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O
s barões do petróleo entraram apreensivos na adornada sala de
audiência do Senado americano e ergueram as mãos para prestar
juramento. Os holofotes brilharam, as câmaras fotográficas cuca-
ram e os membros do Comitê de Justiça do Senado fecharam o
cerco para a matança. Em pé, no fundo da sala, estavam duas dú-
zias de estudantes universitários vestindo camisetas com os dize-

res "Exxpose Exxon" (Exxponham a Exxon). Prometia ser o clássico duelo:
políticos pressionando CEOs do petróleo por eles terem apurado lucros re-
cordes enquanto americanos comuns estão sendo esfolados nas bombas.

O problema é que Rex Tillerson não se deu ao trabalho de ler o roteiro dos
Senadores. Apesar dos esforços dos legisladores que sempre interrompem
impunemente o interrogado, o novo CEO da Exxon Mobile deixou claro que
não estava disposto a ser intimidado. Um após o outro, senadores prolixos
como Charles Schumer tentavam, sem sucesso, atropelar Tillerson, que res-
pondia às perguntas com uma voz grave de texano barítono fazendo jus a seu
histórico de homem do petróleo e fazendeiro. Até mesmo Joe Biden, conhe-
cido por interromper a si próprio, teve que esperar que Tillerson terminasse
para poder lançar uma nova pergunta ao imperturbável executivo.

"Estamos investindo pesadamente em petróleo e gás natural convencio-
nal, que é o nosso negócio", respondeu Tillerson, quando perguntaram por
que a Exxon gastava tão pouco em fontes renováveis de energia como o
etanol. "Não estamos nesses outros negócios." Tillerson também não se
desculpou pelos US$ 36,1 bilhões de lucro no momento em que os ameri-
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canos estão pagando US$ 2,50 por galão de gasolina. Es-
ses lucros, ele contou aos senadores, "pertencem a mais
de 2 milhões de americanos que detêm ações da empre-
sa." E para certificar-se de que todos no recinto haviam
entendido o seu ponto de vista, Tillerson acrescentou:
"Imagino que haja pessoas neste comitê que se benefi-
ciaram de nosso sucesso no ano passado." (Ele estava
certo: o republicano do Arizona Jon Kyl é um acionista
da Exxon, segundo'sua recente declaração de bens).

ESSA AUTORIDADE E ESSA DETERMINAÇÃO
levaram Tillerson, de 54 anos, ao topo da Exxon no final
do ano passado, quando sucedeu o lendário Lee Ray-
mònd. Foi também o resultado dessa austeridade que
permitiu à Exxon chegar ao topo da lista da FORTUNE
500 pela primeira vez desde 2001, ultrapassando a ex-
campeã Wal-Mart. Os números são impressionantes: fa-
turamento de US$ 339,9 bilhões no ano passado e lucros
maiores que qualquer outra empresa americana na his-
tória —maiores até do que as quatro empresas subse-
qüentes na lista da FORTUNE 500 juntas.

A volta da Exxon ao posto de n° l vem coroar seu res-
surgimento, não só como a maior mas também como a mais
poderosa empresa dos EUA sobre todos os pontos de vis-
ta. No ano passado, ao se tornar a empresa de maior valor
de mercado (US$ 375 bilhões), ela suplantou a General
Electric. A empresa bombeia por dia duas vezes mais óleo
e gás do que o Kuwait. Suas reservas estão distribuídas
em seis continentes e são maiores do que as reservas de
qualquer outra empresa privada do planeta. Wall Street
espera que este ano a Exxon gaste aproximadamente US$
15 bilhões na exploração e produção de petróleo, que re-
compre pelo menos US$ 20 bilhões em ações e que pague
US$ 8 bilhões em dividendos, tudo isso sem ter que recor-
rer ao dinheiro em caixa, que excede US$ 30 bilhões.

O poder da Exxon se aproxima ao da Standard Oil de
John D. Rockefeller, um monopólio cuja cisão, exigida
pelo governo há quase um século, deu origem não ape-
nas a Exxon e a Mobil, mas também a Chevron, a Cono-
co e a Amoco, e marcou uma nova era em Washington
quanto à regulamentação das empresas. Desta vez, o
que está em jogo não é diferente. Enquanto seus lucros
se multiplicam, a Exxon tem atraído críticas crescentes
por sua participação no aquecimento global, e por seu
apoio à perfuração de poços no Santuário Nacional de
Vida Selvagem do Ártico (Arctic National Wildlife Re-
fuge). Schumer pode não ter conseguido interromper
Tillerson, mas com certeza quer lembrá-lo de que o po-
der da Exxon não é ilimitado. "A atitude da Exxon é
aquela de garotos durões do bairro que não precisam se
curvar a ninguém", contou o democrata de Nova York à
FORTUNE após a audiência em março. "Mas não há
dúvidas de que há uma nova fase de escrutínio para a
Exxon. Se eu tivesse que dar um conselho a eles, este
conselho seria 'acostumem-se a isso e estejam prepara-

dos'. Eles têm uma postura auto-probidade que mais
cedo ou mais tarde se voltará contra eles".

Se a liderança da Exxon é tão arrogante quando
afirma Schumer, pode bem ser porque eles sabem que
sua empresa é a empresa de energia mais bem admi-
nistrada no mercado. Enquanto a Royal Dutch Shell
luta para repor o petróleo e o gás que extrai do solo e
vê sua produção diminuir, a Exxon vem ao longo dos
últimos doze anos repondo mais do que produz. Desde
2004 suas ações têm batido o desempenho da BP e da
Chevron. Enquanto a BP tenta mudar de assunto ale-
gando que a empresa está além do petróleo, a Exxon
não se desculpa por estar nesse negócio.

Quer você ame ou odeie a empresa, entenda que a as-
cenção da Exxon ao topo da FORTUNE 500 não se deve
apenas ao alto preço do petróleo. É claro que US$ 65 por
barril ajudaram, mas a verdadeira razão para o sucesso
da empresa é uma palavra dita repetidamente no local
conhecido internamente como "Ninho de Deus", a ala do
escritório da Exxon em Irving, Texas, onde Tillerson e
outros altos executivos mantêm seus escritórios. É a dis-
ciplina. Ela é evidente em tudo, desde a maneira de se
vestir (nem pense em casual fridays em Irving) até sua
capacidade de cortar mais de 10 mil trabalhadores de sua
folha de pagamento de 2000 para cá, mesmo com as ven-
das aumentando. Enquanto o projeto da Shell na Ilha
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Sakhalin, na costa da Rússia, está com meses de atraso e
bilhões acima do orçamento, a empreitada da Exxon em
Sakhalin entrou em operação dentro do prazo e com de-
fasagem de 10% sobre a estimativa original de custo
(este projeto foi supervisionado por Tillerson.)

Essa ênfase implacável da Exxon sobre consistência e
disciplina pode parecer proibitiva para aqueles que estão
de fora, mas para Tillerson isso não é problema. "De ma-
neira curta e grossa, isso funciona", contou Tillerson em
março em Nova York aos analistas. "A cultura da Exxon
Mobil é algo que muitos gostariam de compreender me-
lhor. Mas realmente não vou ajudá-los a entendê-la, uma
vez que é a origem'de nossa vantagem competitiva."

DESDE O MOMENTO EM QUE TILLERSON FOI
cogitado para o cargo em 2004, o setor de petróleo tem
especulado sobre de que forma ele poderia mudar a
Exxon e se empregaria um tom mais suave e gentil do
que o famoso e mal-humorado Raymond. A verdade é
que Tillerson não tem o lado cáustico de Raymond,
mas é pouco provável que mexa numa fórmula que tem
dado certo há tanto tempo. "Não acho que as pessoas
devam esperar muita diferença", contou Tillerson à
FORTUNE em resposta a perguntas por escrito.
"Trata-se de uma cultura que começou há muitos e
muitos anos. É uma cultura que me é familiar desde
que entrei na empresa, há quase 32 anos."

Tillerson, que foi criado em Wichita Falls, Texas, for-
mou-se em engenharia civil pela Universidade do Texas,
em Austin. Ele passou verões trabalhando na construção
e na siderurgia e não tinha certeza quanto a uma carreira
no mundo do petróleo. Mas começou a trabalhar na Exxon
em um campo de gás natural na cidade de Katy, Texas, e
segundo ele próprio, "Nunca olhei para trás." A maior
parte da carreira de Tillerson na Exxon tem sido na pon-
ta mais importante do negócio — encontrar e desenvolver
petróleo e gás natural, primeiro no Texas e posteriormen-
te em locais tão remotos quanto a Rússia e o lêmen.

Na década de 90, Tillerson ganhou reconhecimento
como hábil negociador ao conduzir as conversas com o

governo russo para desenvolver
campos de petróleo e gás na costa
da ilha Sakhalin, uma área que
deve contribuir com 250 mil bar-
ris de petróleo por dia até o fim de
2006. "A Rússia foi o show do Rex
(Tillerson)," afirma Eugene Law-
son, presidente do Conselho de
Negócios EUA-Russia, de cuja
diretoria Tillerson faz parte. "Ele
tem muito prestígio, é fisicamente
forte, é um fazendeiro — e os rus-
sos adoram isso. Ele é o melhor
negociador que já vi."

Tillerson vai precisar de toda a
sua habilidade como negociador,
porque a chave do crescimento da
Exxon está em alguns dos lugares
mais difíceis do planeta. Além da
Rússia, a empresa conta com as
voláteis Nigéria e Angola para
contribuir com quase um milhão de
barris de produção nova até 2010.
Na Venezuela, onde a Exxon in-
vestiu centenas de milhões de dó-
lares para transformar areia betu-
minosa em petróleo, a empresa se
encontra em disputa com o presi-
dente Hugo Chávez, que já forçou

outras empresas a renegociar seus acordos e aumentar
os royalties. Mas a Exxon não cede, e caso as negocia-
ções fracassem, ela poderá ser forçada a partir.

O maior desafio para Tillerson será cumprir a promes-
sa da Exxon de aumentar sua produção de 4,1 milhões
de barris por dia para 5 milhões de barris até 2010. Se-
gundo o analista Paul Sankey, do Deutsche Bank, isso
implica um crescimento anual de 4% a 5%, que a Exxon
não tem conseguido nos últimos anos. Caso a Exxon não
seja bem-sucedida, o crescimento futuro dos lucros de-
penderá mais do crescimento contínuo do preço do pe-
tróleo — algo que Tillerson não acha provável.

Substituir as reservas atuais e aumentar os níveis de
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produção decrescentes é uma tarefa digna de Sísifo (Sí-
sifo foi um personagem da mitologia grega, condenado
a executar uma tarefa sem fim: rolar uma rocha morro
acima por toda a eternidade) que a Exxon compartilha
com os outros grandes do setor. Se por um lado a Exxon,
com US$ 30 bilhões em caixa e um balanço classificado
como AAA que permitiriam a Tillerson aumentar suas
reservas através da aquisição de empresas menores —
como a Chevron fez com a Unocal no ano passado — sua
abordagem disciplinada quanto ao uso do capital signifi-
ca que ele prefere esperar até que o preço do -petróleo
abaixe antes de fechar qualquer negócio. "Não estou cer-
to de que grandes aquisições neste ambiente fazem sen-
tido", diz. "Quando vejo alguns dos
negócios que têm sido fechados,
eles me parecem um pouco caros."
Esse tipo de paciência tem sua re-
compensa: Lee Raymond adquiriu
a Mobil quando os preços do petró-
leo estavam em baixa em 1998.

A Exxon pode dar-se ao luxo de
seguir seu próprio caminho em fun-
ção de sua vantagem tecnológica.
Apesar de sua reputação petroleira
de indústria da velha economia, a
Exxon considera-se uma empresa
de tecnologia, referindo-se a siste-
mas como o novíssimo Fast Drill
Process (Processo de Perfuração
Rápida), que permite uma redução
de 35% no tempo de perfuração de
um poço, economizando centenas de
milhões de dólares por ano.

NUMA CASA VELHA EM CA-
pitol Hill, a algumas quadras de
onde Tillerson teve que enfrentar
os leões do senado, a Exxon atrai
um outro tipo de atenção diferente
daquele a que está acostumada em
Wall Street. Esta é a sede da Exx-
pose Exxon, fundada no ano passa-
do através de uma coalizão de organizações que vão des-
de os radicais do Greenpeace aos moderados do Sierra
Club. Enquanto as grandes do petróleo têm enfrentado
adversários desde os tempos de Ida Tarbell (jornalista
americana início do século 20 que revelou as práticas ne-
fastas da Standard Oil Company) e os sensacionalistas
dos dias de Rockefeller, a Exxon sempre pareceu atrair
fogo mais intenso. Não se vêem campanhas semelhantes
dirigidas contra a Chevron ou a ConocoPhillips.

Shawnee Hoover, diretora da Exxpose Exxon, diz que
seu grupo foi formado para protestar contra o suporte que
a empresa dá à exploração de petróleo dentro do Santuá-
rio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, e contra seu ce-

ticismo sobre a causa do aquecimento global, sua recusa
em pagar US$ 4,5 bilhões de indenização aos pescadores
afetados pelo derrame do Exxon Valdez em 1989, e seus
parcos investimentos em fontes alternativas de energia.
Hoover está chamando os consumidores para boicotar a
Exxon e logo começará a questionar as doações da empre-
sa para campanhas de candidatos políticos.

Segundo Hoover, em nada prejudica sua causa o fato de
que, como ela mesma diz, "Nenhuma empresa é como a
Exxon — ela é o estereótipo da empresa da velha escola".
Representantes do Grupo de Pesquisa dos Interesses Pú-
blicos dos EUA, que apoiam a Exxpose Exxon, já senta-
ram para apreciar canapés e conversar com John Browne,

CEO da BP, mas a Exxon nem sequer ofereceu um café a
Hoover e seus colegas. O mais próximo que estiveram de
estar face a face numa reunião, diz Athan Manuel, do US
Pirg (uma espécie de Procon americano), foi no ano passa-
do no Capitólio ao entregar a Lee Raymond uma carta.
"Ele apenas soltou um grunhido", diz Manuel.

Embora seja pouco provável que Hoover receba um
convite para visitar a sede da Exxon num futuro próxi-
mo, o status da Exxon como a maior empresa da Amé-
rica e sua aversão às conversas verdes apreciadas pela
BP significa que a companhia enfrentará maior pressão
em temas como o aquecimento global. Caso os democra-
tas ganhem controle sobre o Congresso ou o Senado



neste ano, a empresa poderá ser taxada com impostos
sobre lucro fácil e aumento em regulamentações. "Esti-
ve nos negócios a minha vida toda", diz o senador Herb
Kohl (democrata pelo Estado de Wisconsin), que esteve
presente durante o depoimento de Tillerson. "Mas eu
gostaria de ver um pouco mais de consideração pelos
consumidores. Eles (a Exxon) precisam mostrar uma
responsabilidade que vai além do preço das ações —
eles me fazem lembrar a indústria do tabaco."

Particularmente, a Exxon não tem medo de jogo
duro. A empresa fez doações de milhões de dólares a
grupos como o Competitive Enterprise Institute, um
grupo de Washington que se auto proclama "Líderes na

luta contra o medo do aquecimento global." Outro que
se beneficiou da bondade da Exxon: A Public Interest
Watch, um grupo que exigiu que a Receita Federal ame-
ricana (IRS) realizasse auditoria nas contas do Green-
peace, o que foi feito. Um porta-voz da Exxon diz que a
empresa nada teve a ver com o pedido de auditoria.

Contudo, há sinais de glasnost, mesmo que Tillerson
insista que há incertezas sobre quanto o aumento da
temperatura pode ser atribuído às emissões de gases
produzidos pela queima de combustível. Ele afirma
que a Exxon já gastou mais de US$ l bilhão em proje-
tos de co-geração em suas unidades para reduzir as
emissões de C02 e contribuiu com US$ 100 milhões

para o Projeto Stanford de Energia do Clima. "O que
apoiamos é um esforço contínuo para melhor entender
o problema", afirma Tillerson. "Precisamos trabalhar
com mais empenho para articular nossas visões, e va-
mos tentar fazer mais do que isso no futuro."

SE A AMÉRICA É VICIADA EM PETRÓLEO, COMO
afirma o presidente Bush, então a unidade da Exxon em
Baytown, no Texas, é a agulha da seringa. Cobrindo
uma área de 3,4 mil acres no Golfo do México, Baytown
é a maior refinaria do país, transformando mais de 560
mil barris de petróleo por dia na gasolina que os ameri-
canos tanto desejam, junto com o querosene de aviação
e outros derivados de petróleo. Um labirinto de tubula-
ção branca interliga a refinaria ao cais onde os petrolei-
ros descarregam sua carga de ouro negro dia e noite.
Porém, o que mais impressiona em Baytown é a ausên-
cia de pessoas. Enquanto as melhorias na planta eleva-
ram a capacidade de processamento em 100 mil barris
ao longo da última década, a força de trabalho caiu para
um quinto do que era. Sistemas de última geração per-
mitem aos gerentes monitorar fluxos e verificar válvu-
las sem ter que sair da sala de controle. Caso a capaci-
dade não alcance as metas, eles sabem, em tempo real,
quanto dinheiro está sendo perdido, até o último dólar.
Apesar da reputação da Exxon entre os ambientalistas,
Baytown é surpreendentemente limpa. Não há poças de
óleo por toda parte, e o cheiro não é mais forte que aque-
le de um posto de gasolina. "Se vemos ou cheiramos coi-
sas de que não gostamos, elas são imediatamente lim-
pas", explica o gerente técnico Jeff Beck.

Baytown é por si uma metáfora da Exxon — há
uma incessante busca pela eficiência, uma grande
preocupação com os resultados, apesar de lucros re-
cordes, e uma atitude de seriedade. Não é para todo
mundo, mas a cultura tem uma maneira de envolver
seus funcionários e não largar mais. Logo na saída da
refinaria, em um bar chamado Don's Place, o encarre-
gado aposentado Eddie Glynn Walker toma sua cer-
veja. "Trabalhei lá por 35 anos, e era dureza em rela-
ção ao que eles esperavam de nós", conta. "Sinto fal-
ta da fábrica. Sinto falta das pessoas."

A Exxon pode não ser amada como a Apple ou o
Starbucks, e Tillerson poderá jamais vencer um con-
curso de popularidade. Mas enquanto os americanos
gostarem de passear pelas estradas com o tanque
cheio, a Exxon deverá permanecer no topo da FORTU-
NE 500 ou próximo disso. E é exatamente assim que as
pessoas no "Ninho de Deus" gostam das coisas.
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