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INTERNACIONAL

O Oakmark Funds, grupo ame-
ricano de fundos mútuos, infor-
mou que vendeu sua fatia na Dell 
depois que a firma Blackstone 
desistiu de sua oferta para com-
prar a fabricante de PCs. O Oak-
marks tinha em torno de 1,4% 
das ações da Dell no mercado, 
segundo um porta-voz, e era um 
dos maiores acionistas dela.

 A Vivendi, empresa de mídia 
e telecomunicações da França, 
recebeu duas ofertas concorren-
tes, da Emirate Telecommunica-
tions e da Qatar Telecom, pelos 
seus 53% na telefônica marro-
quina Maroc Telecom, segundo 
as ofertantes. A Vivendi, que ava-
liou a fatia em pelo menos US$ 
7,2 bilhões, está vendendo ativos 
para se dedicar à área de mídia. 
Em março, sua tentativa de ven-
der a brasileira GVT fracassou 
porque potenciais compradores 
consideraram o preço muito alto.

A GE Capital, braço de serviços 
financeiros da GE, decidiu parar 
de prestar serviços para varejistas 
de armas nos EUA na esteira do 
massacre de Newtown, Connecti-
cut, Estado em que fica a sede da 
GE. O massacre foi cometido pelo 
filho de um executivo da GE Capi-
tal numa escola onde estudam 
filhos de empregados da GE.

A MetroPCS, operadora de 
celular dos EUA, informou 
que seus acionistas aprovaram 
a fusão com a T-Mobile, uni-
dade americana da Deutsche 
Telekom, da Alemanha. Os acio-
nistas da MetroPCS reterão uma 
fatia de 26% na nova empresa, 
os outros 74% ficam em mãos da 
Deutsche Telekom.  

A montadora americana Ford 
divulgou lucro de US$ 1,6 bilhão 
no primeiro trimestre, 15% maior 
que em 2012. O bom desempe-
nho nos EUA e Canadá compen-
sou perdas em mercados, como a 
América Latina, onde teve preju-
ízo de US$ 218 milhões devido ao 
câmbio e restrições impostas por 
Brasil e Argentina.

A Boeing, fabricante de aviões 
dos EUA, quer retomar novas 
entregas do 787 no início de 
maio e fazer a maioria dos ajus-
tes nos aviões já entregues até 
meados do mês. O 787 foi impe-
dido de voar em janeiro por pro-
blemas nas baterias. Ela planeja 
entregar mais de 60 unidades 
este ano e só uma foi entregue 
até março. A Boeing lucrou US$ 
1,1 bilhão no primeiro trimes-
tre, 20% a mais que em 2012.

A Procter&Gamble, empresa de 
produtos de consumo dos EUA, 
anunciou que seu lucro no ter-
ceiro trimestre fiscal, encerrado 
em março, subiu 6,4% ante um 
ano atrás, para US$ 2,6 bilhões. 
A dona das marcas Gillette e 
Pantene decepcionou o mercado 
com uma alta de 2% na receita, 
para US$ 20,6 bilhões e sua ação 
caiu ontem 5,9%, para US$ 77,12.

A Jet Airways, empresa aérea 
da Índia, informou que seu con-
selho de administração aprovou 
a venda de uma participação 
de 24% para a Etihad Airways, 
de Abu Dhabi, por pelo menos 
US$ 380 milhões. Se concluído, 
o negócio será o primeiro desde 
que o governo autorizou no ano 
passado que aéreas estrangeiras 
investissem em empresas locais.

REGIONAL

A Coca-Cola Femsa, do México, a 
maior engarrafadora da América 
Latina, pode estudar a possibili-
dade de comprar os direitos de 
distribuição da Coca-Cola nos 
EUA, disse seu diretor financeiro, 
Héctor Trevino. Recentemente, 
a Coca-Cola anunciou que está 
mudando seu modelo de distri-
buição local. A Femsa divulgou 
ontem lucro de US$ 197 milhões 
no primeiro trimestre, 7,7% 
menor que em 1012.

A Falabella, grupo varejista do 
Chile, planeja emitir hoje no 
mercado internacional US$ 500 
milhões em títulos de dez anos, 
disseram profissionais do mer-
cado. Segundo eles, a empresa 
usaria o dinheiro para quitar 
dívidas de curto prazo e outros 
fins. A Falabella não comentou 
imediatamente.

O novo Oleoduto Bicentenário, 
no leste da Colômbia, um passo 
bastante esperado para melho-
rar a infraestrutura arcaica de 
transporte petrolífero no país, 
começará a operar em julho, 
disse Fernando Gutiérrez, 
executivo que lidera o projeto. 
Inicialmente, ele terá capaci-
dade para transportar 110.000 
barris ao dia. A previsão é que 
o projeto, avaliado em US$ 4,2 
bilhões, seja concluído em 2016.

A OCP, empresa do setor do 
petróleo do Equador, pode 
começar na próxima semana a 
transportar pelo seu oleoduto 
petróleo produzido pela colom-
biana Vetra, disse à Dow Jones 
o diretor-presidente da OCP, 
Andrés Mendizabal. Hoje, o ole-
oduto transporta apenas petró-
leo produzido no Equador.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Aparelhos digitais fazem agora o papel da ‘mãezona’
Geoffrey A. Fowler  
e Shira Ovide
The Wall Street Journal

Reto Stamm não vive com seus 
pais há 12 anos. No ano passado, 
ele comprou um substituto digi-
tal para seus progenitores. 

Quando a webcam do seu com-
putador Mac o pegou com um má 
postura, um software chamado 
PostureTrack emitiu um barulho. 
Quando ele passou muito tempo 
no sofá, um dispositivo do tama-
nho de um polegar que segue 
seus movimentos disparou um 
“você não pode fazer isso”. Quan-
do ele falha com frequência no 
cumprimento desses objetivos, 
ou outros, como ir para a cama 
no horário e usar o fio dental, um 
site chamado Beeminder, que 
ajuda a monitorar metas estabe-
lecidas pelo usuário, o multa em 
pelo menos US$ 5.

“É como receber um duro con-
selho de um amigo”, diz Stamm, 
um desenvolvedor de software 
de 37 anos da Califórnia. As cutu-
cadas digitais, diz ele, “meio que 
regem a sua vida”.

À media que os inventores inse-
rem a internet em cada vez mais 
coisas, eles estão transformando 

as pequenas advertências que a 
sua mãe costumava fazer em um 
grande negócio. Alguns chamam 
isso de tecnologia “Mãezona”  
(Big Mother) — uma referência 
ao conhecido personagem Gran-
de Irmão (Big Brother) do livro de  
George Orwell. Mas aqui o  objeti-
vo é  defender seus interesses.

Existe um utensílio inteligente 
chamado HAPIfork que monitora 
o quão rápido você come, encora-
jando-o a reduzir o ritmo e mas-
tigar. Em algumas semanas, uma 
empresa novata chamada Auto-
matic lançará um dispositivo que, 
conectado ao computador de 
bordo do carro, emite sons que o 
seu inventor chama de “sutis dei-
xas de áudio” quando o motoris-
ta acelera, pisa no freio com força 
ou faz outras coisas ao volante 
que sua mãe não gostaria.

Raymond Lancione comprou 
em dezembro uma escova de 
dentes que pega no pé dele para 
que ele melhore a sua higiene 
bucal. A escova de dente Beam, 
que custa nos Estados Unidos US$ 
50, transmite a um aplicativo de 
celular, por um sistema sem fio, 
a frequência e por quanto tempo 
ele passa escovando os dentes. Ela 
também marca em vermelho no 

calendário os dias em que não foi 
feita a escovação e concede prê-
mios e elogios quando os objeti-
vos de escovação são alcançados.

“Agora é possível ter um dis-
positivo em segundo plano na 
sua vida que registra tudo o que 
você faz”, diz o jovem de 23 anos, 
de Los Angeles. (Sua escova de 
dentes parou de coletar dados 

quando a bateria acabou, então 
ele diz que pode precisar “de um 
pequeno robô que circule pela 
casa e troque as baterias”.)

A possibilidade de uma mãe 
virtual há muito tempo tem intri-
gado a ficção científica. Majel 
Barrett Roddenberry, a falecida 
esposa do criador da série de TV 
americana  “Star Trek”, Gene Rod-
denberry, emprestou a sua voz 
para o computador Enterprise, 
que tanto pilotava a nave espa-
cial como preparava o jantar. Mas 
nem sempre os computadores 
têm instinto maternal: no filme 
“Alien”, um frio e contido compu-
tador apelidado MU/TH/UR 6000 
protegia um maldoso alienígena 
em vez de humanos. Ele estava 
apenas seguindo o protocolo.

A demanda por tecnologia que 
acompanha os seres humanos 
com acelerômetros, sensores de 
frequência cardíaca e chips de 
GPS começou há cerca de uma 
década, com atletas que buscam 
constantemente mapear melhor 
seu desempenho e com um nicho 
de entusiastas em se “autoquanti-
ficar”, que gostam de transformar 
em números sua rotina diária. 
Agora as lojas da Apple Inc. ven-
dem duas dezenas de rastreado-

res que persuadem as pessoas a 
ir para a cama mais cedo, perder 
peso e praticar exercícios físicos.

Os aparelhos administram “coi-
sas que você poderia, e deveria, 
controlar por conta própria, mas 
que os seres humanos não têm o 
autocontrole que os leva a atuar”, 
diz Sarah Rotman Epps, analista 
da empresa Forrester Research 
que foi uma das primeiras a ado-
tar nos EUA o termo Big Mother.

O desafio para esses aparelhos 
é não cruzar a linha entre o útil e 
o incômodo.

No ano passado, o consultor e 
pesquisador de tecnologia grego 
Charalampos Doukas, que vive 
em Atenas, comprou o Fitbit One, 
um pedômetro que mede quan-
tos passos ele dá diariamente e 
quantas calorias ele queima. Ele 
achou que os dados não eram 
suficientes para mantê-lo moti-
vado. “Eu precisava de algo como 
um castigo”, disse. Então, há três 
meses, Doukas desenvolveu um 
programa para conectar os dados 
do seu Fitbit a um interruptor na 
sua geladeira que pode desligá-la 
caso ele não se exercite.

A noção de o que são comen-
tários de feedback e lembre-
tes “útéis”  varia de pessoa para 

pessoa, diz Brad Kittredge, dire-
tor de gerenciamento de produ-
tos da Jawbone Inc., fabricante 
da pulseira Up, que monitora a 
atividade física e o sono. 

Durante o desenvolvimento 
do produto, sua equipe passou 
algum tempo estudando a psi-
cologia da motivação. “Algumas 
pessoas podem prosperar com 
correções de curso — me avise 
quando eu sair do rumo”, diz 
ele. “Outros dizem que só querem 
um comentário positivo.”

Os gráficos coloridos do sof-
tware Up celebram as conquistas 
e oferecem dicas para incentivar 
um melhor comportamento. Para 
aqueles que precisam literalmen-
te de um empurrãozinho, Jaw-
bone criou um serviço de alerta 
que faz com que a pulseira vibre 
se você ficar parado por mais do 
que, digamos, 15 minutos.

Christoph Hewett, australiano 
que usa a Up, gosta de receber 
estímulo de estranhos. Ele com-
partilha suas conquistas envian-
do dados de desempenho  a um 
grupo de cerca de 40 pessoas, a 
maioria de outros países, que só 
conhece on-line. “Eles são o um 
“bando realmente positivo, real-
mente focado em metas”, disse.

Christoph Hewett com a pulseira Up

CHRISTOPH HEWETT

Sharon Terlep,  
Christina Rogers e Eyk Henning
The Wall Street Journal 

A montadora italiana Fiat 
SpA está tentando formular 
um plano para adquirir a parte 
da Chrysler Group LLC que ela 
ainda não tem e, então, abrir o 
capital da empresa combinada 
nos Estados Unidos para recom-
por seu caixa, disseram pessoas a 
par das negociações.    

A Fiat está negociando um 
financiamento com um grupo 
de bancos de investimento 
— que inclui J.P. Morgan Chase 
& Co., Bank of America Mer-
rill Lynch e Deutsche Bank AG 
— para ajudá-la a comprar os 
41,5% da Chrysler hoje em mãos 
do fundo fiduciário de saúde do 
UAW, o sindicato dos emprega-
dos da montadora americana. 

As ações do fundo valem 
entre US$ 1,75 bilhão e US$ 4,27 
bilhões, segundo cálculos da Fiat 
e do fundo. Ambos estão engal-
finhados numa disputa judicial 
em torno do preço de uma parte 
da fatia. Uma audiência sobre o 
assunto está marcada para hoje 
num tribunal do Estado ameri-
cano de Delaware.     

A Fiat não quis comentar.
Uma fusão entre Chrysler e Fiat 

seria um grande passo para con-
sumar o plano que o diretor-pre-
sidente Sergio Marchionne tinha 
para a Fiat quando assumiu seu 
controle quase dez anos atrás — e 
a do governo dos EUA, que salvou 
a Chrysler em 2009 ao empurrá-
la para uma concordata e dar o 
controle dela à Fiat. Uma oferta 
pública inicial de ações marcaria 
a volta da Chrysler ao mercado 
acionário que deixou em 2007, 
quando teve seu capital fechado.          

Philippe Houchois, analista do 
banco UBS em Londres, disse que 
listar a empresa combinada  faria 
sentido. “Se você olhar a estrutu-
ra agora, você tem uma boa filha 
com uma mãe problemática, o 
que pode ser perigoso”, disse ele. 
“Se você inverter as coisas e a Fiat 
virar uma divisão da Chrysler, fica 
mais fácil lidar com o problema.”       

Marchionne, um ítalo-cana-
dense de 60 anos que começou 
sua carreira como contador, che-
gou à Fiat em 2004 e deixou clara 
sua opinião de que a companhia 
só poderia sobreviver no longo 
prazo se achasse um sócio ou 
criasse uma montadora global 
à altura de concorrentes como 
General Motors Co., Volkswagen 
AG e Toyota Motor Corp.

Em 2012, essas três monta-
doras produziram mais de oito 
milhões de veículos cada. A Fiat 
fabricou cerca de dois milhões e 
a Chrysler, 2,4 milhões. 

A necessidade de ganhar esca-
la foi ressaltada nas últimas 

semanas, pois a GM e a Volks afir-
maram que gastariam bilhões 
de dólares para se expandir na 
China, o maior mercado auto-
mobilístico do mundo. A Fiat e 
a Chrysler ainda estão tentando 
aumentar suas operações lá. 

Durante a profunda recessão 
da indústria automotiva ameri-
cana, em 2009, muitos especia-
listas do setor acreditavam que 
a Chrysler era muito pequena e  
muito fraca para competir no 
mercado mundial. O Tesouro 
dos EUA chegou até a cogitar 
deixar a empresa falir, antes de 
fechar o acordo com Marchion-
ne que deu à Fiat 20% da Chrys-
ler e o controle operacional. 

Desde então, Marchionne 
levou a Chrysler de volta à lucra-
tividade, a montadora pagou os 
empréstimos do governo e a Fiat 
aumentou sua fatia para 58,5%. 
O diretor-presidente disse que 
quer comprar o resto da Chrys-
ler para fundir as duas empresas, 
mas suas iniciativas vêm sendo 
dificultadas pelos problemas 
econômicos da Europa, que pre-
judicaram as finanças da Fiat. A 
companhia estaria no vermelho 
sem os lucros da Chrysler.  

Uma fusão poderia ajudar a 
Fiat porque as montadoras pre-
cisam investir continuamente 
bilhões de dólares em capital 
para desenvolver novos veículos 
e modernizar fábricas. Abrir o 
capital na bolsa americana cria-
ria uma nova fonte de recursos 
para a empresa, disseram pesso-

as a par do assunto. 
Marchionne também está 

ansioso para combinar as empre-
sas para que a Fiat possa ter acesso 
ao capital da Chrysler. A Fiat está 
impedida de usar o caixa da filial 
por cláusulas em contratos de 
dívidas da Chrysler. Uma compa-
nhia totalmente combinada teria 
mais facilidade em refinanciar 
dívidas e eliminar tais restrições 
contratuais, dizem analistas.  

Marchionne já disse acreditar 
que a Fiat será capaz de fazer a 
fusão com a Chrysler até 2014, 
embora a Fiat tenha primeiro 
que chegar a um acordo com 
o fundo fiduciário quanto ao 
preço. A Fiat vai provavelmen-
te depender bastante do seu 
próprio capital e empréstimos 
para financiar a aquisição da 
Chrysler. A empresa tem ativos 
que não são essenciais para sua 
área automotiva, mas banquei-
ros que conhecem esses ativos 
dizem que eles não valem o sufi-
ciente para financiar uma parte 
substancial da compra.   

A Fiat, que terminou 2012 com 
11,1 bilhões de euros (US$ 14,45 
bilhões) em dinheiro e ativos 
líquidos, excluindo os ativos da 
Chrysler, tem caixa para comprar 
as ações do fundo. Mas usar esses 
recursos a colocaria em risco de 
ter sua nota de crédito rebaixada 
pelas agências de classificação, 
o que poderia elevar seus custos 
de captação.      Uma pessoa a par 
do assunto disse que Marchionne 
poderia estar disposto a correr o 

risco desde que o rebaixamento 
não impeça totalmente a Fiat de 
conseguir futuros empréstimos. 

“Nada será decidido até saber-
mos quanto [a Fiat] tem que 
pagar [pela participação que 
falta]”, disse a pessoa. 

Se a Fiat conseguir comprar 
a Chrysler, uma oferta de ações 
nos EUA poderia ajudar a avalia-
ção da empresa combinada, pois 
investidores talvez passem a vê-
la como uma montadora ameri-
cana em vez de uma europeia. 

A Fiat ainda não definiu se con-
tinurá tendo ações negociadas na 
Europa, disseram pessoas a par 
do assunto. A listagem na bolsa 
americana é um dos vários planos 
analisados pela Fiat e é possível 
que Marchionne acabe desistin-
do dele, segundo as pessoas. 

Marchionne não quer que 
a Chrysler faça uma oferta de 
ações separada da Fiat, cuja 
ação é negociada na bolsa de 
Milão. Isso também dependeria 
de a família fundadora da Fiat, 
os Agnelli, estar disposta a ter 
sua participação de 30,05% na 
montadora diluída no processo, 
disse uma das pessoas. Numa 
conversa com consultores, 
Marchionne foi claro sobre seu 
desejo de reduzir a dependência 
da Fiat das operações na Itália, 
onde as vendas de automóveis 
estão caindo e o governo e os 
sindicatos resistem a iniciativas 
de enxugar o negócio, disseram 
pessoas a par das discussões.

(Colaborou Gilles Castonguay.) 

Fiat vê fusão com a Chrysler 
como saída para crescer

Sergio Marchionne, líder da Fiat, busca formas de financiar o negócio 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2013, Empresas, p. B16.




