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O Brasil no olho do

FURACÃO

Na semana em
que os mercados

financeiros foram
tomados por 

uma nova maré 
de pessimismo, 

empresas nacionais
tocaram o sino da

Bolsa de Nova York,
numa demonstração

de que, nos EUA,
o show nunca

pode parar

Economia

minutos para encerrar o pregão da
quarta-feira 19 quando Roberto Lima,
presidente da Vivo, chegou ao mezani-
no da New York Securities Exchange
(NYSE) para encerrar os negócios do
dia. A temperatura fria, perto de 0ºC,
contrastava com o agito dos operado-
res. Enquanto Norren Culhane, vice-
presidente da Bolsa americana, ensi-
nava a Lima o ritual de tocar o sino
durante 30 segundos e às 16 horas em
ponto bater duas vezes o martelo, os
operadores queriam vender ações.
Eles corriam de balcão em balcão
tentando encontrar interessados.
“Todos querem vender, mas nin-
guém é comprador”, reclamava um
deles à DINHEIRO em meio à tur-
bulência do piso das operações. Foi
quando Lima apertou o botão en-
cerrando o Vivo Day, a comemora-
ção pelo décimo aniversário de lis-
tagem da companhia brasileira em
Nova York. Era mais um dia tenso
para a economia americana, com o
índice Dow Jones fechando em bai-
xa de 5,1% e o Standard & Poors 500, em queda de 6,1%. 

Nesses pregões assustadores, os operadores apelida-
ram de maldição das três da tarde o que ocorre na
maioria dos dias na Bolsa. Esse é o horário em que os
negócios mudam de direção. Se o mercado está em
alta, passa a cair. Se estiver em baixa, ganha fôlego e
se recupera. “Chega às três horas e seu corpo treme
esperando pela hora final”, conta James Paulsen, do
Wells Capital. Na segunda-feira 17, o Dow Jones es-
tava no azul até esse limite. Em uma hora os negócios
viraram para uma queda de 2,63%. Era o efeito Citi-
bank, que anunciava um corte de 52 mil empregos –
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na Bolsa de Nova

York (acima),
Roberto Lima

encerra os
negócios do pregão  
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Economia

As 
peças da

Broadway
perderam
US$ 2,9
MILHÕES
em três 

semanas e
já começam
a sentir a
falta de 

dinheiro do
consumidor  

Vivo. Ainda estamos em crescimento e utilizando os recursos
financeiros para melhorar nossa operação”, explica Gardellia-
no. As empresas brasileiras continuam na alça de mira para o
curto e o longo prazo, como resume Norren Culhane, da
NYSE. “O Brasil fez bem a lição de casa.” Um exemplo é a
Petrobras, que já foi cotada a US$ 77 e hoje é negociada por
US$ 20, mesmo com os analistas indicando um preço justo
próximo a US$ 100. O entusiasmo só não é transferido para o
velho ditado de Rothschild porque não há dinheiro em caixa.
“O que eles estão fazendo, a todo o momento, é trazer o di-
nheiro de fora para dentro de casa”, diz Gardelliano. Na se-
mana passada, além da Vivo, a Oi também realizou o ritual
de encerrar o pregão. “Os investidores americanos elogia-
ram a performance das companhias nacionais e a consistên-
cia nos fundamentos”, contou Luiz Falco, presidente da Oi.

O fator econômico será a pedra no sapato do presiden-
te eleito Barack Obama, com a chegada das dificuldades
à economia real. A Broadway, um dos símbolos do en-
tretenimento de Nova York, começou a sentir a falta de
espectadores. O faturamento caiu US$ 2,9 milhões em
três semanas, de US$ 18,6 milhões para US$ 15,7 mi-
lhões até a segunda semana de novembro. Há alguns
meses a crise provocou a saída das instituições financei-
ras, os grandes mecenas do espetáculo americano. Por
via das dúvidas, algumas peças estão saindo de cartaz
e outras tendo a sua estréia adiada – mas sem data de-
finida. Espetáculos tradicionais como Les Misérables,
há 16 anos em cartaz, ainda não foram atingidos. O ci-
dadão americano terá um final de ano diferente. A loja
de departamento Macy’s estampou o seu recado para
o próximo ano em camisetas e enfeites natalinos: be-
lieve – acredite! Roberto Lima, após tocar o sino e ver
o mercado em queda, definiu o funcionamento da Bol-
sa. “O mercado é dessa maneira. É preciso esperar
pelo outro dia”, finalizou. Mas o certo é que, nos
EUA, o show deve sempre continuar.

suas ações despencarem 6,6%. A estimativa é que o mer-
cado financeiro sofrerá uma redução de cerca de 300
mil postos de trabalho até o final do ano que vem. No
dia seguinte, o mesmo fenômeno temporal, só que no
sentido inverso. A alta de 1,83% foi puxada pelas ações
da Hewlett-Packart (14,3%) e do Yahoo (8,6%).

Na quarta-feira 19, os corretores tentavam se apegar
ao relógio e lutar contra a maré de baixa. Mas não adian-
tou e o mercado mergulhou para 5,1%. A indústria ban-
cária voltou a preocupar, com as perdas de 23% do Ci-
tibank, a maior desvalorização em 13 anos, e 14% do
Bank of America. Desde a falência do Lehman Bro-
thers, em setembro, o mercado de
ações se desvalorizou 30%. “As in-
certezas com o setor financeiro volta-
ram”, disse um operador da Labra-
che, que tinha à frente uma bandeira
com o símbolo pirata e os dizeres: “Os
espancamentos continuarão.” Alguns
vêem dificuldade, mas se esquecem
da oportunidade. Basta lembrar o Ba-
rão de Rothschild, que afirmou: o me-
lhor momento para comprar ações é
quando o sangue está nas calçadas.
Enquanto o mercado americano mos-
tra sinais de cansaço, as empresas
brasileiras que visitam a NYSE são
recebidas com entusiasmo e servem
de refresco no meio desse furacão. 

Roberto Lima, Ernesto Gardellia-
no, vice-presidente de finanças da
Vivo, e Carlos Schoeninger, diretor
de relações com investidores, foram
os anfitriões de um almoço com cerca
de 30 investidores e analistas na própria quarta-
feira 19. As ações da companhia estão bem posicio-
nadas no exterior – aproximadamente 70% são es-
trangeiros. “Há seis meses, não tínhamos investi-
mento em mercados emergentes. Agora todos
querem estar nesses países”, conta Stephen Sha-
piro, sócio da Internal Capital, fundo especializado
em tecnologia que tem participação na Vivo, a úni-
ca empresa brasileira em sua carteira. Nesse pon-
to, a crise promoveu um alinhamento no perfil dos
fundos de investimento com os interesses da ope-
radora de telefonia celular. Saíram os hedge
funds e entraram os long funds, diz Schoeninger.

Ter acionistas interessados nos planos futuros
e não nos resultados imediatos deixa os executi-
vos da Vivo confortáveis para manter os planos
de crescimento e investimento na ampliação da
rede de cobertura, que ganhou o reforço de Mi-
nas Gerais com a aquisição da Telemig, por R$
651,1 milhões em agosto. “Quem olha os divi-
dendos no curto prazo tem que desconsiderar a
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