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TÓQUIO — Quando as
empresas americanas anun-
ciam planos de fusão, não é
raro que acionistas barrem o
negócio por causa do preço ou
outros problemas. No Japão,
isso nunca havia ocorrido — até
a semana passada.

Um fundo de investimento

liderado pelo americano Scott
Callon conseguiu o apoio dos
acionistas e
venceu uma
votação para
evitar que
uma pequena
siderúrgica
de Tóquio
fosse com-
prada. Callon
d e r r o t o u
duas das
m a i o r e s
e m p r e s a s
japonesas: a
Nippon Steel Corp., a maior side-
rúrgica do país, dona de partici-
pação majoritária na potencial

compradora, e a trading Mitsui
& Co., que apoiou o negócio na
condição de maior acionista da
siderúrgica que seria comprada.

“A elite japonesa sempre
acreditou que sabe como geren-
ciar suas empresas sem ouvir
outras vozes”, diz Callon, um
ex-diretor-gerente do Morgan
Stanley. Para ele, a votação
mostra que “os acionistas indi-
viduais estão participando de
verdade”.

Acionistas que no passado
ficavam calados agora estão
adquirindo poder no Japão,
sacudindo as diretorias e des-
pertando a esperança de que a
recuperação da economia do

país tome vigor. As empresas
japonesas, que costumavam
pertencer a bancos e outros
parceiros amigáveis, precisam
hoje responder a acionistas
individuais e fundos de investi-
mento independentes.

Apenas 11% dos US$ 12,5 tri-
lhões em patrimônio pessoal do
Japão estão em ações e investi-
mentos semelhantes, ante 31%
de US$ 40,5 trilhões nos Estados
Unidos. A maior parte do
dinheiro japonês está deposita-
da em bancos, que sempre
foram os principais financiado-
res das grandes empresas.

Recentemente, porém, as
pessoas físicas passaram a
investir mais nesse mercado.
Segundo dados oficiais, o núme-
ro de acionistas individuais
japoneses cresceu de 27,4
milhões em 1996 para 38,1
milhões em 2005 e agora repre-
senta 20% do mercado.

A tendência pode forçar as
empresas a empregar seus
recursos de maneira mais efi-
ciente. A Bolsa de Valores de
Tóquio está cheia de empresas
cujas ações são negociadas por
menos do que o valor correspon-
dente de seus ativos, como caixa
e imóveis, e poderia ser impul-
sionada por consolidações.

“Ainda há tanta ineficiência
na economia japonesa que lim-
par apenas parte dela já daria
um empurrão no crescimento
por muitos anos”, diz Marc
Goldstein, diretor de análise de
Japão da Institutional
Shareholder Services (ISS), uma
firma americana de aconselha-
mento de acionistas.

Callon diz que a pequena
siderúrgica Tokyo Kohtetsu é um
caso clássico de executivos que
desconsideram os interesses dos
acionistas. A direção da empre-
sa, que coleta e processa sucata
de aço para o mercado de cons-
trução, queria vendê-la para
uma rival maior em Osaka por
um ágio de apenas 6% sobre o
valor em bolsa. Callon diz que
deveria haver um ágio muito
maior, considerando as reduções
de custo potenciais do negócio.

Os executivos da Tokyo
Kohtetsu discordam, dizendo
que a empresa poderia ser sufo-
cada pelas importações da China
e que tem pouca influência no
mercado para conseguir um
acordo melhor. “Somos pequenos
demais”, diz o diretor financeiro
Yoshiyuki Niino. “Não podemos
fazer os investimentos necessá-
rios em equipamentos para nos
manter competitivos.”

Callon abriu seu fundo,  cha-
mado Ichigo — parte de um
ditado japonês que significa
“uma chance única” —, junto
com o colega Sanae Shimizu no
ano passado. O fundo tem ape-
nas US$ 25 milhões, a maioria
de família, amigos e clientes
antigos.

No início de abril do ano pas-
sado, Callon e Shimizu identifi-
caram a Tokyo Kohtetsu como
um investimento em potencial.
As ações da empresa valiam
menos de seis vezes o lucro
anual líquido. Uma razão para
o baixo valor é que os herdeiros
dos fundadores e o Ministério

da Fazenda — que tinha recebi-
do ações como pagamento de
impostos — estavam pouco a
pouco reduzindo sua participa-
ção. Isso criou uma enxurrada
de vendas de ações da empresa
no mercado, mas não afetou o
núcleo dos negócios da Tokyo
Kohtetsu. A empresa era lucra-
tiva, não tinha dívidas e manti-
nha um caixa positivo. Além
disso, com um valor de mercado
de menos de US$ 100 milhões,
estava fora dos radares de mui-
tos investidores institutionais. 

Antes que o fundo de investi-
mentos de Callon pudesse oficial-
mente comprar a participação, a

Tokyo Kohtetsu entrou em ação.
Ela já estava em contato com a
Osaka Steel Co., uma fabricante
muito maior de produtos seme-
lhantes a 400 quilômetros de dis-
tância, no oeste do Japão. As
duas empresas notaram que
poderiam economizar na entrega
de produtos a partir da fábrica
mais próxima de cada cliente.

Em outubro passado, as duas
anunciaram fusão. O acordo,
em ações, representava na oca-
sião um ágio de 6% para os acio-
nistas da Tokyo Kohtetsu. As
empresas disseram que o preço
era justo, citando opiniões de
grandes corretoras japonesas.

Callon não concordou. Até no
Japão, a empresa que compra
normalmente tem de pagar um
ágio de 10% a 15% sobre o valor
em bolsa por sua presa. Nos
EUA, o típico são 30%. Além
disso, Callon achou que o ágio
deveria ser mais alto que o usual
porque a Tokyo Kohtetsu estava
abaixo do valor estimado e por
causa da óbvia economia que as
empresas fariam na entrega de
produtos. Além da redução desse
custo, juntas as duas compa-
nhias teriam mais influência e
poderiam forçar preços mais
baixos de fornecedores.

A trading Mitsui é a maior
acionista da Tokyo Kohtetsu,
com uma fatia de 29,1%. O presi-
dente da Tokyo Kohtetsu traba-
lhou mais de 30 anos na Mitsui.
A Nippon Steel, por sua vez, tem
61% da Osaka Steel. A Mitsui e a
Nippon Steel são parceiras de
negócios há muito tempo, e em
termos financeiros esse relacio-
namento é bem mais significati-
vo para a Mitsui que sua partici-
pação na Tokyo Kohtetsu.

“É seguro dizer que (a Tokyo

Kohtetsu e a Osaka Steel) não
estavam agindo independente-
mente”, diz Goldstein, da ISS,
que como outros observadores
acredita que a Mitsui e a Nippon
Steel influenciaram o acordo.

Niino, da Tokyo Kohtetsu,
diz que “a fusão e (o preço) não
têm nada a ver com o relaciona-
mento entre a Mitsui e a Nippon
Steel”. Um porta-voz da Mitsui,
Minoru Kasahara, não quis
comentar por que razão a tra-
ding estava disposta a aceitar
um ágio tão baixo por suas
ações. Um porta-voz da Nippon
Steel, Masato Suzuki, disse que
sua empresa recebeu relatórios
periódicos sobre o que estava
sendo dito sobre a aquisição,
mas que o comprador e o vende-
dor eram os “principais atores”.

Muitos dos acionistas meno-
res da Tokyo Kohtetsu acredita-
vam que estavam ganhando
pouco. Alguns deles protestaram
nos painéis de discussão da
Yahoo Japan Corp.

Callon imprimiu cerca de 50
notas dos painéis de discussão
na internet e os levou numa via-
gem de negócios a Cingapura.
Ele decidiu que a Ichigo deveria
comprar ações da Tokyo
Kohtetsu e tentar alterar o negó-
cio. Se conseguisse reunir um
grupo significativo de acionistas
contra os termos da fusão, ele
acreditava que conseguiria um
negócio melhor. “A estratégia
era fazer com que eles falas-
sem”, diz ele. “Queria que fosse
como se uma divergência entre
amigos.”

A Ichigo comprou 11% das
ações da Tokyo Kohtetsu em dois
meses, mas em meados de janei-
ro as reuniões de Callon com
executivos da Tokyo Kohtetsu e
da Osaka Steel não levaram a
lugar nenhum. Ele diz que os
executivos declararam que as
opiniões eram justas e que o
preço era final.

Na sexta-feira 2 de feverei-
ro, a Ichigo disse que ia anga-
riar votos para rejeitar o negó-
cio na assembléia geral. A
empresa mandou cartões de
voto aos 1.600 acionistas da
Tokyo Kohtetsu, 94% dos quais
pessoas físicas. Na segunda-
feira seguinte, ele recebeu 30
procurações pelo correio. Logo,
estavam chegando 100 por dia.

No dia 16, a Ichigo fez um
apelo final aos diretores da
Tokyo Kohtetsu e da Osaka
Steel, pedindo uma reunião com
os presidentes das duas empre-
sas. O presidente da Tokyo
Kohtetsu ligou para Callon para
dizer que apreciava a aproxi-
mação, mas não ia mudar os
termos do acordo, diz Callon.

No dia 22, 42% dos acionistas
da Tokyo Kohtetsu concorda-
ram com Callon, bloqueando o
negócio.

Em declaração publicada em
seu site, a Tokyo Kohtetsu quali-
ficou a rejeição de “verdadeira-
mente lastimável” e acrescen-
tou: “Acreditamos que perdemos
uma oportunidade preciosa.” A
empresa disse que no momento
não está planejando renegociar
a aquisição com a Osaka Steel
por um preço melhor.
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Dois anos atrás, a anglo-
holandesa Unilever NV decidiu
terceirizar várias tarefas de
recursos humanos, como a
identificação de seus 200.000
empregados, folha de pagamen-
tos, treinamento e a maioria
das funções de contratação. Aí

começou a parte trabalhosa. 
Executivos da Unilever

escreveram um livro de 200
páginas descrevendo o projeto
a possíveis interessados. Sete
firmas de terceirização respon-
deram, com propostas de 1.000
páginas ou mais. Nove empre-
gados da Unilever trabalharam
em período integral por cinco
meses para estudar as ofertas,
inclusive visitando 12 centros
de processamento. “É um tra-
balho gigantesco”, diz Reg
Bull, um diretor da Unilever.

Terceirização é um grande

negócio. Empresas em todo o
mundo pagam cerca de US$ 68
bilhões por ano para outras fir-
mas tocar seus sistemas de
informática, responder a per-
guntas de consumidores, admi-
nistrar benefícios de pessoal e
outras tarefas, segundo a con-
sultoria americana TPI. Mas os
detalhes — o que dá para ter-
ceirizar, para quem, por quanto
— podem ser um desafio
mesmo para as empresas mais
sofisticadas.

Algumas terceirizações não
dão certo. Em 2004, o banco
americano J.P. Morgan Chase &
Co. reassumiu importantes tare-
fas de tecnologia, abandonando
um acordo de US$ 5 bilhões com
a International Business Machi-
nes Corp. No mesmo ano, a
Electronic Data Systems Inc.
abandonou um contrato de
US$ 1 bilhão para administrar
as redes de telefone e computa-
dores da Dow Chemical Co., em
meio a atrasos e custos acima do
previsto. Empresas como a

Lehman Brothers Holdings Inc.
e a Dell Inc. reverteram deci-
sões de transferir centrais de
atendimento ao consumidor
para a Índia devido a uma rebe-
lião da freguesia.

Peter Allen, diretor-gerente
da TPI Managing, diz que con-
tratos de terceirização freqüen-
temente capotam quando ficam
focados demais na redução de

custos, o que pode corroer a
qualidade do trabalho terceiri-
zado. As empresas estão fican-
do mais cautelosas, diz Allen:
os contratos de terceirização
estão ficando mais curtos.

As companhias “estão tendo
trabalho para saber o que fazer
e como”, diz Arie Lewin, profes-
sor da Faculdade de Adminis-
tração Fuqua, da Universidade
Duke, nos Estados Unidos. Ele
diz que pesquisas demonstram
que a grande maioria das
empresas não tem estratégias
de terceirização.

Os desafios levaram à forma-
ção, dois anos atrás, da
Associação Internacional de
Profissionais de Terceirização,
em Lagrangeville, no Estado
americano de Nova York. A enti-
dade diz ter mais de 600 mem-
bros, entre pessoas e empresas,
entre eles a Johnson & Johnson
e a Procter & Gamble Co. O
grupo oferece um fórum para
executivos trocarem dicas sobre
estratégias e táticas de terceiri-

zação. Os fundadores esperam
criar padrões profissionais
parecidos com os existentes
para advogados e contadores.

Jagdish Dalal gostaria de ter
tido esse tipo de auxílio em
1994, quando, como executivo
de tecnologia da Xerox Corp.,
ajudou a preparar um grande
contrato de terceirização, de
US$ 3 bilhões, para transferir a
maioria das operações internas
de tecnologia da Xerox para a
EDS. “Aprendi muito quando
estava fazendo isso”, diz ele.

Desde então, Dalal tem tra-
balhado para uma firma de ter-
ceirização, e agora é um consul-
tor que reduz as expectativas dos
clientes quanto à terceirização e
os alerta sobre prováveis proble-
mas que se seguem ao processo.
Dalal aconselhou uma grande
seguradora que tinha pouca
experiência em terceirização a
localizar uma central de atendi-
mento no Canadá, para evitar
problemas com sotaques que não
fossem norte-americanos.

O caminho da Unilever —
dona de marcas como Arisco,
Doriana e Kibon — começou, iro-
nicamente, com um movimento
na direção oposta. A partir de
2002, diz Bull, a Unilever criou
uma central de atendimento cen-
tralizada para seus empregados
britânicos, seguida por centros
semelhantes na Holanda e na
Alemanha. Os projetos economi-
zaram como se previa, mas exe-
cutivos da Unilever ficaram com
um pé atrás quanto a reproduzir
esses centros em 100 outros paí-
ses e mantê-los funcionando — e
resolveram terceirizar.

Em junho de 2006, a Unliver
anunciou um contrato de sete
anos com a Accenture Ltd., que
depois foi avaliado em cerca de
US$ 1 bilhão. O primeiro de oito
centros mundiais de atendi-
mento, na Grã-Bretanha, come-
çou a operar em novembro. O
segundo, nas Filipinas, deve
abrir nos próximos meses.
Todos devem estar operando
até o ano que vem.

Terceirização, um remédio bom e amargo
Quando o objetivo é só reduzir custos, os contratos podem fracassar, dizem especialistas. Decisão às vezes requer muito estudo

Ativismo de acionistas minoritários ganha força no Japão
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