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ATexas Pacific, firma de
participações dos EUA,

a CCMP Capital Asia, de
Hong Kong, e a Permira,
de Londres, preparam ofer-
tas para disputar a compra
de participação majoritária
na fabricante japonesa de
eletrônicos JVC, disseram
pessoas a par da situação.
A participação é avaliada
em US$ 665 milhões.

* * *

n A Índia disse que sua
economia deve fechar o
ano fiscal que termina em
março com crescimento de
9,2%, ante 9% no ano ante-
rior, graças ao forte cres-
cimento nos setores de
manufatura e serviços. 

* * *

n A RCS MediaGroup, edi-
tora italiana dona do jornal
Il Corriere della Sera,
fechou acordo para com-
prar a rival espanhola
Recoletos, dona do espa-
nhol Expansión, numa tran-
sação avaliada em US$ 1,4
bilhão, incluindo dívidas.

* * *

n A SEC, a CVM america-
na, está para aprovar a
compra da operadora euro-
péia de bolsas Euronext
pela Nyse, que opera a Bol-
sa de Nova York, disseram
pessoas a par do assunto.

n A Nortel, fabricante
canadense de equipamen-
tos de rede, disse que vai
cortar 2.900 vagas até 2008,
ou 9% de sua força de tra-
balho, e que o corte resul-
tará em economia anual
de US$ 400 milhões. 

* * *

n A Vornado, fundo de
investimentos imobiliá-
rios, desistiu de sua oferta
de US$ 23,3 bilhões pela
Equity Office Properties
Trust, maior proprietária
de imóveis comerciais dos
EUA, abrindo caminho
para a oferta ligeiramente
inferior da Blackstone
Group.
n A Blackstone Group
fechou acordo para vender
um portfólio de prédios em
Nova York, que está com-
prando da Equity Office
Properties Trust, para a
Macklowe Properties por
cerca de US$ 7 bilhões, dis-
seram pessoas a par do
negócio.

* * *

n O Vietnã aprovou um
plano de US$ 33 bilhões
para construir uma rede de
trens de alta velocidade.
Isso vai reduzir de 32 para
menos de 10 horas a via-
gem de Hanói a Ho-Chi-
Minh.

I NTERNAC IONAL

APemex, petrolífera
estatal mexicana, disse

que espera que a produção
de seu maior campo, o
Cantarell, caia para 1,53
milhão de barris por dia,
ante 1,79 milhão por dia em
2006. Segundo a empresa, a
produção menor será com-
pensada pela expansão do
campo Ku-Mallob-Zaap.
n A PDVSA, petrolífera
estatal venezuelana, pla-
neja emitir US$ 3,5 bilhões
em títulos para financiar
investimentos em produ-
ção, disse Ricardo Sangui-
no, presidente da comis-
são de Finanças do
Congresso.

* * *
n O Equador teve superávit
comercial de US$ 1,1 bilhão
em 2006, ante US$ 532 mi-
lhões em 2005, disse o banco
central. As exportações
cresceram 22%, para US$
12,4 bilhões — dos quais 61%
em produtos petrolíferos.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Lukoil, petrolífera
russa, descobriu uma reser-
va de mais de 100 milhões
de barris de petróleo em
seu Bloco Kondor, na
Colômbia. A descoberta é a
primeira de uma petrolífera
russa nas Américas.

* * *
n A Enersis, holding da
espanhola Endesa para a
América Latina, sediada
no Chile, disse que um
aumento da tarifa de ener-
gia na Argentina esta
semana eleva seu lucro em
US$ 2,6 milhões por mês.

* * *
n Alberto Carrasquila,
ministro da Fazenda da
Colômbia, disse, sem dizer
a data, que deixará o
cargo — que ocupa desde
junho de 2003.
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BOGOTÁ — Enquanto cami-
nhava pelo histórico setor das
esmeraldas no centro da capital
colombiana, em meados do ano
passado, Arthur Groom foi
abordado por um homem que
chegou de repente e exibiu um
punhado de papéis dobrados
contendo pedras lapidadas.

“Sr. Arthur, sr. Arthur”, mur-
murou suavemente o negocian-
te. Preocupado com os olhares
ao redor e sem querer chamar
atenção, Groom, um joalheiro de
58 anos de Ridgewood, no Estado
americano de New Jersey, disse
ao homem para encontrá-lo
depois num escritório pequeno e
discreto nos arredores.

Groom tem um bom motivo
para manter a discrição na
Colômbia, fonte de 60% das
esmeraldas do mundo. Há uma
década, ele começou a falar
publicamente sobre falhas
comuns nas pedras, e os méto-
dos misteriosos e muitas vezes
ineficientes para escondê-las.
Agora, está sacudindo essa
parte às vezes nebulosa do
mundo das pedras preciosas, ao
se tornar a primeira pessoa a
tentar vender esmeraldas natu-
rais certificadas, como a De
Beers fez com os diamantes.

Há séculos, os comerciantes
de pedras preciosas discreta-
mente banham as esmeraldas
em óleos e resinas antes de
vendê-las a clientes que algumas
vezes não sabem do processo.
Em algum momento, os reparos

somem e
têm de ser
consertados.
A resposta
de Groom é a
E t e r n i t y
N a t u r a l
Emera ld s ,
marca que
ele lançou
em 2003.
Suas pedras
são tratadas
num labora-

tório do qual Groom é um dos
sócios, usando uma técnica
exclusiva, e têm garantia para
toda a vida.

Groom já recebeu duas
ameaças de morte. Ele não per-
mite mais que sua mulher e os
dois filhos adolescentes o acom-
panhem em viagens de negócios
à América do Sul, onde limitou
bastante suas visitas por ques-
tões de segurança. Ele começou
a viajar para o Afeganistão, na
esperança de um dia evitar a
Colômbia inteiramente.

“Procuro não irritar os
colombianos”, diz Groom, “mas
também não posso deixar que
eles me impeçam de construir
meu negócio.”

Qualidade e procedência são
questões explosivas em todas as
pedras preciosas, mas represen-
tam um problema particular-

mente difícil nas esmeraldas.
Quase todas as esmeraldas têm
fissuras. Embora existam falhas
nos rubis e nas safiras, elas não
são tão visíveis ao olho humano. 

Diferentemente do negócio
dos diamantes, que é dominado
por uma única grande empresa
— a De Beers —, o mundo das
esmeraldas é constituído de
centenas de comerciantes que
trabalham em alguns dos luga-
res mais turbulentos do mundo,
o que dificulta mensurar o valor
do setor. Além da Colômbia e do
Afeganistão, outro grande pro-
dutor é o Zimbábue.

O Brasil também é um dos
maiores produtores — talvez o
segundo maior, estima o
Instituto Brasileiro de Gemas e
Metais Preciosos. As esmeral-
das brasileiras são produzidas
principalmente nos Estados de
Minas Gerais, Bahia e Goiás e
representam 40% da produção
interna de gemas, diz o IBGM.
O País exportou US$ 7,9 milhões
em esmeraldas em 2006.

“Não sabemos qual é o ver-
dadeiro tamanho do mercado e
eu não conheço ninguém que
saiba”, diz Stuart Robertson,
diretor de pesquisa da
Gemworld, uma publicação
setorial. Os Estados Unidos,
maior mercado do mundo e
principal destino das exporta-
ções brasileiras, importaram

US$ 137 milhões em esmeraldas
em 2005, segundo dados do
Departamento do Comércio do
país. Mas alguns negociantes
subvalorizam seu produto, em
parte para evitar taxas de
importação e exportação.

Pessoas do mundo das esme-
raldas dizem que não se lem-
bram de mais ninguém tentan-
do vender esmeraldas naturais
certificadas — além de Groom,
que diz ter um faturamento de
cerca de US$ 7 milhões.

Groom era um corretor de
ações jovem e desiludido em
Manhattan nos anos 70 quando
começou a sonhar com o comér-
cio de gemas. Quando soube do
sucesso da joalheira da família
de um colega, começou a ver as
pedras preciosas como um meio
de enriquecer. Ele usou suas
férias para aprender sobre geo-
logia. Acabou abrindo o próprio
negócio, a Arthur Groom & Co.,
num elegante bairro comercial
de Ridgewood, a cerca de meia
hora de carro de Manhattan. 

Ele resolveu se especializar
em esmeraldas depois de uma
viagem à Colômbia em 1991.
Rapidamente familiarizou-se
com os métodos para consertar
as falhas nas gemas, visitando
laboratórios em que panelas fer-
vem em fogareiros, preparando
tratamentos para as pedras.

Referências a “olear” as
esmeraldas podem ser encontra-
das na história antiga. Mas
esses métodos tradicionais ten-
dem a secar ou mudar de cor.
Em meados dos anos 90, Groom
contratou um cientista para aju-
dar a criar um tratamento que
seria estável, e que ele poste-

riormente aperfeiçoou. Tudo
que Groom revela sobre o pro-
cesso é que ele usa um polímero
especial e uma técnica de apli-
cação secreta. Ele não registrou
a patente para evitar ter de
revelar o seu método.

Em 1997, um artigo sobre
Groom apareceu na respeitada
revista setorial Jewellery News
Asia, acompanhada de fotos.
Uma gema na foto de “antes”
parecia um gelo verde estilha-
çado; “depois”, era lustrosa e
clara. Em outras reportagens e
em discursos, Groom disse que
o setor deveria sempre infor-
mar seus clientes sobre fissuras
e manchas, assim como os
métodos para ocultá-las.

Suas declarações geraram
uma tempestade de críticas. Os
adversários de Groom, espe-

cialmente colombianos, o
acusaram de danifi-
car a reputação do
setor e de insinuar
que os joalheiros
escondem de seus
clientes as falhas

nas pedras. Outros
disseram que ele dene-

gria os concorrentes para pro-
mover seu método.

As declarações também
foram proferidas num momento
delicado para o setor. Em 1997,
uma mulher obteve uma indeni-
zação de US$ 78.000 de dois joa-
lheiros que lhe venderam um
anel de esmeralda maquiada
para corrigir uma grande fissura
que depois reapareceu. O vere-
dicto foi depois revertido, mas a
divulgação do caso esfriou o mer-
cado, que ainda não se recuperou
totalmente. Gemas de boa quali-
dade, vendidas a US$ 5.500 por
quilate em 1995, caíram para US$
3.000 em 2000 e agora estão a US$
4.500, segundo a Gemworld.

Groom diz que se arrepende
de ter feito os comentários
naquele momento, mas não se
incomoda com as críticas por-
que acredita em seu método.

Pouco depois, Groom estava
no Brasil, tomando o café da
manhã com Nanette Forresters,
gemóloga que na época presidia
a Associação Americana de
Comerciantes de Gemas. “Um
dos colombianos se aproximou
e levantou a voz para Arthur,
ameaçando matá-lo ali
mesmo”, lembra Forrester.
Groom diz que pensou que o
homem só estava com raiva.

No fundo, o desafio de Groom
tem a ver menos com sua marca
e mais com a natureza de sua
técnica de aperfeiçoamento. Na
faixa mais sofisticada do merca-
do de jóias, muitas pessoas
reclamam dos tratamentos “per-
manentes”, que acreditam dani-
ficar irreparavelmente o valor
da gema, assim como a Mona
Lisa seria prejudicada por uma
nova camada de tinta.

— Patrick Brock colaborou
neste artigo.

Um empresário sacode o mercado de
gemas com suas esmeraldas de marca
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O preço das esmeraldas está
se recuperando depois de ter sido
afetado por publicidade negativa.
Preço por quilate de esmeraldas
colombianas lapidadas. Em US$:

As esmeraldas
passan por um
longo proceso
desde a mina 
até as lojas.  Área
de mineração na
Colômbia (acima e
à dir.) e pedra
bruta (esq.).

Um especialista elimina
as impurezas, corta e
deixa as pedras no tama-
nho desejado. 

Arthur Groom
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Desde que Walt Disney abriu
a Disneylândia, em 1955, a Walt
Disney Co. raramente desviou-
se da sua idéia original de como
um parque temático deve ser.
Mas numa ultra-secreta divisão
de desenvolvimento, a empresa
está planejando um novo esfor-
ço de expansão dos parques
temáticos que vai muito além
do seu modelo tradicional de
simplesmente atrair os clientes
para as instalações da Disney
em Orlando, Flórida, ou
Anaheim, na Califórnia.

O conceito envolve levar a
experiência de um parque da
Disney para as massas, em vez
do contrário. Em vez de sim-
plesmente construir mais gran-
des parques, a empresa está
planejando uma rede de peque-
nos resorts e atrações em cida-
des ao redor do mundo. Isso
inclui de tudo, de hotéis inspi-
rados na Disney a resorts de

praia a galerias com restauran-
tes e lojas da marca Disney.

No curto prazo, a empresa
está usando a marca Disney
para se expandir agressivamen-
te para outros setores do negó-
cio do turismo. Por exemplo, ela
lançou e tem grandes planos de
expansão para uma operação
chamada “Adventures by
Disney”, em que viajantes
pagam por passeios guiados em
destinos turísticos populares,
como Itália e Irlanda. A empre-
sa também está aumentando
sua presença em condomínios
de veraneio, em lugares como o
Caribe. E planeja expandir sua
popular linha de navios de cru-
zeiro, com o lançamento de pelo
menos mais um navio Disney.

“Em vez de dizer onde será
a próxima Disneylândia, preci-
samos pensar mais em termos
de onde no mundo é que pode-
mos oferecer uma experiência
de imersão apropriada para o
tamanho do mercado”, diz Jay

Rasulo, presidente da divisão
de parques temáticos e resorts
da Disney. “Nem todos os mer-
cados podem absorver um par-
que completo da Disney.”

A expansão ocorre depois de
um longo período de recupera-
ção pós-11 de setembro de 2001.
Só nos últimos anos é que o
negócio voltou às margens de
lucro de 20% de antes de 2001. 

Rasulo diz que sua nova
estratégia está centrada em
aproveitar o crescimento do
mercado de viagens, especial-
mente na Ásia, onde muitos paí-
ses estão alcançando um nível
de renda que aumentará a
demanda por entretenimento.

Uma das idéias da empresa
é criar versões individuais de
resorts como o BoardWalk no
Walt Disney World, que tem um
hotel e casas de veraneio, res-
taurantes, boates, fliperamas e
outros tipos de entretenimento.
Uma alternativa é construir um
resort ao redor de uma atração

como um parque aquático ou
com um tema específico, como
piratas ou princesas. Outra é
construir uma versão familiar
de um cassino, sem a jogatina.

“Pense nisso
como separar os
componentes de um
parque temático e
reconfigurá-los”, diz
Rasulo.  Ele diz que
ainda não há
nenhum plano defi-
nido para qualquer
desses projetos.

Os planos mais
concretos giram em
torno da Adven-
tures by Disney.
Depois de experimentar dis-
cretamente esse negócio, a
Disney está lançando 12 itine-
rários nas Américas do Norte
e Central e na Europa, com
dois guias liderando grupos de
até 40 pessoas.

“Não é algo do tipo ‘Mickey
Mouse vai às montanhas’”, diz

Ed Baklor, que chefia a divisão
Adventures. “Em vez disso,
estamos contando uma história
local com personagens locais”.
As viagens também tentam
entreter adultos e crianças: na
viagem à Toscana, na Itália, os
adultos provam vinhos enquan-
to as crianças tomam sorvete.

O projeto Adventures levan-

ta um questionamento impor-
tante: se as viagens não têm o
Mickey Mouse, por que as famí-
lias vão se interessar? Com
base em algumas viagens de
teste, a Disney acredita que a
sua vantagem é oferecer um
ambiente para família nas
férias com a segurança e quali-
dade da marca Disney.

Se o público não pode ir à Disney, seus parques vão ao público

Idéia de como poderia ser
um espaço Disney para refei-
ções e compras num centro
urbano, acima. Ao lado, uma
imagem das Adventures by
Disney, os tours guiados para
destinos turísticos populares
ao redor do mundo.
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Fonte: O Estado de São Paulo, 08 fev. 2007. Caderno B, p. B8.
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