
Jornal Valor --- Página 12 da edição "08/03/2012 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 07/03/2012@20:23:16

B12 | Valor | Quinta-feira, 8 de março de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 8/3/2012 (20:23) - Página 12- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

INTERNACIONAL

A farmacêutica Novartis, da 
Suíça, fez uma oferta avaliada em 
até US$ 16 bilhões pelas vastas 
operações de saúde animal da 
americana Pfizer, disseram pes-
soas a par do assunto. A oferta 
teria sido feita nas últimas sema-
nas e recusada por ser muito 
baixa. Não está claro se a Novartis 
fará nova oferta. A alemã Bayer 
também estaria interessada.

Diretores do Fed, o banco cen-
tral americano, estudam um 
novo tipo de programa de com-
pra de títulos de renda fixa que 
possa estimular a economia sem 
alimentar a inflação. A ideia é 
imprimir dinheiro para comprar 
papéis de longo prazo e tomar 
emprestado o dinheiro de volta 
por períodos curtos e a juros 
baixos. O lançamento desse pro-
grama vai depender da evolução 
da economia e não se espera que 
seja anunciado na próxima reu-
nião do Fed, na semana que vem.

A Ford deu US$ 56,5 milhões em 
ações para 17 de seus diretores 
esta semana, com o diretor-pre-
sidente Alan Mulally recebendo 
ações avaliadas em US$ 34,5 
milhões pela cotação de ontem. 
As ações foram asseguradas em 
2009, quando a montadora ame-
ricana divulgou lucro de US$ 2,7 
bilhões depois de um prejuízo de 
US$ 14,6 bilhões no ano anterior.

Sergio Marchionne, diretor-
presidente da Chrysler, recusou-
se a receber salário ou bônus 
desde 2009, quando a outra 
montadora que ele dirige, a Fiat, 
assumiu o controle da Chrysler, 
segundo informe da montadora 
americana feito na terça-feira.

A Grécia obteve o compromisso 
de mais de metade dos deten-
tores de sua dívida de que vão 
participar da reestruturação que 
lhes custará uma perda do prin-
cipal investido. Isso é mais que 
o quórum de 50% exigido para 
a Grécia poder impor a troca a 
outros credores, mas bem menos 
que os 90% que o país diz precisar 
para que a reestruturação de 206 
bilhões de euros em dívida com o 
setor privado seja voluntária.

A Apple apresentou a nova ver-
são do iPad, com tela mais nítida 
e que pode se conectar à internet 
em redes de banda larga 4G. 
O aparelho também tem uma 
câmera de cinco megapixels e um 
microfone para receber ditados, e 
estará à venda a partir do dia 16.

A Hejun Vanguard, consultoria 
chinesa, disse num email a repór-
teres que representa um grupo de 
grandes bancos estatais da China 
que são donos da marca iPad, 
pela qual a americana Apple está 
brigando nos tribunais chineses 
com uma empresa local de tecno-
logia, a Proview. O email diz que a 
marca foi confiscada da Proview 
pelos bancos em 2009. Uma 
porta-voz da Apple reiterou que a 
companhia comprou os direitos 
“em dez países diferentes, anos 
atrás”, inclusive na China.

A Adidas, empresa alemã de 
artigos esportivos, divulgou 
uma alta de 150% no lucro do 
quarto trimestre, para US$ 23,6 
milhões, com uma queda nos 
custos. Ela espera que a Olimpí-
ada deste ano e o crescimento 
em mercados emergentes deem 
energia às vendas.

REGIONAL

O banco britânico HSBC divul-
gou que vai vender sua divi-
são de seguros na Argentina, 
México, Hong Kong e Cingapura 
para o britânico AXA Group e a 
australiana QBE, em dois negó-
cios separados no valor total de 
US$ 914 milhões em dinheiro. 
A venda é parte da decisão do 
HSBC de se concentrar no setor 
bancário, o seu negócio central.

A Usiminas divulgou queda de 
72% no lucro do quarto trimestre 
comparado com um ano antes, 
para R$ 77 milhões. A siderúrgica 
mineira citou a alta dos preços 
das matérias-primas como uma 
das causas do resultado. 

O governo do Peru informou 
que o setor público gastou US$ 
422 milhões no mês passado, 41% 
a mais que em fevereiro de 2011.

A GE informou que espera 
dobrar suas receitas com explora-
ção de petróleo e gás na América 
Latina até 2016, para US$ 3,4 
bilhões. A gigante industrial 
americana também anunciou 
que vai construir, em 12 meses, 
uma fábrica de turbinas eólicas 
de US$ 35 milhões na Bahia. 

O Actinver, banco mexicano, 
anunciou, sem revelar valores, 
a compra dos ativos locais de 
administração de fundos da ame-
ricana American Express.

A PDVSA confirmou que fina-
liza uma linha de crédito de 
US$ 2 bilhões com a petrolífera 
americana Chevron para elevar 
a produção de sua joint venture 
Petroboscan, da qual a estatal 
venezuelana é dona de 60%. A 
Chevron não quis comentar.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Kate Linebaugh
The Wall Street Journal

A General Electric Co. está 
abrindo um novo capítulo na 
sua filosofia de gestão. O con-
glomerado, que antes preparava 
executivos generalistas do tipo 
faz-tudo, agora está apostando 
em pessoas com profunda espe-
cialização em seus setores.

É uma mudança na filoso-
fia básica de uma empresa que 
durante décadas promoveu 
como elemento central da sua 
identidade um conjunto de 
ferramentas de gestão aplica-
do com rigor, porém genérico. 
Como todas as empresas, a GE 
deseja que seus líderes tenham 
um pouco das duas qualidades, 
mas a balança agora se inclinou 
para a especialização.

Em vez de mudar seus líderes 
de posto a cada poucos anos, 
para que conheçam mais lados 
da empresa, agora a GE prefe-
re deixá-los em suas divisões 
durante mais tempo, esperando 
que adquiram uma compreen-
são mais profunda dos produtos 
e dos clientes, e assim conquis-
tem mais vendas.

A mudança reflete uma penei-
rada no portfólio do conglome-
rado feita sob o comando do 
diretor-presidente Jeff Immelt. 
Mostra também que o ambiente 
está mais difícil para produtos de 
alto custo, como centrais elétricas 
ou equipamentos médicos, onde 
os orçamentos são mais aperta-
dos e a competição mais feroz.

O vice-presidente do conselho 
da GE, John Krenicki, ocupou 
posições executivas nas divi-
sões de produtos químicos e 
materiais, iluminação, supera-
brasivos, transportes, plásticos 
e materiais avançados, até che-
gar a líder do setor de energia, a 
maior divisão industrial da GE, 
cargo que ocupa há sete anos.

“O próximo líder da GE Ener-
gy não terá um CV como o meu”, 
disse Krenicki. “O próximo líder 
virá, provavelmente, da própria 
GE Energy.”

A divisão de energia dirigida 
por Krenicki movimenta US$ 44 
bilhões e vende de tudo, desde 
turbinas a gás para serviços pesa-
dos até compressores para per-

furação petrolífera em alto-mar 
e turbinas eólicas. O objetivo da 
divisão é alcançar US$ 100 bilhões 
em vendas até o final da década.

“O mundo é tão complexo”, 
disseSusanPeters,chefededesen-
volvimento de executivos da GE, 
ao The Wall Street Journal. “Pre-
cisamos de pessoas com conheci-
mentos muito profundos.”

Dito isso, Peters observa que 
ainda se espera dos executivos 
que desejam subir ao topo que 
passem por várias divisões da 
GE. E alguns cargos, como o de 
diretor-presidente da divisão de 
locomotivas, servem para prepa-
rar executivos para administrar 
divisões maiores. O atual dire-
tor-presidente da GE Transpor-
tation, Lorenzo Simonelli, che-
gou ao cargo depois de seis anos 
na divisão de produtos para o 
consumidor e quatro anos na 
equipe de auditoria.

Durante anos, a GE se orgu-
lhou de produzir gestores de 
alta qualidade, capazes de se 
integrar facilmente na cúpula 
administrativa das mais variadas 
empresas, como a Boeing Co. e a 

Nielsen. Para formar esses exe-
cutivos, o conglomerado gasta 
cerca de US $ 1 bilhão por ano 
em treinamento e tem um rigo-
roso processo de avaliação anual 
do desempenho, conhecido 
como “Sessão C”, que começou 
na década de 1950.

No passado, porém, os execu-
tivos podiam esperar frequentes 
mudanças de cargo.

A opção da GE por gestores 
profissionais que estão mergu-
lhados nas tradições da empre-
sa, depois de passarem breves 
períodos em várias divisões, vem 
do seu quinto presidente, Ralph 
Cordiner, que publicou um livro 
sobre sua filosofia em 1956. 
Durante todo o mandato do dire-
tor-presidente anterior a Immelt, 
Jack Welch, esse paradigma foi 
aplicado em especial aos mais 
promissores, para quem as novas 
funções eram vistas como testes 
da têmpera de um executivo.

“Estávamos mudando as pes-
soas de cargo a cada dois anos, 
como naquele jogo das cadeiras, 
e a piada dizia que se podia cair 
de pára-quedas em uma divisão 

que estava em ascensão e receber 
todo o crédito”, diz Noel Tichy, 
professor da Faculdade de Admi-
nistração Ross, da Universidade
de Michigan, que dirigiu o cen-
tro de treinamento de liderança
da GE em Crotonville, no Estado
de Nova York, de 1985 até 1987.

A evolução da filosofia de ges-
tão da GE procura promover a 
responsabilidade, fazendo com
que os executivos vejam um ciclo
de negócios completo. E ocorre 
bem quando a competição ficou
mais acirrada em todas as suas
divisões, desde equipamentos 
médicos até locomotivas.

A recente mudança, dando 
maior valor à especialização em 
determinada área, alinha-se com 
o reposicionamento estratégico 
da empresa, feito por Immelt. O
diretor-presidente vendeu gran-
des divisões, como as de plásticos,
seguros e empresas de comunica-
ção, e concentrou o portfólio da 
GE em torno de algumas poucas
divisões centrais: energia, moto-
res de aeronaves, equipamentos 
médicos e serviços financeiros.

Anders Wold chegou à GE 
em 1998 como parte do pacote
de aquisição de uma empresa 
norueguesa de ultrassom, e agora
dirige essa divisão na GE. Essa uni-
dade era uma espécie de “criança 
abandonada” na área de ima-
gens da GE, que é dominada por 
produtos caros como máquinas 
de ressonância magnética e de 
tomografia computadorizada.

Suaestratégiafoirecrutartalen-
tos com profundidade, tanto nos 
conhecimentos da área como nos 
relacionamentos com clientes.
Um executivo, disse ele, precisa
dessa profundidade para conse-
guir ouvir os clientes de forma 
eficaz e traduzir as necessidades 
destes em novas tecnologias.

Essa filosofia ajudou o grupo
a aumentar as suas vendas de
US$ 200 milhões há uma déca-
da para US$ 2 bilhões no ano 
passado. Hoje, a unidade de
ultrassom é a maior na divisão 
de equipamentos de saúde da
GE. Immelt percebe bem isso e já
usou o ultrassom como exemplo
em reuniões da empresa. “Tem 
havido mensagens muito claras 
no sentido de priorizar o conhe-
cimento da área”, disse Wold.

GE elege especialização como
nova prioridade para líderes

Fonte: a empresa ; fotos: Bloomberg News  The Wall Street Journal
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Menos eclético, mais profundo
A GE está apostando em conhecimentos mais profundos na alta gerência

John Krenicki trabalhou em diversas unidades da GE em seus 28 anos na empresa.

David Joyce passou todos os 32 ano que trabalhou na GE na divisão de aviação.
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Período Posição na GE Aviação

David Kesmodel 
e Daniel Michaels
The Wall Street Journal,
de Seattle e Bruxelas

A fabricante europeia de avi-
ões Airbus está brigando com 
um velho aliado da Boeing Co. 
sobre os direitos de comercia-
lização de “winglets” — aletas 
que ficam na ponta das asas 
e curvam-se para cima como 
dobradiças —, uma caracterís-
tica que diminui o consumo de 
combustível do avião e é cada 
vez mais popular entre compa-
nhias aéreas.

A disputa judicial coloca a 
Aviation Partners Inc. e sua 
patente de “blended winglets” 
contra a Airbus e seu produto, 
chamado Sharklets, que é simi-
lar, mas foi lançado recente-
mente. As Sharklets integram a 
estratégia da Airbus de concor-
rer com a rival americana Boeing 
numa era de combustível caro.

Na esperança de evitar o paga-
mento de royalties para a Avia-
tion Partners, a Airbus abriu um 
processo em dezembro contra a 
pequena empresa de Seattle, e 
solicitou ao juiz que invalidasse 
a patente. A Airbus também con-
seguiu convencer o Escritório de 
Patentes e Marcas Registradas 
dos Estados Unidos a reavaliar a 
patente das winglets.

Agora os dois lados brigam 
para decidir que tribunal federal 
julgará o processo da patente.

A ideia básica por trás das 
winglets existe há décadas: 
elas diminuem atrito ao redu-
zir o vórtice de ar que se forma 
na ponta das asas. As winglets 
modernas foram desenvolvidas 
nos anos 70 pela Nasa, a agên-

cia especial americana, cujas 
pesquisas estão disponíveis ao 
público.

A Aviation Partners, que afir-
ma ter melhorado o design 
anterior repensando as winglets 
como extensões altas e elegan-
tes das asas do avião, afirma que 
suas “blended winglets” (algo 
como winglets integradas), exis-
tentes em mais de 3.500 jatos da 
Boeing, diminuem o consumo 
de combustível em 5% a 7% e 
aumentam o alcance das aero-
naves. A empresa afirma que vai 
“proteger vigorosamente nossa 
tecnologia patenteada”.

A Airbus, que usa winglets 
pequenas há anos, diz que o 
desenho da Sharklet marca um 
avanço tecnológico que dimi-
nuirá em cerca de 3,5% o volu-
me de combustível consumido 
em seus jatos de um corredor. A 
empresa solicitou a patente do 
produto nos EUA, na Alemanha 
e em outros países.

A Airbus vai instalar as Sha-
rklets em sua família A320 de 
jatos de um corredor, como o 
A320neo, que está sendo desen-
volvido para concorrer com o 
campeão de vendas da Boeing, o 
737, modelo que normalmente 
já vem equipado com winglets. 
Os jatos de um corredor são 
os mais vendidos do mercado 
mundial de aviões.

A Airbus passou cinco anos 
negociando com a Aviation Par-
tners a possibilidade de usar o 
desenho das winglets da empre-
sa de Seattle em seu próprio pro-
duto e as duas chegaram a assi-
nar uma carta de intenções no 
ano passado para formar uma 
joint venture. Mas a Airbus con-
tinuou desenvolvendo seu pró-

prio modelo como alternativa.
Em meados do ano passado, 

a Airbus aceitou mostrar à Avia-
tion Partners os desenhos das 
suas Sharklets. A Aviation Par-
tners alegou que são parecidas 
demais com sua tecnologia e 
exigiu royalties.

Em seu processo na Justiça, 
a Airbus classifica a exigência 
da Aviation Partners de receber 
royalties como “um obstáculo 
significativo” que a deixa “em 
desvantagem competitiva”. A 
Aviation Partners sustenta que 
“tem a patente e que a teríamos 
violado, e estamos seguros de 
que esse não é o caso”, disse um 
porta-voz da Airbus.

A Aviation Partners, que tem 
capital fechado e apenas 13 
empregados, considera o pro-
cesso da Airbus uma guerra 
entre Davi e Golias e um pro-
blema sério para seus negócios. 
“Essa questão é meio unilate-
ral”, disse o diretor-presidente 
Joe Clark numa entrevista ao 

The Wall Street Journal no 
escritório da empresa.

A Aviation Partners diz ter 
receita anual de menos de US$ 
500 milhões. Em comparação, 
a dona da Airbus, a European 
Aeronautic Defence & Space Co., 
faturou 45,7 bilhões de euros em 
2010 (US$ 60,4 bilhões), o que 
veio principalmente da Airbus .

A Aviation Partners diz que 
não tem os recursos para defen-
der-se do processo aberto pela 
Airbus numa corte distrital do 
Texas, e quer que ele seja trans-
ferido para a área de Seattle, ale-
gando que provas-chave podem 
estar nas operações de jatos 
comerciais da Boeing lá. A Avia-
tion Partners detém 55% de uma 
joint venture com a Boeing para 
vender winglets a compradores 
de jatos da Boeing.

Em documentos do processo, 
a Airbus alega que Austin é “um 
local muito mais neutro”. 

A Boeing, que não é uma parte 
no processo, não quis comentar.

Airbus vai à Justiça para defender asa

Sharklet, a aleta na ponta da asa deste A320, é causa de disputa de patentes

AIRBUS

Mike Esterl 
The Wall Street Journal

As cervejarias, nos Estados 
Unidos, estão apostando que 
alguns sabores exóticos conven-
cerão mais pessoas a comprar 
cerveja em vez de destilados, 
já que cada vez mais elas estão 
preferindo coquetéis e outras 
bebidas alcoólicas.

A iniciativa mais recente foi da 
Molson Coors Brewing Co., que 
anunciou que vai lançar um cer-
veja chamada Coors Light Iced 
T no mês que vem no Canadá, 
antes de fazê-lo nos EUA. Com 
sabor cítrico e de chá gelado, a 
cerveja terá um teor alcoólico 
de 4% e nenhuma cafeína.

Grandes cervejarias como a 
Molson Colson, sediada em Den-
ver, e a belgo-brasileira Anheu-
ser-Bush InBev NV estão tes-
tando novas combinações por 
causa da estagnação das vendas 
no Canadá e três anos seguidos 
de declínio nos EUA.

As destilarias estão roubando 
mercado das cervejarias na Amé-
rica do Norte, em parte graças ao 

marketing agressivo de novos 
produtos como a vodca Smirnoff 
Fluffed Marshmallow e o uísque 
Southern Comfort Fiery Pepper .

“Tem alguém roubando nosso 
almoço no mundo do álcool”, 
disse Peter Swinburn, diretor-
presidente da Molson Coor’s, 
numa reunião com analistas.

Cervejarias apelam 
para o chá gelado 

A Coors aposta em sabores exóticos

MOISON COORS

Leia mais no site
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 mar. 2012, Empresas, p. B12.




