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Empresas

Anupreeta Das
The Wall Street Journal

Quando Cathy Baron Tamraz, 
diretora-presidente da Business 
Wire Inc., leu pela primeira vez 
sobre o estilo de administração 
de Warren Buffett, ela escreveu ao 
bilionário investidor lhe pedindo 
que comprasse a sua empresa.

E por que não? Como ela disse 
na época, Buffett é conhecido por 
sua filosofia de dar muita auto-
nomia aos executivos das empre-
sas do grupo, o que, por sua vez, 
gera lealdade e estabilidade nas 
dezenas de firmas que compõem 
a Berkshire Hathaway Inc.

A Berkshire comprou a Busi-
ness Wire, que distribui press-
releases de empresas, em 2006 e 
ainda é a sua proprietária.

Buffett, que completou 83 
anos em agosto, já traçou os pla-
nos para a sucessão da cúpula 
da Berkshire, embora não tenha 
chegado a nomear seu substi-
tuto. Mas alguns investidores 
e analistas estão começando a 
questionar se a Berkshire conti-
nuará a ser um lugar tão desejá-
vel para altos executivos depois 
que Buffett entregar o leme.

“O que acontecerá depois de 
Buffett [...] quando não houver 
mais ninguém [que os altos exe-
cutivos] precisem orgulhar?”, 
perguntou Robert Miles, autor de 
um livro de 2003 sobre os direto-
res-presidentes da Berkshire.

A Berkshire, sediada em 
Omaha, no Estado americano 
de Nebraska, possui mais de 70 
empresas, a maioria liderada 
por pessoas que se reportam a 
Buffett. Em 2012, mais de 65% do 
lucro operacional da Berkshire 
antes dos impostos, de uns US$ 
20 bilhões, vieram de subsidiárias 
não relacionadas ao negócio cen-
tral da empresa, os seguros. Essas 
divisões variam em tamanho, 
desde a segunda maior operado-
ra de carga ferroviária da Améri-
ca do Norte, a BNSF Railway Co., 
até a pequena fornecedora de 
miudezas Oriental Trading Co.

Há muito tempo Buffett confia 
na sua intuição para administrar 
a Berkshire, evitando a burocra-

cia e o excesso de degraus hie-
rárquicos que podem prejudicar 
outras grandes organizações. Ele 
e seu parceiro, o vice-presidente 
Charles Munger, de 89 anos, não 
se cansam de dizer que “delegam 
quase até o ponto de abdicar”. 

Embora não seja inusitado que 
Buffett substitua alguns altos 
executivos, normalmente eles 
só saem quando se aposentam. 
Buffett, que não quis comentar 
para este artigo, disse que até 
hoje nenhum executivo de uma 
empresa importante da Berkshi-
re saiu voluntariamente para ir 
para uma concorrente.

Numa reunião de direto-
res-presidentes da Berkshire 
com Buffett, em maio, antes da 
assembleia anual da empresa, 
alguns executivos lhe pergun-
taram qual seria a responsabi-
lidade deles depois que ele não 
estiver mais na empresa, segun-
do pessoas presentes. Buffett os 
incentivou a preservar a cultu-
ra de autonomia da Berkshire, 
disse um dos participantes.

Pessoas familiarizadas com 
a forma de pensar de Buffett 
dizem que ele acredita que os 
executivos da Berkshire são leais 
à empresa, não a ele pessoalmen-
te. Mas ele reconhece que, apesar 
dos seus esforços para preservar 

a cultura da Berkshire para o 
futuro, as coisas vão mudar.

Na assembleia anual de maio, 
Buffett disse que espera que seu 
sucessor faça uma reorganização 
“modesta” da empresa, tal como 
agrupar as firmas de pequeno 
porte. Mas acrescentou que os 
líderes executivos das subsidiá-
rias maiores provavelmente con-
tinuarão operando seus negócios 
da maneira como fazem agora.

Buffett disse que seu trabalho 
será dividido em três quando 
ele partir. O papel de presidente 
não executivo do conselho vai 
para seu filho, Howard Buffett; 
e a função de principal respon-
sável pela escolha de ações para 
a Berkshire será dividida entre 
dois gerentes de investimentos, 
Ted Weschler e Todd Combs, 
contratados há cerca de dois 
anos. Uma terceira pessoa assu-
mirá a presidência executiva. 
Buffett disse que o conselho já 
escolheu um candidato, mas o 
nome ainda não foi revelado.

O desafio do novo diretor-pre-
sidente será conservar a cultura 
especial da Berkshire. Ajit Jain, 
que dirige a enorme divisão de 
resseguro e é considerado o prin-
cipal candidato por analistas, é 
muito próximo de Buffett e esti-
mado pelos colegas. Mas pouco 

se sabe sobre seu estilo de gestão
ou os negócios que já fechou, já
que ele evita os holofotes.

A idade média dos diretores-
presidentes da Berkshire é 59
anos — superior à média de 56,7
dos líderes de empresas do índi-
ce S&P 500, segundo análise feita
pelo The Wall Street Journal e
dados da Spencer Stuart, firma
de colocação de executivos.

Um possível problema para
o futuro: o modelo especial
de remuneração da Berkshire.
Enquanto a remuneração em
ações compõe 44% do pagamen-
to dos diretores-presidentes das
maiores empresas americanas,
segundo a Equilar, firma de pes-
quisa de remuneração de executi-
vos, a Berkshire não oferece esses
prêmios. Em vez disso, Buffett
paga bônus aos seus executivos
em dinheiro, parte do qual está
vinculada a metas de desempe-
nho de longo prazo, que não são
divulgadas publicamente.

 Buffett, o quarto homem
mais rico do mundo, com quase
todo o seu patrimônio vincu-
lado a ações da Berkshire, tem
um salário anual fixado em US$
100.000. Mas a remuneração da
maioria dos seus executivos não
é divulgada. Alguns são pagos
regiamente: Tony Nicely, dire-
tor-presidente da seguradora
Geico, Greg Abel, da empresa
de energia MidAmerican Energy
Holdings, e o líder executivo da
BNSF, Matt Rose, estão entre os
que ganham milhões de dólares
anuais, segundo analistas.

Há muito tempo Buffett afirma
que deixar os executivos admi-
nistrarem os negócios no longo
prazo, em vez de trocar o diretor-
presidente a cada poucos anos, é
a chave para criar e preservar os
valores institucionais. Esse plane-
jamento de longo prazo também
inclui atualizações regulares do
plano de sucessão de seus exe-
cutivos. Em 2010, ele revelou um
memorando que envia a “todos
os astros” da empresa a cada
dois anos pedindo “recomenda-
ções sobre quem deve assumir [o
cargo] amanhã se você ficar inca-
pacitado da noite para o dia”. 

A Berkshire pós-Buffett teria 
o mesmo poder de atração? INTERNACIONAL

A farmacêutica suíça Roche 
informou que vai investir US$ 
877 milhões para ampliar a pro-
dução de medicamentos biológi-
cos em quatro fábricas na Suíça, 
Alemanha e EUA nos próximos 
cinco anos. O anúncio indica que 
a empresa aposta que seu futuro 
está nesses produtos derivados 
de organismos vivos, que ofere-
cem maiores margens e são mais 
difíceis de serem copiados.

A Versace, grife italiana de luxo, 
já selecionou um grupo de fundos 
semifinalistas para comprar 20% 
da empresa, segundo uma fonte. 
Entre eles estão o americano Bla-
ckstone, o britânico Permira, o 
francês Ardian, os italianos Cles-
sidra e FSI e o Qatar Holding. Eles 
estariam dispostos a pagar mais 
de US$ 1,4 bilhão pela fatia.

A inflação na China subiu 3,1% 
em setembro ante um ano antes, 
um ritmo de aumento mais ace-
lerado que em agosto, quando 
o índice de preços ao consumi-
dor subiu 2,6%. Os preços dos 
alimentos, que subiram 6,1%, 
foram a principal causa da alta 
no mês passado, fato que foi 
atribuído a fatores climáticos e 
sazonais. A meta do governo é de 
uma inflação de 3% ao ano.

A Hankook, fabricante sul-core-
ana de pneus, vai investir US$ 
800 milhões para construir sua 
primeira fábrica nos EUA, no 
Tennessee, que deve começar a 
operar em 2016. A fábrica terá 
uma capacidade anual de 11 
milhões de pneus, que se soma-
rão  aos15 milhões de pneus ao 
ano que a Hankook fornece a 
montadoras como Ford e GM.

A Sony Pictures anunciou que 
vai produzir a partir de 2014 um 
seriado de TV para o Netflix, tor-
nando-se o primeiro grande estú-
dio de Hollywood a desenvolver 
esse tipo de produção para a 
empresa americana de aluguel e 
streaming de vídeos. Pelo acordo 
com a Sony, o Netflix, que chegou 
ao Brasil em 2011, poderá exibir 
em primeira mão o seriado  em 
todos os países onde atua.

Os ministros da Fazenda da 
União Europeia devem dar a 
aprovação final amanhã para 
a criação de um novo agente 
supervisor do sistema finan-
ceiro da zona do euro, segundo 
autoridades da região. Isso 
permitirá que o Banco Central 
Europeu comece formalmente 
a se preparar para o papel de 
monitorar o setor no bloco.

A Itália planeja cortar seu défi-
cit orçamentário para menos de 
2,5% do PIB este ano e reduzi-lo 
a quase zero até 2016, segundo 
projeto do orçamento de 2014 
ao qual o WSJ teve acesso. Ele 
deve ser votado hoje pelo Exe-
cutivo e ainda este ano pelo Par-
lamento. O projeto prevê cortes 
em áreas como a da saúde e um 
novo imposto sobre imóveis.

A Norilsk, mineradora russa que 
é a maior produtora de níquel 
e paládio do mundo, contratou 
o banco britânico Barclays para 
assessorá-la na venda da maio-
ria dos seus ativos no exterior, 
incluindo minas na África do Sul 
e Botsuana, segundo fontes. Ela 
vai focar em projetos russos em 
meio à queda de 22% no preço do 
níquel no último ano.

REGIONAL

A OSX, empresa de construção 
naval do empresário Eike Batista, 
deve conseguir rolar dívidas que 
vencem esta semana com bancos 
estatais brasileiros, segundo 
fontes. Batista busca um ano de 
prazo, mas o BNDES, que tem um 
empréstimo de R$ 548 milhões 
vencendo hoje, teria aceitado 
prorrogar o vencimento por 
30 dias. Outro empréstimo, da 
Caixa, de R$ 400 milhões, vence 
sábado. A OSX confirmou apenas 
que negocia as dívidas. Os bancos 
não comentaram.

A YouGov, firma britânica de 
pesquisas, estuda abrir uma 
unidade no Brasil, disse seu dire-
tor-presidente, Stephan Shakes-
peare. Ela divulgou lucro antes 
de impostos de US$ 2,4 milhões 
no ano fiscal encerrado em julho, 
mais que o triplo do anterior.

A GS Caltex, segunda maior 
refinaria de petróleo da Coreia 
do Sul, desistiu de construir 
uma refinaria no Brasil com a 
GS Energy e a Petrobras devido 
a incertezas quanto à rentabi-
lidade do projeto, informou a 
Reuters. Segundo o presidente da 
empresa, Hur Dong-Soo, a core-
ana GS Energy também desistiu 
do projeto. A GS Caltex é contro-
lada pela petrolífera americana 
Chevron e a GS Energy. 

A Costa Rica solicitou ontem à 
Corte Internacional de Justiça 
que ordene que a Nicarágua 
suspenda a construção de dois 
canais ligando o Caribe ao rio 
San Juan, próximo à fronteira 
dos dois países, informou a 
agência AP. A Nicarágua se 
defende dizendo que a área 
está em seu território.

 Jeff Bennett 
The Wall Street Journal

Durante anos, a General 
Motors Co. produzia autopeças 
como capôs, para-lamas e por-
tas para seus utilitários esporti-
vos Tahoe e Yukon em fábricas 
nos Estados americanos de Ohio 
e Michigan e as enviava para 
sua unidade de montagem em 
Arlington, no Texas.

Ontem, a montadora abriu 
uma estamparia de metais de 
US$ 250 milhões adjacente à 
fábrica de Arlington, reduzindo a 
distância para cerca de 6 metros 
desde a máquina de estamparia 
até o soldador. A economia esti-
mada: uns US$ 40 milhões por 
ano em gastos com transportes.

A nova fábrica faz parte de uma 
ampla reformulação liderada 
pelo diretor-presidente da GM, 
Dan Akerson, na área de logísti-
ca, para reduzir a diferença entre 
a margem de lucro da empresa e 
a da rival Ford Motor Co. A meta 
é elevar a margem da GM na 
América do Norte dos atuais 8% 
para 10%, proeza que resultaria 
em um aumento de centenas de 
milhões de dólares nos lucros.

“Nós gastamos bilhões por ano 
em logística”, diz Akerson. “Pense 
nisso, bilhões! Qualquer econo-
mia que eu possa conseguir cor-
tando os gastos com logística vai 
direto para o resultado financeiro 
e nos torna mais competitivos. Eu 
já disse às nossas equipes que isso  
precisa ser uma prioridade: exa-
minar toda a organização e tomar 
iniciativas para cortar custos.”

Depois de cortar custos traba-
lhistas e fechar fábricas durante 
a recessão de 2008 e 2009, a GM 
agora vê na logística a maior 
oportunidade para extrair mais 
lucros de suas operações.

No segundo trimestre, encer-

rado em 30 de junho, a rival 
Ford ganhou US$ 2.830 em cada 
carro que vendeu na América do 
Norte,  US$ 387 a mais por veícu-
lo do que a GM no mesmo perí-
odo. A margem operacional da 
Ford, de 10,4%, deixa para trás 
os 8,4% da GM na região.

Unir a fabricação de peças e 
a montagem dos veículos no 
mesmo local promete elevar 
a qualidade e o lucro. A GM e 
outras montadoras afirmam 
que precisam eliminar o proble-
ma de peças que chegam dani-
ficadas e têm que ser conserta-
das. Os operários da fábrica de 
Arlington perdiam tempo repa-
rando imperfeições causadas no 
transporte, informou a GM.

“Como setor, passamos anos 
correndo atrás dos custos traba-
lhistas, porque era a única coisa 
que pensávamos que podíamos 
controlar”, diz Tim Leuliette, 
diretor-presidente da fabrican-
te de autopeças Visteon Corp. 
Agora, com os ajustes feitos nos 
custos trabalhistas, especialmen-
te nos EUA, mais eficiência nas 
fábricas e atenção à qualidade, 
podemos, finalmente, evoluir.”

Leuliette diz que sua empresa 
planeja construir mais fábricas 
na Rússia para abastecer as mon-
tadoras daquele país.

Outros fornecedores também 
estão ampliando suas instala-
ções para reduzir os custos com 
transporte. A fabricante japone-
sa de autopeças Denso Corp. vai 
investir US$ 1 bilhão nos EUA 
nos próximos quatro anos para 
expandir as operações na Amé-
rica do Norte. A Denso é a maior 
fabricante mundial de partes 
como radiadores e sistemas de 
ar condicionado. Em 2011, a 
Volkswagen AG criou um par-
que de fornecedores ao lado de 
sua fábrica de Chattanooga, no 
Estado americano do Tennessee.

 “A melhor maneira de descre-
ver a logística é o desperdício”, 
diz o diretor de produção da GM, 
Tim Lee. “Consiste em transportar 
materiais produtivos do ponto A 
para o ponto B. Não tem nenhum 
valor e não significa nada para o 
comprador. Se pudermos elimi-
nar esse desperdício do sistema, 
vamos melhorar, taticamente, as 
margens de lucro.”

Além de transferir a sua pró-
pria produção, a diretora de com-
pras da GM, Grace Lieblein, está 
incentivando os fabricantes de 
autopeças a também abrir novas 
instalações perto das unidades de 
montagem da GM. Por exemplo, 
as peças de acabamento interior 
do Chevrolet Malibu 2013 vêm 

de três fornecedores diferentes
— e algumas peças viajam 1.100
quilômetros até as linhas de pro-
dução do carro em Kansas City,
no Estado americano de Kansas. 

Lieblein está negociando com
um dos fornecedores para que
construa uma fábrica próxima
à sua linha de montagem. Em
troca, o fornecedor receberá uma
parcela maior da produção.

A montadora está buscando
formas de reduzir custos que já
se tornam institucionalizados.
Como exemplo, certas peças do
macaco do subcompacto Chevro-
let PM7 são enviadas para a fábri-
ca do veículo no Brasil, onde ele
é montado.  Este ano, a produção
do Chevrolet PM7 foi ampliada
para uma fábrica na Indonésia.
Mas em vez de os fornecedores
enviarem as peças direto para
a Indonésia, eles continuavam
a enviá-las para o Brasil, onde o
macaco era montado e em segui-
da enviado de novo, desta vez pela
GM, para a fábrica da Indonésia.

“Queremos ser implacáveis com
o desperdício. Seja no projeto de
uma peça, na embalagem ou no
transporte, não queremos isso”,
diz Lieblein. “Pode ser só alguns
milhares [de dólares] economi-
zados aqui ou alguns milhões ali,
mas a soma faz diferença.”

GM corta distâncias para lucrar mais

Linha de produção da GM em Arlington, Texas; peças que vinham de dois Estados agora são produzidas no mesmo local

KAEL ALFORD PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Manuela Mesco
The Wall Street Journal

Durante a infância de Sara 
Chiauzzi em Nápoles, macar-
rão e massas tinham um lugar 
de destaque nas refeições da 
família. Com frequência, eles 
comiam algum tipo de massa 
duas vezes por dia.

Mas agora, aos 38 anos de 
idade e com sua própria família, 
ela nem sonha em servir tanto 
macarrão. Sara se preocupa com 
seus efeitos engordativos e ela, o 
marido e os dois filhos comem 
massas no máximo duas vezes 
por semana, preferindo pratos 
como cuscuz, carne e legumes. 
“O metabolismo muda muito 
depois dos 40”, diz ela, e macar-
rão já não é uma boa opção.

Dez anos atrás, as famílias ita-
lianas comiam uma média de 40 
quilos de macarrão por ano. Mas 
agora os italianos estão deixan-
do de lado o prato típico do país, 
principalmente as mulheres, 
rendendo-se finalmente a culi-
nária estrangeira que vem infil-
trando o país. Os italianos de 
hoje, em particular as mulheres, 

consideram o macarrão engor-
dativo, sem graça e reclamam 
que ele requer muito tempo para 
preparar. O consumo de massas 
na Itália caiu para 31 quilos por 
família, levando fabricantes e 
editores de livros de receita a 
uma corrida para se reajustar a 
essa nova realidade.

Cinzia Marchetti, diretora 
de pesquisa do consumidor da 
Barilla SpA, a maior fabrican-
te de massas do mundo, cujas 
vendas caíram 3% no ano pas-
sado, diz que a situação é grave.  
“Uma série de fatores já vinham 
tomando forma por algum 
tempo, mas agora está tudo 
explodindo”, diz. 

A Barilla busca expandir-se no 
mercado exterior para compen-
sar a erosão no mercado italiano. 
Recentemente, ela assinou um 
acordo com a rede de comida 
rápida MacDonald’s para produ-
zir uma nova série de pratos com 
macarrão, na esperança de con-
quistar os consumidores jovens.

Até os italianos cortam 
o macarrão da dieta

Leia artigo completo no site

Warren Buffett, 83 anos, inspira lealdade nos líderes de empresas do grupo
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2013, Empresas, p. B12.




