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INTERNACIONAL

O governo espanhol apresentou 
um pacote de cortes de custos 
e aumentos de impostos para 
2013. O plano de austeridade, 
de 13 bilhões de euros (US$ 16,7 
bilhões), encontra o país às vol-
tas com alta no custo da dívida 
soberana que tem aumentado 
a pressão para a Espanha pedir 
um segundo socorro.

Lideres gregos chegaram a um 
acordo ontem em torno de um 
pacote de 13,5 bilhões de euros 
(US$ 17,4 bilhões) de cortes 
de gastos e outras medidas. O 
acordo agora tem de ser apro-
vado por credores internacio-
nais do país e pelo Parlamento 
grego. Isso tudo é necessário 
para que a Grécia possa receber 
mais uma parcela de um pacote 
de socorro de 173 bilhões de 
euros de órgãos internacionais.

A União Europeia pediu per-
missão ontem à OMC para 
impor uma penalidade anual 
de US$ 12 bilhões sobre com-
panhias americanas, alegando 
que os EUA não eliminaram 
subsídios à empresa aeroespa-
cial Boeing que a OMC declarou 
ilegais ano passado. É mais uma 
etapa na longa batalha entre 
os EUA e a UE sobre subsídios a 
fabricantes de aviões.

A Nokia, fabricante finlandesa 
de celulares, anunciou que seus 
novos smartphones Lumia 820 e 
920 começarão a ser vendidos na 
Itália, Alemanha, Suécia, Dina-
marca e Rússia ainda este ano, 
sem dar detalhes sobre outros 
mercados. Os novos Lumia 
rodam o novo sistema operacio-
nal Windows 8, da Microsoft.

A RIM, empresa canadense 
fabricante do BlackBerry, divul-
gou prejuízo de US$ 235 milhões 
no segundo trimestre fiscal, 
encerrado em 1o de setembro, 
sendo que teve lucro um ano 
atrás. O resultado foi melhor do 
que muitos previam e também 
do que o do trimestre ante-
rior, quando ela ficou US$ 518 
milhões no vermelho. A ação da 
RIM disparou depois do anúncio.

A Eads, companhia franco-
alemã dona da Airbus, não pre-
tende prolongar o prazo de 10 
de outubro para uma planejada 
fusão com a britânica BAE Sys-
tems, disse o diretor-presidente 
da Eads, Tom Enders, ao WSJ. As 
empresas já concordaram em 
tudo o que é necessário para a 
fusão e agora só falta os gover-
nos decidirem, disse ele.

A Toshiba, fabricante japonesa 
de eletrônicos, prevê que sua 
participação no mercado de dis-
cos rígidos para computadores 
vai quase que dobrar nos próxi-
mos anos, para 25%, conforme 
fabricantes de micros passem a 
usar discos híbridos — que usam 
chips de memória flash, os mes-
mos usados em smartphones e 
tablets. A Toshiba está para lan-
çar seu primeiro disco híbrido.

Kim Dotcom, fundador do site de 
compartilhamento de arquivos 
Megaupload.com, recebeu um 
pedido de desculpas do primeiro-
ministro da Nova Zelândia, John 
Key, depois que uma investigação 
concluiu que o governo intercep-
tou suas comunicações ilegal-
mente. Dotcom tenta hoje evitar 
uma extradição para os EUA.

REGIONAL

O BC ainda pode reduzir a Selic, 
disseram analistas do Barclays, 
na contramão da interpretação 
geral do relatório trimestral de 
inflação divulgado ontem pelo 
banco central brasileiro. O rela-
tório do Barclays nota que o BC 
deu mais ênfase à depressão da 
atividade no mundo desenvol-
vido do que aos riscos de infla-
ção. A visão mais comum entre 
analistas, porém, é de que a Selic 
vai continuar em 7,5%. 

O Banco ABC Brasil, controlado 
pelo Arab Banking, de Bahrain, 
planeja reabrir uma emissão 
de dívida a vencer em 2020 
para levantar cerca de US$ 100 
milhões, disse um banqueiro 
que está participando da opera-
ção. Bancos pequenos no Brasil 
estão tendo dificuldades para 
levantar fundos.

Países emergentes estão mais 
vulneráveis aos riscos resultantes 
de uma possível volta da recessão 
nos EUA e na Europa, diz relató-
rio do FMI divulgado ontem. A 
Colômbia, por sua vez, é um dos 
emergentes que estão hoje mais 
resistentes, segundo o Fundo.

Quase um terço dos lares 
mexicanos tinha uma vítima de 
crime em 2011, quase o mesmo 
que em 2010, enquanto que o 
custo com roubos e despesas 
com segurança no México 
chegaram a quase 1,4% do PIB, 
segundo pesquisa do governo 
publicada ontem.
 
A Moody’s rebaixou de “estável” 
para “negativa” a perspectiva 
de 30 instituições financeiras 
da Argentina, citando a política 
econômica imprevisível do país.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Emily Glazer, Ellen Byron, 
Dennis K. Berman 
e Joann S. Lublin
The Wall Street Journal

 No dia 4 de setembro, o presi-
dente do conselho e diretor-pre-
sidente da americana Procter & 
Gamble Co., Robert McDonald, 
finalmente se encontrou com 
o administrador de fundos de 
hedge que começou a dificultar 
sua vida este ano.

William Ackman recebeu o exe-
cutivo com um rosário de quei-
xas sobre seus três anos à frente 
da gigante de bens de consumo. 
O calhamaço de 75 páginas que 
apresentou na ocasião aponta-
va problemas como resultados 
ruins, desgaste da confiança de 
investidores e queda do moral 
de trabalhadores, segundo várias 
pessoas a par da reunião.

Ackman, cuja gestora de fun-
dos, a Pershing Square Capital 
Management LP, comprou US$ 
1,8 bilhão em ações da P&G 
entre junho e julho, fechou a 
reunião de cerca de 90 minutos 
em Nova York, segundo essas 
mesmas pessoas, com um apelo 
voltado mais aos dois conselhei-
ros da P&G ali presentes, o dire-
tor-presidente da Boeing Co., 
James McNerney Jr., e o diretor-
presidente da American Express 
Co., Kenneth Chenault: destituir 
McDonald da presidência do 
conselho e começar a buscar 
outro diretor-presidente.

O conselho não fez nem uma 
coisa, nem outra. Mas a cabeça 
de McDonald ainda pode rolar se 
o plano de corte de custos e reno-
vação do foco em certos produtos 
por ele anunciados não surtirem 
efeito, segundo duas pessoas a 
par da postura do conselho sobre 
o assunto. As ações da P&G, que 
não saíram do lugar durante 
boa parte dos últimos dois anos, 
subiram 12,9% desde que o inves-
timento de Ackman veio a públi-
co. O desempenho das principais 
concorrentes da empresa, no 
entanto, foi melhor.

McNerney, que lidera os mem-
bros independentes do con-
selho, disse que o grupo todo 
examinou e aprovou o plano de 
reestruturação e que “apoia sem 
reservas” McDonald.

Dona de marcas como o sabão 
em pó Ariel e as fraldas Pampers, 
a P&G se acha em uma posição 
rara para a empresa. É que, nos 
últimos tempos, vem tendo difi-
culdade com coisas em que sem-
pre teve facilidade: entender o 
consumidor, definir preços e 
lançar produtos novos e refor-
mulados no mercado.

Por três anos seguidos, o lucro 
caiu. Só este ano, a empresa já 
reduziu suas projeções de lucro 
três vezes.

Parte dos problemas tem ori-
gem em decisões tomadas pelo 
antecessor de McDonald, A.G. 
Lafley, que deixou o comando 
em 2009. Foi Lafley, por exemplo, 
quem orquestrou a retumbante 
compra da Gillette em 2005, uma 
operação de US$ 57 bilhões que 
deixou a P&G ainda mais incha-
da. E é devido ao foco inarredável 
de Lafley no mercado americano 
que a empresa hoje está atrás de 
rivais em mercados emergentes 
de rápido crescimento.

Cabe a McDonald, que serviu 
em uma tropa de elite do Exérci-
to americano e passou toda sua 
carreira de administrador na 
P&G, virar o jogo. Em fevereiro, 
o executivo lançou o primeiro 
grande plano de corte de custos 
da empresa em anos. A meta é 
eliminar 4.000 postos de traba-
lho e poupar US$ 10 bilhões até 
2016. Em maio, proibiu gastos 
com qualquer coisa sem ligação 
direta com o aumento na venda 
de produtos. E, em junho, anun-
ciou que a P&G vai fechar o foco 
nos 40 mercados e produtos 
mais rentáveis da empresa.

Para acalmar investidores, a 
P&G anunciou, no meio do ano, 
que retomaria a recompra de 
ações. Além disso, o conselho 
cortou o salário de McDonald e 
de outros altos executivos.

A campanha de reabilitação já 
deu certos resultados. No trimes-
tre encerrado em 30 de junho, o 
lucro foi maior do que o espera-

do por investidores, provocando 
a alta das ações da empresa. Já a 
margem de lucro encolheu e a 
perda de participação de mercado 
piorou; no período, a P&G perdeu 
terreno em dois terços dos mer-
cados que seus produtos cobrem. 
Para o atual trimestre, a empresa 
projetou um lucro menor do que 
o esperado por analistas.

McDonald volta e meia reco-
nhece que o desempenho da 
empresa vem deixando a desejar. 
“Estes resultados não são tão for-
tes quanto gostaríamos”, disse 
em uma conferência com inves-
tidores em junho. “É nossa obri-
gação superar [o problema], mas 
nem sempre fomos capazes”.

McDonald é um executivo deta-
lhista conhecido por sua ética 
de trabalho. Ele acorda às 4h30 
todos os dias para duas horas 
sagradas de exercícios físicos, um 
hábito que ele mantém mesmo 
quando viaja ao redor do mundo. 
Quando ele recebeu a tarefa de 
reabilitar as operações da P&G no 
Japão após o terremoto de Kobe 
de 1995, ele aprendeu japonês 
o suficiente para conversar com 
funcionários e varejistas.

McDonald assumiu a liderança 
executiva em julho de 2009. Foi 
bem quando a crise econômica 
fechava com uma nota sombria 
uma década forte para a P&G sob 
a batuta do antecessor, Lafley.

A compra da Gillette tinha ele-
vado consideravelmente o porte 
da empresa. Além disso, quando 
os consumidores fecharam a car-
teira, as rivais cortaram custos 
mais depressa do que a P&G. Isso 
complicou a tarefa de preservar 
as margens de lucro e, ao mesmo 
tempo, derrubar o preço de pro-
dutos para melhorar as vendas.

Na gestão de Lafley, a empresa 
encarou o crescimento em mer-
cados em desenvolvimento com 
pouca urgência. O foco tinha sido 
criar versões mais caras de seus 
produtos para o lar no mercado 
doméstico. À época nadando em 
dinheiro, o consumidor america-
no estava disposto a pagar mais 
por novas fragrâncias de sabão 
em pó e por um papel higiênico 
ainda mais suave.

Foi quando veio a recessão. 
Produtos de marca própria das 
redes de supermercados, a cada 
dia melhores, levaram os con-
sumidores a indagar se valia 
mesmo a pena pagar mais por 
marcas da P&G.

McDonald se apressou para 
reforçar a presença da empresa 
em mercados emergentes, onde o 
crescimento era acelerado. Usou 
recursos para lançar marcas que 
a P&G já tinha em novos merca-
dos — como a linha de xampus 
Pantene no Brasil e o sabão em 
pó Tide na Índia — e resolveu ata-
car o domínio global da Colga-

te-Palmolive Co. no mercado de 
pastas de dente.

McDonald deixou claro que a 
empresa não devia ceder nenhum 
terreno às rivais fora dos Estados 
Unidos. “Ou você é atuante em 
todo lugar, ou não é em nenhum. 
Não há meio-termo”, disse duran-
te uma visita ao Brasil em 2010. “Se 
ficar no meio do caminho, você 
deixa bolsões de inatividade e [as 
rivais] vão injetar dinheiro contra 
seus negócios”. 

Os EUA são o mercado mais 
importante da P&G. De lá vem 
pouco mais de um terço da recei-
ta, mas um total estimado de 60% 
do lucro antes de impostos. Com 
a campanha de McDonald para 
ampliar a presença mundial, os 
problemas em casa cresceram. 
A economia enfraquecida fez o 
consumidor americano conti-
nuar buscando produtos mais 
baratos, e a P&G não tinha, como 
as concorrentes, produtos com 
preços intermediários.

A insistência de McDonald e sua 
equipe em seguir praticando pre-
ços mais altos parece ter prejudi-
cado financeiramente a empresa. 
A P&G já informou a investidores 
que a redução de preços por parte 
das concorrentes contribuiu para 
a queda nas vendas.

Nos últimos meses, quando a 
crise econômica mundial dava 
sinais de estar arrefecendo e a alta 
no custo de matérias-primas pesa-
va cada vez mais, a P&G se viu com 
problemas por ter reajustado pre-
ços  muito agressivamente, o que 
lhe custou mercado em uma série 
de áreas, incluindo as de sabão 
em pó, higiene bucal e barba. O 
revés levou a companhia a cortar 
a projeção de lucro para o ano fis-
cal encerrado em junho e voltou 
atrás nos reajustes de preços. Mais 
recentemente, ela conseguiu recu-
perou parte do terreno perdido.

Outro foco de problemas foi 
o lançamento de produtos. Um 
ano depois de McDonald assumir 
o leme, a P&G tentou revigorar a 
marca Pantene nos EUA, negócio 
que gera quase US$ 2 bilhões por 
ano, segundo cálculos do analista 
Ali Dibadj, da Sanford C. Berns-
tein. Segundo a empresa e vare-
jistas, os consumidores ficaram 
perdidos em meio à nova profu-
são de produtos da marca. Além 
disso, a Pantene está perdendo 
terreno para rivais mais baratos. A 
Sanford C. Bernstein calcula que a 
participação da Pantene no mer-
cado americano de xampu caiu 
de 16,5% em janeiro de 2009 para 
11,6% em setembro de 2012.

No corredor de lavanderia a 
coisa tampouco ia bem. Em abril 
de 2011, a P&G anunciou a inten-
ção de lançar uma novidade: um 
sabão da marca Tide que viria 
acondicionado em pacotinhos 
para uma única lavada. O lan-

çamento foi adiado duas vezes 
devido a problemas na produção. 
Quando o Tide Pods finalmente 
chegou às gôndolas, em feverei-
ro, as rivais ja tinham criado uma 
versão própria da novidade para 
lançar ao mesmo tempo.

Como se não bastasse, houve 
outro problema. A embalagem 
dos sachezinhos do Tide — em 
tons vivos de azul e laranja — lem-
brava a de uma guloseima o sufi-
ciente para que certas crianças 
comessem produto. Isso fez a 
Associação Americana de Centros 
de Controle de Intoxicações emi-
tir um alerta sobre todo sabão em 
pacotinho. A P&G teve de refazer a 
embalagem para reforçar o fecho 
da tampa do recipiente.

A certa altura, a novidade 
emplacou. Até o fim de julho, o 
Tide Pods respondeu por mais de 
dois terços do total de vendas de 
sabão em pó em pacotinhos. Jun-
tas, todas as marcas do novo nicho 
responderam   por 6% do mercado 
de sabão para roupas, segundo o 
relatório anual da P&G.

Pesquisas com varejistas fei-
tas pela Kantar Retail, braço de 
consultoria da WPP PLC, sempre 
colocaram a P&G em primei-
ro lugar em muitas categorias 
importantes. A última edição, 
divulgada em novembro passa-
do, mostra que embora a P&G 
tenha permanecido no topo do 
ranking, os níveis de aprovação 
da empresa pelo consumidor caí-
ram em quase todas as principais 
categorias, incluindo clareza de 
estratégia e marcas de consumo.

Em junho, durante um bate-
papo com investidores em Paris, 
McDonald disse que a P&G  
fecharia o foco nos 40 mercados 
de produtos que respondem   por 
cerca de metade de suas vendas e 
quase 70% do lucro operacional.

Foi nessa mesma época que 
Ackman, o investidor ativista, 
começou a comprar ações da 
P&G. O plano típico de Ackman  
é chegar a uma certa participação 
em uma empresa e, então, usar a 
condição de grande acionista 
para fazer pressão por mudanças 
que possam valorizar as ações. 
Em agosto, sua fatia na P&G 
somava apenas algo como 1%.

Em meados de agosto, McDo-
nald apresentou seus planos 
para reabilitar a P&G em uma 
reunião geral com funcionários 
da empresa na sede em Cincin-
nati, Ohio. O moderador abriu o 
evento perguntando ao executi-
vo se ele tinha o apoio do conse-
lho para seguir na presidência e 
sobre os últimos desdobramen-
tos da história com Ackman.

“Não precisamos de um inves-
tidor ativista para nos dizer o que 
é certo”, respondeu. “Nós temos 
mais interesse do que quem quer 
que seja”.

Lenta virada deixa líder da 
Procter & Gamble em apuros

Robert McDonald lança um novo produto de lavanderia; falhas na gestão levaram a P&G a perder terreno para rivais

Fonte: WSJ Market Data Group      The Wall Street Journal
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BLOOMBERG NEWS(2)

Dana Cimilluca 
The Wall Street Journal

Será que um acordo de US$ 70 
bilhões pode realmente afundar 
por causa de um desembolso 
proposto de apenas US$ 200 
milhões?

No caso dos planos de fusão 
entre a trading de commodities 
Glencore International PLC e a 
mineradora Xstrata PLC, a res-
posta parece ser sim.

O acordo, que já sofreu vários 
revezes desde que foi anunciado, 
em fevereiro, aproxima-se agora 
de outro momento decisivo. 
O conselho da Xstrata tem até 
segunda-feira de manhã para 
decidir se endossa a proposta de 
fusão da Glencore, recentemen-
te alterada.

A decisão nem de longe é sim-
ples. Embora em princípio apoie 
a união, o conselho da Xstra-
ta está entre a cruz e a espada: 
enfrenta, de um lado, exigências 
díspares dos acionistas da pró-
pria empresa e, do outro, a equi-
pe da Glencore, que negocia com 
mão firme. Se ele não conseguir 
agradar a ambos, pode ser força-

do a retirar seu apoio, o que pro-
vavelmente conderará a fusão.

Com seus próprios acionistas, 
a questão mais espinhosa envol-
ve um total de cerca de US$ 200 
milhões a serem distribuídos 
entre cerca de 70 executivos da 
Xstrata ao longo de dois anos 
para garantir que não deixem a 
empresa anglo-suíça depois de 
firmado o acordo. 

Do outro lado da disputa 
está uma ala de investidores da 
Xstrata liderada pela BlackRo-
ck Inc., a gigante americana da 
gestão de fundos que é a tercei-
ra maior acionista da empresa 
(ela tem mais de 3% do capital). 
A BlackRock deve votar contra o 
acordo em sua presente forma, 
pois se opõe ao desembolso dos 
US$ 200 milhões. 

O acordo começou a enfren-
tar sérios problemas em junho, 
quando a Qatar Holding LLC, 
segunda maior acionista da 
Xstrata indicou que votaria con-
tra a proposta na versão original.

Fusão Glencore-Xstrata 
ainda corre perigo

Leia artigo completo no site
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