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A americana General Motors,
que começa a dar os primeiros
sinaisdequepode sairdagrave
crise financeira emquemergu-
lhou nos últimos anos, fez em
janeiro uma oferta de compra
pela rival Chrysler, que tam-
bém enfrenta crise financeira.
Ainformaçãofoidivulgadapelo
jornalTheDetroit News. A ofer-
ta da GM, de 10% das suas pró-
prias ações pelo controle da
Chrysler, foi considerada baixa
pela direção da rival. Mas não
foi completamente descartada
– segundo o jornal, ainda está
namesa de negociações.
Apesardetersidoinicialmen-
te recusada, a proposta da GM
acabou desencadeando uma
disputapelaChrysler.Informa-
ções que surgiram durante o
fimdesemanaindicamqueafa-
bricante canadense de autope-
ças Magna e um fundo privado
de investimentos americano
apresentaram na sexta-feira
umaofertaconjuntadeUS$4,6
bilhões pela Chrysler. Os fun-
dos de investimento Cerberus,
Blackstone e Centerbridge fo-
ram identificados como alguns
dosnomesqueestãoemconver-
sas sobre a possível aquisição
daChrysler.
No entanto, os dois princi-
pais sindicatos da Chrysler – o
americanoUAWeocanadense
CAW–expressaramsuaoposi-
ção a que a compra seja feita
por firmas de investimento em
vez de por empresas do setor.
Isso pode acabar dificultando a
venda final do grupo.
OpresidentedogrupoDaim-
lerChrysler – que controla a
Chrysler –, Dieter Zetsche, dis-
se que a decisão de colocar a
montadora americana à venda
aconteceu diante do temor de
que os resultados ruins da divi-
são prejudicassem a situação
do conglomerado industrial e o
situassenamira deumaaquisi-
çãonãodesejada.Noanopassa-
do,aChryslerregistrouumpre-
juízo deUS$ 1,5 bilhão.
A oferta da GM também es-

barrouemumaexigênciafinan-
ceira.AGMqueria que aDaim-
lerChrysler pagasse mais de
US$ 1bilhãopara cobrir os cus-
tos de planos de saúde dos em-
pregados daChrysler.
Além da oferta de aquisição,
a GM vem discutindo com a
Chrysler cooperação em ou-
tras áreas, incluindo o desen-
volvimento de veículos, segun-
do pessoas familiarizadas com
as negociações. O porta-voz da
DaimlerChrysler, Han Tjan,
não quis comentar as informa-
çõesdo jornal.TonyCervone, o
porta-voz da GM, também não
fez comentários. Disse apenas
que a empresamantémdiscus-
sões freqüentes sobre áreas de
cooperação potencial com ou-
trasempresas.“Masgeralmen-
te não levam a nada”, disse.
● AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Escolafundamentalagora
ensinaempreendedorismo
Alunos aprendem conceitos como plano de negócios e oportunidades

Proposta, ainda não descartada,
desencadeou disputa pela empresa

Marianna Aragão

Asprimeirasliçõesdeempreen-
dedorismo estão chegando
mais cedo aos bancos escola-
res. Crianças a partir de seis
anos já começam a aprender,
em sala de aula, como avaliar
oportunidades, tomar deci-
sões, ter proatividade e elabo-
rar umplano de negócios. Con-
ceitos como esses, típicos de
cursosetreinamentosparaexe-
cutivos,estãocadavezmaispre-
sentes na rotina de estudantes
daredepúblicaeprivadadeen-
sino de São Paulo.
Na Escola Internacional de
Alphaville,asliçõesdenegócios
começaram no início deste ano
para atender aos pedidos dos
pais, muitos deles executivos e
empresários. Nas aulas, alunos
doensinomédiodiscutemestu-

dosdecaso,aprendemliçõesbá-
sicas de legislação e assistem à
palestras de executivos de su-
cesso. “Empreender, seja den-
trodeumaempresa ou abrindo
opróprionegócio,vaiserareali-
dade do mundo deles”, dizWa-
shington Botelho, vice-presi-
dente da Xerox e pai do aluno
Vinícius, 16 anos.
As aulas de negócios desper-
taram em Carla Sant’Anna, 16
anos e apaixonada por moda, o
desejodeabrir suaprópria loja.
Ela estuda empreendedorismo
desdeos12anosnoColégioGui-
lherme Dumond Villares, no
Morumbi – um dos primeiros a
incluiradisciplinanagradecur-
ricular.“Vouestudarmodaede-
pois procurar um curso de ges-
tãodenegóciosnessaárea”, diz
a estudante que tem o plano de
carreira na ponta da língua.

FIM DO EMPREGO
A mudança recente nas rela-
ções de trabalho explica o inte-
resse de pais e educadores por
esse tipo de iniciativa, avalia o
especialista em educação em-
preendedoraFernandoDolabe-
la. “Os pais estão percebendo
que o emprego não está mais
com essa bola toda.” Segundo
Dolabela, a grandeempresa vai
demitir cada vez mais e os mi-
cro e pequenos negócios cria-
rãoamaior parte das oportuni-
dades de trabalho.
Serempreendedor,noentan-
to, não significa apenas saber
montar o próprio negócio. “É
preciso tercapacidadedereali-

zação dos projetos de vida”, ex-
plica Dolabela. Com esse mote,
ele criou o conceito de pedago-
gia empreendedora, implanta-
doem125cidades.Aredepúbli-
ca de ensino de Sorocaba (SP)
aderiu ao programa no final de
2005. Hoje, atinge cerca de 45
mil alunos, de 4 a 17 anos. “Que-
remos inserir os jovensnomer-
cado de trabalho por meio da
abertura do próprio negócio”,
afirma a secretária municipal
de educação de Sorocaba, Ma-
ria TeresinhaDel Cistia.
NaescoladoMorumbi, oses-
tudantesensaiamaaberturade
um comércio desde os primei-
ros anos do ensino fundamen-
tal.Naprimeirasérie,elasmon-
tamuma lojadedoces.Durante
umano,promovemdegustação
do produto, desenham embala-
gensepedemfinanciamentopa-
raadiretoriadaescola.Umdos
participantesdoprojeto,Felipe
Zanatta, de sete anos, avalia o
desafiocomolhardegentegran-
de. “É muito difícil abrir uma
empresa.”
Especialistas, no entanto, di-
vergemsobrea idadeidealpara
se começar a ensinar negócios.
“Até os nove anos, não é reco-
mendável. O tiro pode sair pela
culatra”,dizopsicólogoeadmi-
nistrador Luiz Fernando Gar-
cia. Segundo ele, há o risco de a
criançaassimilardeformaerrô-
neaoconceitodelucro.ParaDo-
labela, o importante é deixar os
jovens livres pra escolher. “Co-
moemqualquerníveldeeduca-
ção,nãosepode impornada.” ●

Tribunal em Brasília derruba mandado de segurança da empresa.
Mineradora afirma que avaliará decisão e diz que ainda pode recorrer

●●●A fabricante alemã de veículos
esportivos Porsche confirmou
ontem ter aumentado sua partici-
pação na Volkswagen para
30,9%após executar uma opção
de compra de 3,6%das ações
ordinárias, como anunciou no
sábado. Com a operação, a Pors-
che aumentou seu pacote acioná-
rio na Volks paramais de 30%, e
por isso deverá lançar uma oferta
pública de aquisição (opa) sobre
a Volkswagen, como obriga a le-
gislação de ações alemã.
A Porsche informou no sábado

que não tem interesse em adqui-
rir a totalidade da Volkswagen,
por isso oferecerá o preçomíni-
mo estabelecido por lei de €
100,92 por ação ordinária, nota-
velmente abaixo do preço das
ações da VWno fechamento de
sexta-feira, de € 117,70. O presi-
dente da Porsche, WendelinWie-
deking, disse ao jornalBild que,
com esta operação, “quer evitar
o desmembramento do consórcio
Volkswagen”. ● EFE

GMfezoferta
pelocontroleda
rivalChrysler

●●●A crença popular de que a apti-
dão para negócios está ligada a
fatores genéticos é verdadeira,
defende o psicólogo Luiz Garcia,
autor de livros sobre empreende-
dorismo. Segundo ele, o gene
NR2B, presente em 3%a 5%da
população, está ligado a caracte-
rísticas típicas de empreendedo-
res, como habilidade para solucio-
nar problemas e senso de oportu-
nidade. Ele diz que a personalida-
de nessas pessoas é definida até
os nove anos, fase em que as
crianças devem ser estimuladas
a assumir pequenos desafios,
como preparar o achocolatado
ou embalar as compras. O espe-
cialista em empreendedorismo
FernandoDolabela desconhece o
estudo. “Se verdadeiro, revolucio-
na tudo que foi estudado sobre
empreendedorismo até hoje.”●

RIQUEZA-AminaCasadePedra, controladapelaCSN,éumadasprincipais reservasdeminériode ferrodomundo

Valeterádeoptarentre
FertecoeCasadePedra

INDÚSTRIAAUTOMOBILÍSTICA

VETERANA-Carla,de 16anos,pretendeabrir suaprópria loja
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MINERAÇÃO

Agnaldo Brito

A6ªTurmadoTribunalRegio-
nal Federal de Brasília derru-
bou ontem, por dois votos a
um, o mandado de segurança
impetradopelaCompanhiaVa-
ledoRioDoce(CVRD)contraa
medidadedesconcentraçãodo
setordeminériode ferrodeter-
minada pelo Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade), em agosto de 2005.
Com a decisão, volta a exi-
gência do Cade. A Vale terá de
optar por manter o direito de
preferênciaquepossuinacom-
pra do minério excedente pro-
duzido pela Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN) nami-
na Casa de Pedra – resultado
de umacordo para o descruza-
mentodeaçõesentreaCSNea
Valeem2001–ouvenderaFer-

teco Mineração. Após a deter-
minação do Cade, a Vale tinha
30 dias para fazer a escolha.
Mas, antes de terminar o pra-
zo, a empresa entrou com um
mandado de segurança.
A Vale distribuiu nota on-
tem informando que “irá anali-
sar a decisão” da Justiça e ava-
liará que medida poderá to-
mar.ElapoderárecorreraoSu-
perior Tribunal de Justiça
(STJ).
A companhia questionava o
processo de votação no Cade.
Naépoca, apresidente doCon-
selho, Elizabeth Farina, exer-
ceuodireito devoto e empatou
o placar. Como era presidente
doCade, desempatou emfavor
da CSN. Ela alegou “voto de
qualidade”paradefiniradispu-
ta.AValequestionouovotoem
duplicidade da presidente do

Conselho e ingressou com um
mandado de segurança.

CASA DE PEDRA
Odiretordenovosnegóciospa-
raaáreademineraçãodaCSN,
Jayme Nicolato, disse ontem
queadecisãodoTribunaléposi-
tiva “porque ratifica a determi-
nação do Cade”. Por enquanto,
aCSNmantémcautelaemrela-
ção aos planos que possui para
Casa de Pedra. “Ainda cabe re-
curso e a Vale deverá recor-
rer”, afirma.
A CSN tem planos para ex-
pandir a produção de minério
de ferro.Aproduçãoatualde 16
milhões de toneladas deve ser
elevadapara55milhõesdetone-
ladas em 2010. A companhia
anunciou na semana passada
outra ação importante: a aber-
turado capital daminaCasa de

Pedra.AestratégiadaCSNé
conseguirqueosativosdemi-
neração sejam reavaliados
pelomercado de capitais.
Aexpectativadodiretorfi-
nanceirodacompanhia,Otá-
vio Lazcano, é que os ativos
demineração(amina,a logís-
tica – com participação de
32,2% na MRS –, o porto de
Itaguaí e a comercializadora
Nacional Minérios) sejam
avaliadasemUS$ 10bilhões.
Hoje, a própria CSN (com a
mina) vale cerca de US$ 10
bilhões nomercado.
AValequermanterodirei-
to de preferência sobre omi-
nério de Casa de Pedra.
Alémdapreferêncianacom-
pra do minério, a empresa
também tem prioridade na
naaquisiçãode fatiadamina
ofertada aomercado.●
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