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Jessica E. Lessin
The Wall Street Journal

Um novo líder está emergindo 
na Apple Inc.

Na abertura da conferência 
anual de desenvolvedores da 
empresa, na segunda-feira, o 
desconhecido executivo Craig 
Federighi foi o que mais falou. E 
foi muito elogiado.

Com o momento de fama veio 
uma importante tarefa para o 
vice-presidente sênior de enge-
nharia de software: manter a 
lealdade dos desenvolvedores e 
impressionar os especialistas em 
tecnologia com os mais recentes 
designs e software da Apple.

O esguio engenheiro de 44 
anos é um veterano na Apple. Ele 
trabalhou na Next, a outra fabri-
cante de computadores funda-
da por Steve Jobs, e entrou para 
a Apple quando ela adquiriu a 
Next em 1997.

Mas apesar de conquistar o 
respeito dos colegas pelo seu 
foco e afabilidade, ele ficou nos 
bastidores por anos. Federighi 
passou boa parte da carreira 
trabalhando com software cor-
porativo, o que nunca foi uma 
prioridade para a Apple. 

Agora, impressionar desen-
volvedores, consumidores e 
investidores — muitos dos quais 
nunca tinham ouvido falar dele 
— é uma tarefa difícil de execu-
tar debaixo dos holofotes. 

Federighi assumiu o novo cargo 
em outubro, substituindo o polê-
mico chefe de software para apa-
relhos móveis Scott Forstall, que 
era muito admirado pelos desen-
volvedores, mas foi demitido em 
meio a conflitos  com outros exe-
cutivos. Desde então, Federighi  
lidera os grupos de software para 
aparelhos móveis e para a linha 
Mac de computadores.

Ele subiu ao palco da confe-
rência de desenvolvedores, que 
termina amanhã, para mostrar o 
próximo Mac e o iOS 7, o novo sis-
tema operacional para aparelhos 
móveis. A principal distinção do 

iOS 7 é uma nova interface que 
foi supervisionada pelo guru do 
design da Apple, Jonathan Ive. 
Mas Ive, que sempre preferiu 
ficar longe do palco, só apareceu 
em vídeos previamente gravados 
e, como de costume, assistiu a 
apresentação sentado na plateia. 

Foi Federighi que fez a demons-
tração de meia hora. Uma porta-
voz da Apple não disponibilizou 
o engenheiro para entrevistas.

A ascensão de Federighi come-
çou junto com a de Forstall, mas 
logo tomou outro rumo. 

No início dos anos 90, ambos 
eram funcionários promissores 
e capazes da Next, onde Forstall 
trabalhou com tecnologias de 
software para consumidores e 
Federighi com banco de dados. 
Enquanto Federighi ganhou 
reputação como guru de produ-
tos empresariais, Forstall dedi-
cou-se ao consumidor junto 
com Jobs. 

Quando entraram na Apple, 
Forstall assumiu mais responsa-
bilidades de design de software, 
incluindo a interface do Mac. 
Federighi buscou outras opções.

Ele foi trabalhar na Ariba, 
empresa que vendia software 
para ajudar companhias a gerir  
gastos e logo assumiu o cargo de 
diretor de tecnologia.

Em 2009 ele foi recontratado 
pela Apple para liderar a área de 
engenharia de software do Mac e 
com o tempo foi assumindo mais 
funções. Seu relacionamento 
com Forstall era mais amigável 
do que a de outros executivos da 
Apple, disse uma pessoa que já 
trabalhou com eles.

Várias pessoas que conhecem 
ambos disseram que Federighi 
tem um estilo parecido com o 
do diretor-presidente da Apple, 
Tim Cook. Os dois buscam con-
senso nas decisões. Forstall, por 
outro lado, aprendeu da cartilha 

de Jobs, que tinha um perfil mais 
confrontador. 

“Scott e Craig são incrivelmen-
te inteligentes, mas a personali-
dade de Craig é mais compatível 
com a de Tim”, disse a pessoa 
que conhece os dois. Forstall 
não retornou um pedido para 
comentar.

Quando assumiu o cargo, pes-
soas próximas à empresa dis-
seram que Federighi imediata-
mente reuniu as equipes nova e 
antiga para comunicar que pen-
saria com calma como iria com-
biná-las, de acordo com pessoas 
a par de detalhes da reunião. Ele 
optou por manter algumas fun-
ções separadas, disseram elas, 
apesar de haver alguma sobre-
posição entre os grupos.

Essas pessoas dizem que 
algumas decisões levaram mais 
tempo para ser tomadas do que 
sob o comando de Forstall, já 
que Federighi gasta mais tempo 
tentando formar consenso.

Federighi também é conhe-
cido como um dos executivos 
mais receptivos da Apple, com 
frequência respondendo emails 
rapidamente. Ele normalmen-
te recusa convites para eventos 
sociais, dizem outras pessoas, 
alegando que precisa trabalhar.

No palco da conferência, ele 
parecia à vontade. Apresentou 
com segurança as novas formas 
de usar as múltiplas telas do Mac 
e versões atualizadas do nave-
gador Safari. Também pareceu 
confortável respondendo per-
guntas e fez pausas para dizer 
que também gostava de certas 
características que a plateia 
demonstrou apreciar.

Os desenvolvedores ficaram 
impressionados com a perfor-
mance. Nik Fletcher, gerente 
de produto da fabricante de 
aplicativos Realmac Software 
Ltd., disse que Federighi parecia 
“efusivo e apaixonado por tudo 
que estava anunciando. Pode-
mos dizer que ele deu o tom e 
personalidade à nova Apple que 
apareceu aqui.”

Apple tem uma nova estrela 
em ascensão: Craig FederighiINTERNACIONAL

A produção de petróleo dos EUA 
aumentou 14% no ano passado, 
para 8,9 milhões de barris por 
dia, segundo estatísticas anuais 
da petrolífera britânica BP con-
sideradas uma referência para 
o mercado. Foi o maior cresci-
mento do mundo em 2012 e o 
maior na história dos EUA.

O banco britânico RBS anunciou 
ontem que seu diretor-presi-
dente, Stephen Hester, vai deixar 
o posto no fim do ano, após cinco 
anos. O conselho do RBS, que 
decidiu pela sua saída, informou 
que quer abrir caminho para a 
escolha de um novo executivo 
antes que o governo do Reino 
Unido, que detém uma fatia de 
81%, comece a vender suas ações. 
Hester lamentou a decisão e disse 
que o trabalho de reestruturação 
do banco não está concluído.

Pfizer e Takeda, farmacêuticas 
dos EUA e Japão, respectiva-
mente, ganharam uma ação 
na Justiça dos EUA contra a 
israelense Teva e a indiana Sun, 
que juntas pagarão indenização 
de US$ 2,2 bilhões por terem 
vendido genéricos do remédio 
para estômago Protonix antes da 
patente vencer. O Protonix, da 
Pfizer, é licenciado pela Takeda. 
Acredita-se que esta seja a maior 
indenização do tipo até hoje.

A montadora americana GM 
informou que vai suspender 
a produção na sua fábrica de 
São Petersburgo por um mês 
durante o verão no hemisfério 
norte, duas semanas a mais que 
o previsto inicialmente, em parte 
devido a uma desaceleração na 
demanda por carros na Rússia.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
americana, está mais perto de 
vender seus ativos de carvão na 
Austrália, avaliados em US$ 3 
bilhões, disse uma pessoa a par 
do tema. As interessadas seriam 
a  chinesa Shenhua e as indianas 
Aditya Birla e Coal India. 

A Inditex, holding espanhola 
de confecções e dona da rede 
Zara, divulgou que o lucro no tri-
mestre fiscal encerrado em abril 
subiu1,6% ante o mesmo período 
de 2012, para US$ 583,5 milhões. 
A empresa reafirmou sua aposta 
na Ásia. Só na China, onde tem 
cerca de 400 lojas, ela espera 
abrir até 100 lojas por ano.

A Toyota não deve recuperar 
sua liderança no mercado 
americano, do qual tinha 17% 
em 2009, apesar de vir apresen-
tando vendas robustas no país, 
disse ontem Jim Lentz, presi-
dente da montadora japonesa 
na América do Norte. A fatia 
da Toyota nos EUA este ano até 
maio foi de 14,2%. A da GM foi 
de 18% e a da Ford, 16,4%.

A Vodafone, telefônica bri-
tânica, cogita aumentar uma 
oferta informal que fez pela 
operadora de TV a cabo alemã 
Kabel, que a avalia em US$ 13 
bilhões, incluindo dívidas, dis-
seram pessoas a par do assunto. 
A primeira oferta teria sido 
rejeitada na semana passada. 

O governo da Grécia recuou 
na decisão de fechar três canais 
de TV estatal. Após protestos da 
população, afirmou que elas 
voltarão a funcionar em semanas, 
mas com uma estrutura menor.

REGIONAL

A Michelin, fabricante francesa 
de pneus, divulgou ontem que 
vai encerrar as operações da 
sua subsidiária na Colômbia, 
a Icollantas, depois de “uma 
década de prejuízos substan-
ciais”. Nos próximos meses, a 
Michelin vai fechar suas duas 
fábricas no país, em Chusaca e 
Cáli, que juntas empregam 460 
pessoas. Devido ao fechamento, 
a empresa vai realizar uma baixa 
contábil de US$ 134,1 milhões.

A Câmara de Petróleo da 
Venezuela informou ontem que 
propôs que o governo force os 
bancos do país a conceder finan-
ciamento para empresas locais 
do setor de petróleo. Os bancos 
venezuelanos já são obrigados a 
destinar parte dos seus emprés-
timos para setores como indús-
tria e turismo.

O Banorte, grupo financeiro do 
México, anunciou ontem que pla-
neja captar até US$ 3 bilhões por 
meio de uma oferta de ações no 
país e no exterior em julho para 
fortalecer seu caixa e financiar, 
em parte, a aquisição anunciada 
esta semana de participações da 
Assicurazioni Generali em socie-
dades de seguro e previdência 
que ambos tinham no México. 

A YPF, petrolífera estatal argen-
tina, fechou acordo para pagar 
US$ 65 milhões a Nova Jersey 
devido a acusações de que duas 
subsidiárias suas poluíram um 
rio no Estado americano nas 
décadas de 50 e 60. O acordo 
limita a US$ 400 milhões o valor 
de possíveis indenizações, num 
processo que também envolve 
outras empresas. A YPF não quis 
comentar.

Jeff Bennett  e R. Jai Krishna
The Wall Street Journal

A empresa indiana Apollo Tyres 
Ltd. concordou em pagar cerca de 
US$ 2,5 bilhões pela Cooper Tire 
& Rubber Co., a segunda maior 
fabricante de pneus dos Estados 
Unidos, em um acordo que refle-
te o interesse de compradores de 
mercados emergentes em aboca-
nhar fornecedores do setor auto-
mobilístico americano.

Se concluído, o negócio mar-
cará a maior compra da histó-
ria de uma empresa americana 
por uma companhia com sede 
na Índia, segundo a provedora 
de dados Dealogic. Ele também 
representará a sétima maior 
compra de uma empresa estran-
geira por uma empresa indiana, 
de acordo com a Dealogic.

O negócio se soma a uma série 
de aquisições recentes de empre-
sas de autopeças dos EUA por 
empresas asiáticas. Entre elas 
estão o acordo da chinesa Wan-
xiang Group para comprar a 
divisão de baterias automotivas 
da A123 Systems e ativos rela-
cionados por US$ 256 milhões, 
em dezembro. A Beijing West 
Industries comprou as divisões 
de suspensão e freio da Delphi 
em 2009, e a Pacific Century 
Motors, uma unidade da China 
Aviation Industry Corp., com-
prou a fabricante de sistemas de 
direção Nexteer Automotive da 
GM em 2010, por cerca de US$ 
450 milhões.

A aquisição da Cooper faz parte 
da estratégia da Apollo para 
ganhar escala e a tornaria a séti-
ma maior fabricante de pneus do 
mundo, com presença significa-
tiva nos EUA, Europa e China.

“Isso cria uma empresa global 
sólida”, disse o vice-presidente da 
Apollo Neeraj Kanwar. A empre-
sa planeja financiar a compra da 
Cooper através de uma emissão 
de títulos de dívida, acrescentou.

Sob o acordo, que foi aprovado 
pelos conselhos de administração 
das duas empresas, os acionistas 
da Cooper receberiam US$ 35 
por ação, um ágio de 43% sobre a 
cotação de fechamento na terça-
feira. A ação da Cooper subiu 
ontem 41,1%, para US$ 34,66.

A Apollo Tyres, que tem sede 
em Gurgaon, projeta uma receita 
de 127,9 bilhões de rúpias (US$ 
2,2 bilhões) para o ano fiscal 
encerrado em 31 de março. Ela 
gera cerca de 67% de sua receita 
na Índia e o resto vem da Europa 
e África, enquanto a Cooper tem 
cerca de 70% de seus negócios na 
América do Norte.

A Cooper Tire, 11a maior 
empresa de pneus do mundo em  
receita, vende as marcas Cooper, 
Mastercraft, Starfire, Chengshan, 
Roadmaster e Avon. Ela vende 
principalmente pneus para car-
ros de passeio e caminhões leves 
em mercados de reposição, como 
redes de varejo de pneus e ofici-
nas mecânicas independentes.

A Cooper Tire passou por tem-
pos difíceis nos últimos dez anos 
por depender pesadamente do 
mercado norte-americano e ten-
tar competir em uma indústria 
onde extrair lucro da venda de 

pneus de baixo custo está cada 
vez mais difícil. A empresa vinha 
tendo algum sucesso no esforço 
de se migrar para o mercado de 
pneus mais sofisticados, mas o 
processo era lento.

No início deste ano, ela aler-
tou para “desafios novos e conti-
nuados” em seus resultados ope-
racionais e previu uma demanda 
fraca. Seu lucro operacional em 
2012 foi de US$ 397 milhões, 
mais que o dobro do registrado 
no ano anterior.

A aquisição vai mais que tri-
plicar a receita anual da Apollo 
e oferece uma oportunidade 
para que ela amplie as vendas 
para as principais montadoras. 
A Apollo agora abastece empre-
sas como a Hyundai Motor 
Co, a unidade Maruti Suzuki, 
da Suzuki Motor Corp., a Tata 
Motors e a Volkswagen AG. 
As vendas da Cooper em 2012 
alcançaram US$ 4,2 bilhões, 
mas a empresa vem sofrendo 
com a concorrência de importa-
ções baratas da Ásia. Entre seus 
clientes estão a General Motors 
Co e a Ford Motor Co.

No entanto, a empresa resul-
tante do acordo continuaria 
muito menor do que os gran-

des rivais da indústria, como a 
Bridgestone Corp., que regis-
trou uma receita de US$ 35,11 
bilhões no ano passado, ou a 
Michelin SA, a Continental AG 
e a Goodyear Tire & Rubber Co. 
Em 2012, a receita da Goodyear 
foi de US$ 22,8 bilhões.

Para a Apollo, o acordo resul-
ta em uma importante posição 
nos EUA, país que atualmente 
não representa uma parte sig-
nificativa do seu negócio global.
A empresa tem nove fábricas na 
Índia, Europa e África e exporta 
pneus para 118 países.

Em 2009, a Apollo adquiriu a 
empresa holandesa Vredestein 
Banden BV, rebatizada de Apollo 
Vredestein B.V.

Os compradores dos países do 
BRIC vêm tendo alguns meses 
agitados nos EUA. A brasileira 
3G Capital se uniu à Berkshire 
Hathaway, de Warren Buffett, 
para comprar a Heinz em feverei-
ro deste ano e desde então vem 
colocando seus executivos na 
liderança da empresa. Em maio, 
a chinesa Shuanghui comprou a 
Smithfield Meats, a maior produ-
tora de carne suína dos EUA.

(Colaboraram David Benoit e  
Tom Gara.)

Ásia mira setor de autopeças dos EUA
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Fonte: Boston Consulting Group The Wall Street Journal

Os custos de produção nos 
Estados Unidos se tornaram 
mais competitivos na última 
década, mas ainda são maiores 
que na maior parte dos países 
emergentes, de acordo com a 
Boston Consulting Group. A 
diferença, no entanto, vem 
diminuindo. Os custos de 
produção na China eram 18% 
menores do que nos EUA em 

2003, este ano a diferença é de 
apenas 7%. O motivo se deve, em 
parte, à alta nos custos de 
energia e mão de obra na China. 
Custa mais caro produzir no 
Brasil que nos EUA, que 
também mantêm uma boa 
vantagem sobre a Europa, onde 
os custos são 19% mais altos. 
Produzir no México ainda é 11% 
mais barato que nos EUA.

Um mapa dos custos

Custos totais de manufatura, gastos com mão de obra e energia por país 
em 2013 contra os custos dos EUA (EUA = 100)

Custos totais EnergiaMão de obra

Sede da Cooper Tire, no Arkansas. A empresa está sendo comprada pela indiana Apollo, que quer mais presença nos EUA  
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2013, Empresas, p. B13.




