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MADRI — Grandes negócios
às vezes se parecem com casa-
mentos. Enquanto investidores
britânicos ponderam se devem
aprovar uma oferta de US$ 14,74
bilhões pelo Abbey National
feita pelo Banco Santander
Central Hispano, da Espanha,
um fator que eles terão de con-
siderar é se vão conseguir viver
com a família do cônjuge.

A família Botín, do patriarca
e presidente do conselho do
Santander, Emilio Botín, está
envolvida com o Santander desde
1857 e tem alguém no comando
do banco desde 1950. Emilio, de
69 anos, tem a reputação de
negociador arrojado, tendo
adquirido 16 bancos em 18 anos e
transformado o outrora provin-
ciano banco no décimo maior do
mundo em valor do mercado.

Mas, além de vasculhar seu
histórico de negócios geralmen-
te bem-sucedidos, os investido-
res vão querer examinar uma
outra técnica gerencial que leva
a marca de Botín: o nepotismo.

Embora a família Botín não
tenha nem 3% do Santander,
Botín pôs nada menos que três
de seus seis filhos no conselho do
banco, de 21 assentos. No dia em
que o conselho se reuniu para
aprovar a oferta pelo Abbey, o
irmão dele, Jaime, renunciou a
uma vaga no conselho e foi subs-
tituído pelo filho mais novo do
presidente, Javier. A estrela da
ninhada é a filha de 43 anos, Ana
Patricia Botín, que está sendo
preparada como sua sucessora.

“Que valor eles acrescentam
ao conselho?”, pergunta
Jonathan Clare, um britânico
que detém ações do Abbey
National, referindo-se aos mem-
bros da família Botín. Clare está
aguardando os termos completos
da proposta do Santander — que
seria a maior fusão de bancos de
diferentes países dentro da
Europa — antes de tomar uma
decisão se vende suas ações ou
aceita a oferta. “Se houver um
argumento persuasivo para que

eles estejam lá, tudo bem. Se
não houver, isso vai deixar pes-
soas com a orelha em pé”, diz. 

Tais considerações provavel-
mente serão uma questão ainda
mais importante dado que os
acionistas do Abbey National
podem no final ter uma escolha
de compradores. Quando a ofer-
ta do Santander foi colocada na
mesa, investidores do Abbey

tinham de ou aceitar a proposta
de Botín ou confiar que o banco
se daria melhor sozinho. Mas aí
o britânico HBOS disse que esta-
va considerando fazer uma pro-
posta, embora ainda não tenha
sido feita uma oferta final. 

Outras questões pairam
sobre a oferta do Santander, em
grande parte em ações, para
comprar o Abbey National. O
mercado britânico tem pouco em
comum com a América Latina,
onde o Santander investiu um
total de US$ 15 bilhões para con-
quistar uma posição dominante
na região. E, embora sua inves-
tida na América Latina tenha
permitido ao Santander ganhar
em tamanho, não está claro se
alguns de seus investimentos na
região — especialmente a aqui-
sição por US$ 4,7 do Banco do
Estado de São Paulo, o Banespa

— compensará no médio prazo.
A aquisição do Abbey foi motiva-
da, em parte, pelo desejo do
Santander de diluir sua grande
exposição à América Latina. 

Mas outra preocupação de
acionistas não-espanhóis será a
ênfase que Botín dá a sua dinas-
tia. No passado, ser um banco
de gestão familiar deu ao
Santander uma diretoria ágil,
capaz de aproveitar oportunida-
des à medida que elas surgiam
no mercado em rápida liberali-
zação da Espanha. E o sucesso
de Botín em expandir o
Santander explica como a famí-
lia manteve-se no controle a des-
peito de sua pequena participa-
ção acionária. Agora, cabe-lhe
provar que a família pode fazer
o mesmo num titã pan-europeu. 

Também caberá a Botín con-
vencer milhares de pequenos
acionistas do Abbey, muitos dos
quais provavelmente torcerão o
nariz para a idéia de deter ações
de um banco espanhol de gestão
familiar que nem sequer tem
ações negociadas em Londres. O
nome Botín — que tem status de
estrela na Espanha — dificil-
mente vai inspirar a mesma
admiração entre investidores da
Grã-Bretanha, especialmente
investidores individuais que não
são familiarizados com a rápida
ascensão do Santander entre os
maiores bancos do mundo. 

“Só espero que, como acio-
nistas, a família esteja preocu-
pada em obter um melhor retor-
no para os acionistas”, diz
Tricia Kay, uma viúva britânica
que tem ações do Abbey há
mais de 30 anos.

Fusão traz à tona nepotismo no Santander

Botíns fizeram o
banco crescer,
mas assustam 
acionistas britânicos.
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TOYOTA, Japão — A Toyota Motor
Corp., uma das empresas mais bem-sucedi-
das do mundo, está tentando se reformar.

Depois de quase dobrar suas receitas nos
últimos dez anos e redefinir a concorrência
em partes importantes da indústria auto-
mobilística, a Toyota repentinamente se viu
confrontando múltiplos problemas de quali-
dade. O crescimento acelerado emagreceu
as fileiras dos famosos gurus de qualidade
da empresa. Isso significa que, em lugares
como a fábrica da Toyota em Georgetown,
no Estado americano do Kentucky, aumenta
a pressão para que trabalhadores america-
nos sejam retreinados para preencher parte
desse vácuo. Ao mesmo tempo, a Toyota
lançou uma campanha mundial para sim-
plificar seus sistemas de produção. 

É o tipo de paradoxo que muitas empresas
altamente bem-sucedidas enfrentam: ficar

maior nem sempre signi-
fica ficar melhor. O lucro
líquido da Toyota no ano
fiscal 2004, de 1,16 trilhão
de ienes (cerca de US$ 10
bilhões), não somente
excedeu o das rivais
General Motors Corp. e
Ford Motor Co. juntas,
mas marcou um recorde
para qualquer empresa
japonesa. A Toyota con-
tinuou a tendência esta

semana, quando divulgou um lucro líquido de
286,6 bilhões de ienes (US$ 2,59 bilhões) no tri-
mestre encerrado em 30 de junho, alta de 29%
em relação ao mesmo período de 2003.

A próxima grande meta é ampliar de 10%
para 15% sua fatia no mercado mundial nos
próximos dez anos. Isso daria à Toyota
aproximadamente o mesmo tamanho da
atual montadora número 1 do mundo, a GM.
(No Brasil, a Toyota vendeu 42.476 automó-
veis e comerciais leves no atacado em 2003,
66% a mais que em 2002, segundo dados da
Associação Nacional de Fabricantes de
Veículos Automotores.)

Mas há sinais de que a ambiciosa agen-
da de crescimento da empresa esteja sobre-
carregando os recursos humanos e técnicos
e minando uma das vantagens estratégicas
mais críticas da Toyota: a qualidade. 

A Toyota ainda tende a superar a maio-
ria das rivais — inclusive as três grandes
montadoras de Detroit e marcas européias
— em pesquisas de qualidade e confiabili-
dade. Mas a liderança da Toyota estreitou-
se e em certos elementos fundamentais
desapareceu. “A qualidade da Toyota não
está melhorando tão rápido quanto devia”,
admitiu o presidente da Toyota, Fujio Cho,

numa entrevista ao Wall Street Journal. 
Para parar a derrapagem na qualidade,

Cho diz que a Toyota criou múltiplas “for-
ças-tarefas especiais” em áreas problemáti-
cas para reformular a gestão no chão da
fábrica. A Toyota também criou um Centro
Global de Produção na cidade de Toyota
para treinar gerentes de fábrica para que
eles consigam mais eficientemente gerir
unidades fora do Japão. A Toyota agora
está reavaliando algumas de suas estraté-
gias operacionais mais fundamentais. 

“Estamos voltando ao básico”, diz Gary
Convis, um executivo da Toyota que preside
a fábrica de Georgetown.

Uma parte importante desse esforço se
concentra não em máquinas ou processamen-
to de dados de alta velocidade, mas em repro-
duzir uma classe especial de pessoas que
foram fundamentais para tornar a Toyota
uma potência industrial nos últimos 25 anos. 

Quando a Toyota abriu suas primeiras
fábricas nos Estados Unidos, nos anos 80,
dando partida em sua dramática expansão
global, algumas das pessoas mais impor-
tantes nas novas fábricas eram gerentes,
conhecidos como coordenadores.

Esses coordenadores eram especialistas
nas técnicas e filosofias de fabricação enxuta
da Toyota, conhecidas como Sistema Toyota
de Produção, ou STP. Esses coordenadores,
geralmente com vinte ou mais anos de expe-
riência, evitavam as salas de aula e treina-
vam gerentes americanos de chão de fábrica
e trabalhadores horistas atacando os proble-
mas diretamente na linha de montagem. 

Um conceito central era o de que existe
uma possibilidade ilimitada para “kaizen”,

ou melhoramento contínuo, em todo processo.
Os coordenadores da Toyota tentavam trans-
formar cada trabalhador numa “máquina
pensante”, capaz de aprendizado constante. 

Os princípios por trás da produção enxu-
ta ganharam forma no decorrer de cinco
décadas, começando com os esforços nos
anos 30 de um dos fundadores da empresa,
Kiichiro Toyoda. O sistema Toyota ganhou
sua forma atual durante os anos 50, sob a
liderança de Taichi Ohno, um lendário enge-
nheiro da Toyota que foi inspirado por uma
viagem aos EUA, em que ele observou como
um supermercado estocava suas prateleiras
com entrega de produtos just-in-time.

Ohno pregava que há sete formas de
“muda”, ou desperdício, em qualquer proces-
so. Quando Ohno treinava recrutas para a
Divisão de Consultoria de Gestão
Operacional, a elite da Toyota, ele desenhava
um círculo com giz no chão em frente de um
processo na linha de montagem e dizia ao
aluno que observasse aquele trabalho até
identificar algo que pudesse ser melhorado. O
treinando podia levar quase um dia todo até
conseguir satisfazer Ohno com sua resposta.

Quando Ohno começou a utilizar sua
abordagem em grande escala, as fábricas
da Toyota alcançaram enormes ganhos de
produtividade e eficiên-
cia. O casamento da
produção eficiente com
uma preocupação
obsessiva com a quali-
dade ajudou a Toyota a
criar uma reputação de
confiabilidade a toda
prova, que continua
sendo uma enorme van-
tagem competitiva. 

No fim dos anos 80, a
produção enxuta estava
profundamente enraizada na Toyota.

Mas, com o tempo, a Toyota descobriu que
sua obsessão corporativa estava sendo diluída
à medida que a empresa espalhava operações
pelo mundo e contratava gerações de funcio-
nários cada vez mais distantes de Ohno. 

Agora, com algumas rivais chegando
perto em eficiência e qualidade, a Toyota
quer tornar o método de produção enxuta
simples o bastante para funcionar sem a
constante ajuda de coordenadores japoneses
com 20 anos de experiência ou mais em pro-
dução enxuta. 

A empresa, entre outros esforços, está
tentando ampliar sua tradicional abordagem
“mão na massa” para ensinar os princípios
do STP com ferramentas mais sistemáticas e
fáceis de entender. Na cidade de Toyota, a
empresa criou um Centro Global de
Produção, para treinar gerentes de chão de
fábrica para as fábricas fora do Japão.

Toyota reinventa sua grande invenção
Ela creceu muito com produção enxuta, e agora enfrenta problemas de qualidade

Fujio Cho

Gary Convis
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AOMC decidiu que os
subsídios da União

Européia para produtores
de açúcar são ilegais, dis-
seram autoridades brasi-
leiras. A queixa havia sido
apresentada por Brasil,
Austrália e Tailândia.
Detalhes da decisão não
foram divulgados e a UE
ainda pode recorrer.
Autoridades européias não
quiseram comentar.

* * *

■ A Bristol-Myers Squibb,
farmacêutica dos EUA, fez
acordo para pagar US$ 150
milhões e encerrar acusa-
ções da SEC (a CVM dos
EUA) de fraude contábil
envolvendo US$ 1,5 bilhão
em faturamento inflado de
2000 a 2001. A farmacêutica
disse que, no acordo, não
negou nem admitiu erros.

* * *

■ O Abbey, banco inglês,
disse que está em fase
avançada de negociações
para vender sua divisão
francesa de financiamento
imobiliário para o banco
francês BNP Paribas, mas
não revelou o valor do
negócio. O Abbey também
é alvo de uma oferta de
compra do Santander.
(Leia mais sobre o Abbey e
o Santander ao lado.)

■ A Grant Thornton, firma
de auditoria, deve pagar
US$ 1,5 milhão à SEC e
investir US$ 1 milhão num
programa de treinamento
para encerrar acusações
de que ajudou e estimulou
fraudes com valores mobi-
liários, disseram fontes a
par do assunto.

* * *

■ Um tribunal de Tóquio
manteve ordem que impe-
de a fusão do banco UFJ
com o Mitsubishi Tokyo,
que criaria o maior banco
do mundo em ativos. O
UFJ disse que vai recorrer.

* * *

■ As Olimpíadas devem
custar mais de US$ 7,2
bilhões à Grécia e podem
levar o déficit do país a
superar os 4% do PIB, o que
contraria as regras fiscais
da União Européia, disse o
vice-ministro da Fazenda
do país, Petros Doukas.

* * *

■ A Nokia disse que não
está conseguindo garantir
suprimento de componentes
para atender à forte deman-
da por seu modelo 6230, que
tem câmera embutida. O
problema ocorre quando a
empresa tenta recuperar
mercado que perdeu para
a Motorola.

I NTERNAC IONAL

RODRIGO RATO, dire-
tor-gerente do FMI,

disse que a revisão trimes-
tral do acordo com a
Argentina ainda “não tem
data marcada” e deu a
entender que não será
feita antes de setembro —
o recesso do FMI começa
em 9 de agosto.

* * *

■ A Thomson, dona da
RCA, disse que fez acordos
de fornecimento de apare-
lhos decodificadores para
TV por satélite com a Sky
Brasil e a Sky México,
válidos por dois anos.

* * *

■ O lucro dos bancos chi-
lenos cresceu 10,4% no
primeiro semestre ante
igual período de 2003 e
somou US$ 331,2 bilhões,
segundo a Associação de
Bancos e Instituições
Financeiras.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

■ O governo argentino
aumentou as tarifas sobre
a exportação de petróleo
para manter a estabilida-
de interna dos preços dos
combustíveis. A tarifa con-
tinua em 25% até US$ 32
por barril. Acima disso,
haverá uma tarifa extra
que vai de 3% a 20% sobre
o valor excedente, até US$
45 o barril.

* * *

■ A Colômbia exportou
11,3% mais em maio do que
no mesmo mês de 2003,
alcançando um valor de
US$ 1,3 bilhão, impulsiona-
da pelo aumento do petró-
leo, disse o governo. De
janeiro a maio as vendas
externas somaram US$ 5,9
bilhões, 12,6% mais que em
igual período de 2003.

R E G I O N A L

Acelerando
Receita da Toyota (em US$ bilhões)

Lucro Líquido (em US$ bilhões)
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Nota: Números convertidos do iene pelo câmbio 
atual; anos fiscais encerrados em 31 de março

*Números dos anos fiscais 2003 e 2004 de acordo 
com normas contábeis americanas; os demais, de 
acordo com normas japonesas Fonte: a empresa 

A família Botín está envolvida com o Banco Santander Central Hispano desde 1857. Eis alguns 
membros da família que fazem ou fizeram parte da administração do banco.

Marcelino Sanz de Sautuola 
Ajudou a criar o Banco Santander em 1857 para financiar o 

comércio exterior na cidade de Santander, no norte da Espanha

Emilio Botín Sanz de Sautuola
Presidente do conselho de 1950 a1986

Emilio Botín Garcia de los Rios
Presidente do conselho desde 1986

Maria Sanz de Sautuola Casados Emilio Botín Lopez
Foi várias vezes presidente 

do conselho no começo 
dos anos 1900.

* Subsidiária de varejo bancário do Santander na Espanha

Ana Patricia Botín O’Shea
Conselheira e presidente do 

conselho do Banesto*

Emilio Botín O’Shea
Conselheiro

Javier Botín O’Shea
Conselheiro

Negócio em família
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Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas - 5/8/2004




