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Empresas

Com Mary Barra, primeira mulher na 
chefia, GM quer sacudir organização

Brenda Cronin
The Wall Street Journal

Apesar de terem energia bara-
ta e outras vantagens, os Estados 
Unidos ainda estão perdendo 
terreno para os mercados emer-
gentes na batalha pelo investi-
mento estrangeiro.

Do total de investimento 
estrangeiro direto (IED) novo que 
fluiu pelas fronteiras do mundo 
no ano passado, em grande parte 
na forma de fusões e aquisições, 
12% foram para os EUA. O país 
ainda foi de longe o maior desti-
natário individual de tais fluxos, 
mas a tendência de redução tem 
causado preocupações já por 
algum tempo. Em 2000, os EUA 
atraíram 22% do total de investi-
mento estrangeiro direto novo.

No ano passado, as economias 
em desenvolvimento — vistas 
como uma melhor aposta para 
um crescimento econômico 
rápido, apesar de riscos como 
a instabilidade política — atraí-
ram 52% do investimento direto 
estrangeiro global, superan-
do, pela primeira vez, os países 
desenvolvidos. Por trás dessa 
inversão de papéis há um cená-
rio competitivo em mudança.

“Para muitas firmas, não 
importa se elas estão sediadas 
no Estado de Washington ou na 
Cidade do México ou na Europa 
ou qualquer outro lugar, porque 
a comunicação hoje é tão fácil”, 
diz Steve McCorriston, um pro-
fessor da faculdade de adminis-
tração da Universidade de Exeter, 
no Reino Unido, que pesquisou o 
comércio mundial, investimento 
estrangeiro direto e tributação.

Além disso, as economias em 
desenvolvimento “estão se orga-
nizando, com Estado de direito, 
uma força de trabalho mais pre-
parada, renovação da infraestru-
tura”, diz Dan Ikenson, do Insti-
tuto Cato, um centro de estudos 
libertário de Washington. Com o 
resto do mundo “competindo de 

forma bastante feroz” por inves-
timento, os EUA não podem ser 
complacentes, diz Ikenson.

Muitos países em desenvol-
vimento ainda estão tentando 
acompanhar os EUA na criação 
de um ambiente favorável aos 
negócios. Lindsay Oldenski, uma 
professora assistente da facul-
dade de serviços estrangeiros 
da Universidade de Georgetown 
que já publicou livros sobre IED, 
diz que os mercados emergentes 
ainda “têm uma distância muito 
grande a percorrer em termos 
de liberalização do comércio e 
redução de tarifas. Os EUA, por 
sua vez, já contam com ampla 
integração global e barreiras 
tarifárias relativamente baixas”.

O fluxo global de IED caiu 
durante a última recessão e 
subiu nos anos seguintes, vol-
tando a encolher em 2012. Isso 
espelha a tendência nos EUA, 
onde novos fluxos de IED enco-
lheram 28 % no ano passado em 
relação a 2011. Durante os pri-

meiros seis meses de 2013, o IED 
novo para os EUA caiu 22% em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior. A Organização das 
Nações Unidas, que prevê que o 
investimento estrangeiro direto 
não voltará a subir até depois 
de 2013, atribui o mais recente 
declínio à fraqueza macroeco-
nômica em todo o mundo.

A redução da fatia americana 
no bolo do IED “é um indicador 
preocupante de que o nosso 
ambiente político é pouco atra-
ente”, diz Matthew Slaughter, 
professor da faculdade de admi-
nistração Tuck, da Universidade 
Dartmouth. Também reflete o 
fato de que as firmas têm “opor-
tunidades em todo o mundo”.

As empresas ainda estão se 
voltando para os EUA, como a 
montadora alemã Daimler AG, 
que está expandindo sua pro-
dução no país. Nos últimos dois 
anos, as japonesas Toyota Motor 
Corp., Honda Motor Co. e Nissan 
Motor Co. também anunciaram 

planos para expandir suas ope-
rações americanas.

Os EUA poderiam tentar rever-
ter a queda em sua parcela de 
IED, concentrando-se no que as 
multinacionais estão buscan-
do. Em uma pesquisa de 2011 
encomendada pela Organização 
para Investimentos Internacio-
nais, entidade de Washington 
que representa os interesses de 
empresas com presença inter-
nacional, a PricewaterhouseCo-
opers LLC entrevistou diretores 
financeiros de subsidiárias de 
empresas estrangeiras nos EUA. 
Executivos de cem empresas 
disseram que na hora de decidir 
onde investir, entre as principais 
considerações estão as habilida-
des da força de trabalho, o sis-
tema de tributação e a política 
comercial. “Nós realmente não 
estamos fazendo nenhum pro-
gresso em nenhum desses três” 
tópicos, diz Slaughter. Em vez 
disso, há uma “estagnação”.

Os EUA estão trabalhando 
em dois acordos comerciais 
amplos, embora as negociações 
tenham sofrido alguns tropeços. 
A paralisação parcial do governo 
americano, que durou 16 dias 
em outubro, afetou o progres-
so da Parceria Transatlântica 
de Comércio e Investimento, 
acordo entre os EUA e a União 
Europeia. A paralisação também 
prejudicou o trabalho em outro 
acordo comercial, a Parceria 
Transpacífica. A previsão é que 
o acordo entre EUA, Japão e  dez 
outros parceiros não seja con-
cluído antes do fim do ano.

Ambos os acordos “têm gran-
de potencial, mas todos nós 
sabemos que as negociações 
comerciais tendem a ser cheias 
de complexidade e a levar muito 
tempo”, diz Slaughter.

Ao cuidar de assuntos em casa, 
os líderes políticos americanos 
poderiam fazer a maior econo-
mia do mundo mais atraente 
para empresas estrangeiras.

EUA atraem menos investimento de fora
Competição acirrada
O investimento estrangeiro direto
total caiu em 2012, com os países 
em desenvolvimento ultrapassando 
pela primeira vez os desenvolvidos em
participação no IED novo. O IED novo 
também diminuiu nos EUA em 2012.
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O Itaú Unibanco planeja fazer 
uma oferta pelo banco chi-
leno CorpBanca como parte 
da estratégia para se expandir 
na América Latina, disseram 
pessoas a par das negociações, 
acrescentando que o banco bra-
sileiro preferiria adquirir uma 
fatia controladora. O espanhol 
BBVA e o canadense Scotiabank 
também estariam interessados 
no CorpBanca, cujo valor de 
mercado alcança hoje US$ 4,57 
bilhões, disseram as fontes. 

As autoridades financeiras dos 
EUA aprovaram ontem a cha-
mada regra Volcker, que limita 
os investimentos que os bancos 
podem fazer com seu próprio 
dinheiro. A regra, que recebeu 
o nome do ex-presidente do BC 
americano Paul Volcker e tem a 
meta de reduzir  riscos endêmi-
cos no sistema financeiro, inclui 
restrições a operações tradicio-
nalmente lucrativas dos bancos 
nos mercados acionários e a 
esquemas de remuneração que 
encorajam a tomada de riscos.

A BHP Billiton, mineradora 
anglo-australiana, informou 
que vai tentar limitar seus gastos 
anuais em US$ 15 bilhões. O 
valor, bem abaixo dos US$ 21,7 
bilhões que a maior mineradora 
do mundo gastou em projetos 
no último ano fiscal, reflete a 
disposição das empresas do setor 
para cortar investimentos diante 
da queda nos preços dos metais.

As ações do Twitter ultrapas-
saram a marca de US$ 50 ontem, 
fechando com alta de 5,8%, para 
US$ 51,97, e estabelecendo um 
novo recorde. A alta causou sur-
presa, considerando as previsões 
pessimistas sobre o desempenho 
das ações de analistas de dois dos 
cinco principais bancos que atu-
aram como subscritores da rede 
social na sua abertura de capital, 
realizada em 7 de novembro. 

O Wal-Mart nomeou David 
Cheesewright, de 51 anos, 
como diretor-presidente da sua 
divisão internacional, que tem 
mais de 6.300 lojas em 26 países 
e faturou US$ 33,1 bilhões no 
terceiro trimestre, quase 30% 
da receita total. Cheesewright 
hoje dirige a região da Europa, 
Oriente Médio e África e vai 
substituir Douglas McMillon, 
que está assumindo o cargo de 
diretor-presidente da gigante 
americana do varejo. 

A Nokia viu sua situação piorar 
ontem na Índia com a informa-
ção da Receita Federal do país de 
que a empresa finlandesa pode 
ter que pagar até US$ 3,4 bilhões 
em impostos relativos a isenções 
que teria aplicado indevida-
mente a exportações. A Nokia, 
que está se defendendo na Jus-
tiça, afirmou que não infringiu 
nenhuma lei. A Receita havia 
afirmado antes que a Nokia 
devia US$ 340 milhões e conge-
lou ativos da empresa no país. O 
problema fiscal pode prejudicar 
a venda da divisão de celulares 
da Nokia para a Microsoft.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, anunciou ontem 
que adiou os estudos ligados ao 
projeto de uma fábrica de alu-
mínio no Paraguai, orçada em 
US$ 4 bilhões, segundo a agên-
cia Reuters. A mineradora citou 
as condições desfavoráveis do 
mercado, em que a demanda 
fraca vem derrubando os pre-
ços dos metais. A fábrica teria 
uma capacidade de 674.000 
toneladas por ano e deveria 
começar a produzir em 2016.

A ONGC, estatal indiana do 
petróleo, informou que assinou 
um acordo preliminar com o 
governo do Equador para ava-
liar projetos de exploração de 
petróleo e gás no país sul-ame-
ricano. A Índia, que importa 
quase 75% do petróleo que 
consome, vem tentando redu-
zir sua dependência do Oriente 
Médio ao investir na explora-
ção em outras regiões. A ONGC 
já está presente no Brasil, Vene-
zuela e Colômbia.

Jeff Bennett
The Wall Street Journal

A General Motors Co. nomeou 
Mary Barra, executiva com 30 
anos de casa que lidera sua divi-
são de desenvolvimento de pro-
dutos, a nova diretora-presiden-
te, substituindo Dan Akerson, 
que sairá da empresa em janeiro. 
Barra será a primeira mulher a 
dirigir a montadora americana.

A mudança faz parte de uma 
transformação administrativa 
de longo alcance, que inclui a 
nomeação de Tim Solso, membro 
do conselho de administração da 
empresa e ex-executivo da Cum-
mins Inc., como presidente do 
conselho, cargo que hoje tam-
bém é ocupado por Akerson. O 
diretor financeiro, Dan Ammann, 
passará a acumular a função de 
diretor-superintendente.

Akerson vai deixar a empresa 
no dia 15 de janeiro, antes do 
planejado, porque sua esposa foi 
diagnosticada com um estágio 
avançado de câncer. “Preciso dedi-
car todo o meu tempo à minha 
esposa, batalhando contra essa 
doença”, disse Akerson durante 
uma teleconferência para anun-
ciar as mudanças ontem.

Ele disse que a habilidade de 
Barra de levar ordem ao caos na 
estratégia de produtos da empre-
sa ajudou a torná-la a escolha 
certa para liderar a maior fabri-
cante de automóveis dos Estados 
Unidos, que obteve uma receita 
de US$152 bilhões no ano passa-
do. “Ela também tem ampla expe-
riência, um histórico profundo 
de gestão e talento para trabalhar 
com as pessoas”, disse ele.

Durante meses especulava-se 
que a GM estava pronta para rees-
truturar sua equipe executiva e 
que Barra, de 51 anos, era uma 
das principais candidatas em um 
grupo com vários outros execu-
tivos da montadora. A empresa 
nomeou recentemente novos 
executivos para a cúpula execu-

tiva na Europa e Ásia e começou 
a lidar com problemas de produ-
ção em ambas as regiões.

As perspectivas de que Barra 
seria nomeada para a liderança 
executiva aumentaram à medi-
da que vários projetos de veí-
culos, como o Impala e o Cruze, 
lançados sob a marca Chevrolet, 
se provaram um sucesso entre 
os consumidores. Em setembro, 
Akerson disse em um evento em 
Detroit que ele vislumbrava uma 
mulher um dia no comando de 
uma das montadoras de Detroit.

O realinhamento executivo veio 
um dia depois que o Tesouro dos 
EUA vendeu o restante de suas 
ações na GM, encerrando a par-
ticipação que o governo recebeu 
em troca de um pacote de socorro 
financeiro à montadora. A troca 
de comando marca o fim desse 
capítulo considerado humilhan-
te na história da montadora.

O desafio de Barra daqui para 
frente será cumprir a promessa 
de Akerson de que a empresa 
não vai desperdiçar a segunda 
chance proporcionada pelo res-
gate federal recém-concluído.

Akerson era um executivo que 
veio de fora da cultura da GM. 
Barra passou toda sua carreira na 
empresa, começando em 1980, 
antes de completar 20 anos. O 
pai dela desenvolvia tintas para 
a divisão Pontiac da GM — marca 
que foi eliminada durante a 
recuperação judicial da monta-
dora —, disse a executiva em uma 
entrevista no início deste ano. 

O período que Barra passou na 
GM coincide quase exatamente 
com o declínio da empresa, que 
teve domínio absoluto do mer-
cado nas décadas de 50, 60 e 70. 
Em meados dos anos 80, os prin-
cipais executivos da montadora 
não deram atenção às previsões 
de que a participação da GM nos 
EUA, seu principal mercado, 
podia cair para menos de 40%. A 
ideia de que a GM podia algum 
dia precisar de uma recupera-

ção judicial era impensável, da 
mesma forma que ninguém ima-
ginava que o sistema financeiro 
americano pudesse chegar perto 
de repetir o crash de 1929.

Barra estava na GM no início 
dos anos 90, quando ela chegou 
à beira do colapso, antes que 
um dos vários esforços de rees-
truturação a ajudou a reerguer-
se, prometendo de uma vez por 
todas revitalizar uma estrutura 
burocrática  que se tornou lenta e 
avessa à inovação. Barra também 
estava na montadora quando 
mais uma “nova era para a GM” 
foi anunciada no início de 2000.

Muita coisa mudou na GM, 
e Barra tem se mostrado capaz 
de se adaptar a essas mudanças. 
Hoje, a participação de mercado 
da montadora nos EUA é pouco 
menor que 18%. Ela tem apenas 
quatro marcas no país, em com-
paração com oito antes de resga-
te pelo governo. Mas a GM está 
ganhando mais dinheiro com as 
operações da América do Norte 
hoje do que ganhou durante 

décadas. No Brasil, a GM disputa o 
segundo lugar com a Volkswagen 
AG, cada uma com cerca de 18% 
do mercado, atrás da Fiat, que 
tem 21,5%, segundo dados deste 
ano da Fenabrave, entidade que 
representa as concessionárias.

Barra passou para a lista de 
possíveis sucessores de Aker-
son ao ser transferida por ele 
do cargo de vice-presidente de 
recursos humanos para o papel 
de liderança no desenvolvimen-
to de produtos globais.

“Eu senti que eu precisava  
abalar o sistema”, disse Akerson 
numa entrevista de 2011. “Ela 
tem um viés para a ação. Mary é 
uma agente de mudança.”

Akerson, desde então, expan-
diu as responsabilidades da exe-
cutiva, dando a ela o controle 
sobre as compras da montadora. 
Ela foi responsável por cortar 
custos em uma organização de 
desenvolvimento de veículos que 
batalha para produzir sucessos.

Ela simplificou a gestão das 
unidades de engenharia da GM, 

reduzindo de três para um o
número de executivos que super-
visionam cada programa de veí-
culo, e desafiou designers e for-
necedores para reduzir a quan-
tidade de componentes que são
exclusivos para cada modelo.

Barra também tem a reputa-
ção de falar o que pensa, uma
característica que nem sempre
foi apreciada na liderança exe-
cutiva da GM. Embora ainda
estivesse na divisão de recursos
humanos, ela se envolveu em
um debate acalorado sobre uma
decisão crucial para a produção
do modelo Cruze, da Chevrolet.

Ela se juntou ao grupo de execu-
tivos que defendia que a empresa
deveria assumir um risco e pro-
duzir um Cruze mais suntuoso, 
apostando que os consumidores
estariam dispostos a pagar mais 
por um carro melhor. Esse grupo
prevaleceu e o Cruze se tornou
um dos carros compactos mais
vendidos da montadora.

(Colaboraram Sharon Terlep e
Joseph B. White.)

Em busca de 
terras-raras 
fora da China

Leia artigo completo no site

James T. Areddy
The Wall Street Journal,  
de Shenzhen, China

Quando a americana Rare
Earths Inc. começar suas ope-
rações de mineração na fron-
teira dos Estados de Montana e
Idaho, em cerca de dois anos, os
Estados Unidos vão ganhar uma
nova fonte doméstica, não-chi-
nesa de minerais essenciais para
a fabricação de eletrônicos e
componentes de armamento.

Mas, no momento, não há pra-
ticamente nenhum lugar além
da China que processe esses 
minerais para que eles possam
ser utilizados industrialmente.

A participação da China na
produção mundial de terras-
raras vem diminuindo recente-
mente à medida que as mine-
radoras de outras regiões tiram
vantagem de temores de que
os chineses têm um controle
excessivo sobre a oferta global.
Mesmo assim, a China ainda
domina as etapas complexas 
e muitas vezes poluidoras que
transformam o material extra-
ído das minas em ingredientes
úteis usados em tudo, de eleva-
dores a mísseis.

Há três anos, a China chocou
a indústria de alta tecnologia
ao elevar os controles sobre
a exportação do grupo de 17
elementos chamados de terras-
raras. As mineradoras respon-
deram apressando a busca por 
novas fontes em outras regiões.
Dudley Kingsnorth, especialista
do setor, diz que essas novas fon-
tes já reduziram a fatia da China
no fornecimento global, de 93%
para 86%, entre 2011 e 2012. 

Como diretora de desenvolvimento de produtos, a executiva cortou custos e simplificou a gestão na engenharia

REUTERS

Poder feminino
Mary Barra passa a ser a 22ª 
mulher a presidir uma empresa
no ranking ‘Fortune 500’

The Wall Street Journal Fonte: Catalyst
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