
alguns pedidos. Os gerentes
locais da rede na Grã-Bretanha
encomendaram cadeiras de
praia estampadas com as ban-
deiras do Brasil, da Itália e da
França para vendê-las... na
Escócia e no País de Gales. Isso
porque os escoceses e os galeses
adoram torcer para qualquer
um que enfrente a Inglaterra. 

“Um escocês vai sempre
dizer que torce para dois times
— a Escócia e quem quer que
jogue contra a Inglaterra”, diz
Ayaz Alam, gerente de compras
para produtos não-alimentícios
da Asda. Encomendar a merca-
doria certa num centro global de
compras para adaptar os produ-
tos ao gosto local em cada loja é
um desafio logístico, acrescenta.

No início do planejamento

para a Copa, o Wal-Mart com-
partilhou informações com for-
necedores como a Coca-Cola Co.,
a Gillette, divisão da Procter &
Gamble, e a Anheuser-Busch
Cos., a cervejaria da Budweiser.
“Eles ficaram mais organizados
no planejamento para coordenar
suas atividades em diferentes
países”, diz  Bob Tufts Jr., vice-
presidente para desenvolvimen-
to global de clientes da Coca-
Cola Co., que supervisiona o
relacionamento com o Wal-Mart.

Os planos da Coca com o
Wal-Mart este ano são muito
mais elaborados do que da últi-
ma Copa do Mundo, quando a
fabricante de refrigerantes ape-
nas patrocinou um display de
mercadorias e um vídeo de fute-
bol junto com outras empresas.
Este ano, entre outras coisas, a
Coca está promovendo um con-
curso entre adolescentes mexi-
canos que compram no Wal-
Mart. O prêmio é uma viagem
para assistir a jogos na

Alemanha. Na China, a Coca
está patrocinando festas para
as torcidas no Wal-Mart.

A Anheuser-Busch, patrocina-
dora oficial da Copa, pôs seus
atacadistas em diferentes países
para trabalhar junto com o Wal-
Mart, desde dezembro passado,
para adaptar as promoções da
Budweiser aos públicos locais.
Para o Wal-Mart na Argentina, a
Anheuser-Busch desenvolveu
garrafas para colecionadores.

Apesar de todo o planejamen-
to, associar promoções a eventos
esportivos é sempre imprevisí-
vel. As vendas em cada mercado
podem depender de como atua o
time da casa, dizem varejistas e
fornecedores. Nos Wal-Marts da
Alemanha, máscaras de borra-
cha com as feições do goleiro
Oliver Kahn, vendidas por
Œ 12,97, estão juntando pó depois
que ele foi relegado à reserva.
Na Grã-Bretanha, a Asda fechou
acordo com o jovem atacante
Wayne Rooney e sua namorada
para que eles apareçam em
comerciais de TV e promoções
durante a Copa do Mundo.
Rooney quebrou o pé e não é cer-
teza que entre em campo.

Wal-Mart aproveita a Copa para
fazer sua grande promoção mundial
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Wal-Mart na Copa: acima,
uma loja na Inglaterra , onde
anões de jardim vestidos com a
bandeira inglesa (abaixo) 
foram um enorme sucesso. 
À direita, um dos miniestádios
instalados nas lojas para os 
espectadores argentinos.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 7 jun. 2006. Economia, p. B8.




