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Depois de sobreviver a três
anos de negócios fracos, os for-
necedores dos equipamentos por
trás das redes de comunicações
do planeta enfrentam um novo
desafio: a rápida e repentina
consolidação de seus clientes, as
companhias telefônicas.

Uma onda de aquisições entre
telefônicas americanas nos últi-
mos meses — a mais recente foi
a oferta da SBC Communications
Inc. na semana passada para
comprar a AT&T Corp. por US$
16 bilhões — está forçando as
empresas de equipamentos de
telecomunicações a ponderar seu

próprio destino, inclusive se vale
a pena fazer suas próprias
fusões e aquisições.

Os negócios entre telefônicas
deixaram as convalescentes
fabricantes de equipamentos
como possíveis alvos de com-
pra. Entre elas estão a america-
na Lucent Technologies Inc., a
canadense Nortel Networks
Corp. e a britânica Marconi
Corp. As ações da Lucent subi-
ram 3% no início da semana por
causa de boatos de uma fusão
com a também americana
Motorola Inc. Porta-vozes da
Lucent e da Motorola não quise-
ram comentar a especulação.

Algumas dessas companhias

também poderiam se tornar
compradoras para reforçar suas
posições. “Estamos interessa-
dos em parcerias e queremos
ser um agente de consolidação”,
diz um porta-voz da Nortel.

Outra empresa que poderia
ser uma potencial compradora,
dizem alguns, é a francesa
Alcatel SA, cujos planos de fusão
com a Lucent fracassaram na
última hora em maio de 2001, em
parte por causa de sensibilidades
culturais quando a Lucent sentiu
que o negócio era mais uma com-
pra do que uma fusão de iguais.
A Alcatel não quis comentar.

Entre outros possíveis pre-
tendentes, a Cisco Systems Inc.

e a Juniper Networks Inc. podem
preferir reforçar seus negócios
de telecomunicações com uma
aquisição, dizem analistas.
Ambas as empresas estão bem
posicionadas para a mudança do
setor em direção a equipamen-
tos baseados em protocolo de
internet, mas o estão bem
menos para a telefonia sem fio.

A consolidação chega num
mercado já retraído em relação
aos dias de bonança dos anos 90.

Comparado com o ano 2000,
no pico da boa fase, os gastos
americanos com equipamento
de telefonia caíram pela meta-
de, para US$ 45 bilhões no ano
passado, segundo a Lehman
Brothers. Depois de vários anos
de profundos cortes de gastos
pelas telefônicas, o investimen-
to em novos equipamentos nos
Estados Unidos cresceu 5% no
ano passado e espera-se que
cresça 4% este ano, segundo a
Lehman Brothers.

“A questão é crescimento”,
diz Krish Prabhu, diretor-presi-
dente da Tellabs Inc., uma fabri-
cante americana de equipamen-
tos para banda larga e outros
produtos de telefonia. “Se nos-
sos clientes estão gastando só
4% a 5% mais este ano do que no
ano passado, isso simplesmente
não basta para todos esses for-
necedores sobreviverem.”

“Com menos contas, há muito
mais em jogo para cada fornece-
dor”, disse William Markey,
sócio da RelevantC Business
Group, uma consultoria de tele-
comunicações de Chicago. 

Um grande curinga na possí-
vel chacoalhada do setor são os
fabricantes chineses, especial-
mente a Huawei Technologies
Inc. A presença internacional da
Huawei cresceu nos últimos
anos, primeiro em mercados
emergentes e mais recentemente
na Europa Ocidental e nos EUA.

Fornecedores das telefônicas podem fundir-se
Consolidação das grandes clientes aumenta pressão sobre Motorola, Lucent e outras
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A Unilever anunciou ontem que terá um
único diretor-presidente e fará uma reorga-
nização da alta diretoria, medidas que bus-
cam enxugar sua administração, além de
apresentar fracos resultados trimestrais.

Depois de debater a mudança desde
setembro passado, a fabricante do deter-
gente em pó Omo, da margarina Doriana e
do sorvete Kibon disse que Patrick Cescau,
um de seus dois presidentes do conselho,
vai se tornar o único presidente executivo,
responsável pela administração no dia-a-
dia. Antony Burgmans, o outro presidente
do conselho, será presidente do conselho
sem cargo na diretoria. As duas mudanças
entram em vigor em abril.

Burgmans concordou em sair em 2007 e
passar a presidência do conselho a alguém
de fora do grupo. Investidores vêm pedindo
um presidente do conselho desses na expec-
tativa de que alguém de fora do grupo leve
adiante uma reforma mais profunda.

A notícia derrubou as ações da Unilever
no início do dia na Bolsa de Londres, mas
elas se recuperaram e fecharam em queda
de apenas 0,4%.

A receita do quarto trimestre aumentou
apenas 1% em relação a um ano antes, para
Œ 10,76 bilhões (US$ 8,4 bilhões). A compa-
nhia registrou um prejuízo líquido de Œ 283
milhões, ante lucro de Œ 733 milhões um ano
antes. O grupo atribuiu o resultado a maiores
gastos com publicidade e promoções de pre-
ços, bem como a despesas de reestruturação
e uma baixa contábil de sua marca SlimFast.

A empresa teve um ano difícil. A receita
do exercício caiu 2%, para Œ 42,04 bilhões. O
lucro líquido caiu 31%, para Œ 1,9 bilhão.
Excluindo aquisições e alienações, a receita
subiu apenas 0,4% em 2004. Mesmo a previ-
são da companhia de que seu faturamento
anual deve crescer de 2% a 4% fica bem
aquém do aumento de 19% que sua rival
americana Procter & Gamble Co. obteve em
seu mais recente exercício fiscal, encerrado
em 30 de junho, e da meta da P&G de elevar
as vendas entre 5% e 7% por ano.

“Decepcionamos a nós mesmos e a todo
mundo”, disse Cescau ontem.

A Unilever também anunciou que está

simplificando sua estrutura administrativa
para acelerar a tomada de decisões e suas
respostas a mudanças no gosto do consumi-
dor. Seu novo organograma reduz a atual e
complexa matriz de executivos de marca e
regiões a três diretores regionais, um dire-
tor de alimentos e um de sopas, além dos
diretores de recursos humanos e finanças,
todos reportando-se a Cescau.

“Deixamos claro quem manda”, disse ele.
Cescau “apresentou um programa bem

claro, mas será que o mercado acredita
nele?”, diz John Parker, analista do
Deutsche Bank. “Considerando o histórico
de decepções no passado, os investidores
vão provavelmente querer ver evidência de
que ele está funcionando em vez de confiar.”

A Unilever disse que levará até um ano
antes que faça mudanças além das anun-
ciadas ontem. Suas duas sedes, em Roterdã
e Londres, e seus dois registros em bolsa
continuarão como estão até que uma análi-
se a ser feita por Burgmans esteja comple-

ta, na época da assembléia geral de 2006.
Nos últimos anos, analistas, investidores e
alguns empregados disseram que a estrutu-
ra torna a empresa mais lenta.

Alguns analistas dizem que a Unilever
deveria dividir-se em duas, separando suas
operações de alimentos e produtos de higie-
ne. Esse cenário poderia abrir a porta para a
fusão de cada metade com outras empresas,
e ganhou atenção desde que a P&G fechou
um acordo para comprar a Gillette Co., unin-
do dois dos mais ferozes rivais da Unilever.

Ontem, contudo, Cescau descartou algo
desse tipo no curto prazo, dizendo que o
atual tamanho da Unilever lhe dá maior
poder de barganha com os varejistas e mais
recursos para reinvestir no negócio. Ele
também descartou quaisquer aquisições no
curto prazo. “Primeiro tenho de fazer essa
companhia funcionar com o que já tem”,
disse numa teleconferência com investido-
res. “A aquisição da Gillette pela P&G não
muda nossa agenda.”

Unilever enxuga estrutura e passa a
ter um único presidente executivo
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ASARA LEE anunciou
uma reestruturação na

qual vai desmembrar suas
operações de vestuário,
café vendido no varejo dos
EUA e carne embalada na
Europa. Juntas, elas
somam receitas anuais de
US$ 8,2 bilhões, 40% do total
do grupo. O conglomerado
americano é dono dos cafés
Caboclo e Pilão no Brasil. 

* * *

n A Rússia só aceitará
empresas com pelo menos
51% de capital russo nos
leilões dos maiores depósi-
tos minerais, de petróleo e
gás natural do país. 

* * *

n A Ericsson, fabricante
sueca de equipamentos de
telefonia, a maior do mundo
em receita, disse que o lu-
cro no quarto trimestre foi
de US$ 844,3 milhões, mais
de 42 vezes maior que o de
um ano antes, graças a
uma retomada dos investi-
mentos de telefônicas. (Leia
mais sobre o setor ao lado.)

* * *

n O Fed, banco central dos
EUA, deve continuar a ele-
var os juros básicos dos
atuais 2,5% até 3,75%, pre-
vêem economistas que res-
ponderam a pesquisa do
Wall Street Journal. 

n A Goldcorp, mineradora
canadense, disse que seus
acionistas aprovaram a
compra da Wheaton River
por US$ 2,2 bilhões — reti-
rando o último obstáculo à
transação — e rejeitaram
oferta de compra da
Goldcorp pela americana
Glamis por US$ 2,8 bilhões.

* * *

n A Nestlé disse que deta-
lhará melhor as informa-
ções nutricionais nas emba-
lagens de seus produtos no
Reino Unido — primeiro
passo de um plano para
fazê-lo no mundo todo.

* * *

n A DaimlerChrysler
disse que seu lucro no
quarto trimestre caiu 63%
ante igual período de 2003
para US$ 673 milhões,
especialmente por causa
de queda na lucratividade
da Mercedes.

* * *

n O PNC, banco america-
no, voltou atrás na decisão
de não comprar o Riggs
Bank — que é acusado de
ajudar o ex-ditador chileno
Augusto Pinochet a lavar
dinheiro — e disse que fez
novo acordo para comprá-
lo por US$ 652 milhões, 16%
menor que o anterior.

I NTERNAC IONAL

ACÂMARA dos Depu-
tados argentina apro-

vou lei que impede o gover-
no de fazer outra oferta de
renegociação dos US$ 103
bilhões de dívida em mora-
tória além da atual, que
acaba no dia 25. O Senado
já havia aprovado a lei.

* * *

n As ações da Hylsamex,
terceira maior siderúrgica
mexicana, subiram 7%
ontem por causa de rumo-
res de que a americana
Nucor estaria para fazer
uma oferta para comprá-la. 

* * *

n A Mastellone Hermanos,
fabricante argentina de
laticínios, disse que fez
acordo para renegociar
US$ 29,1 milhões em dívida
com a francesa Danone. A
dívida será reduzida para
US$ 15 milhões e paga em
dezembro de 2013.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O México suspendeu um
leilão de novas bandas de
celular por causa de dispu-
tas com as telefônicas, que
querem aumentar o limite
de freqüência imposto pelo
governo.

* * *
n O governo argentino
negocia ter mais influên-
cia, e até uma participação
acionária, na operadora de
aeroportos do país, a
Aeropuertos Argentina,
disse fonte a par da rene-
gociação da concessão.

* * *
n O Chile teve superávit
fiscal de 2,2% do PIB em
2004, melhor resultado em
oito anos, e a dívida públi-
ca caiu de 13,3% do PIB
para 11%, em parte devido
ao alto preço do cobre.

R E G I O N A L

A nova organização
Antony Burgmans
58 anos 
Holandês 
Entrou para a Unilever em 
1972 como assistente de 
marketing, sendo promovido a 
diretor para o mercado 
indonésio e mais tarde 
diretor de produtos de 
cuidados pessoais e diretor 
europeu para sorvete e 
comida congelada. Nomeado 
co-presidente do conselho em 1999. Torna-se 
presidente do conselho sem cargo na diretoria em abril.
Aposenta-se em 2007 para dar espaço a um 
presidente do conselho de fora do grupo.

Patrick Cescau
56 anos 
Francês
Entrou para a Unilever em 
1973, sendo promovido a 
diretor financeiro da Unilever 
Indonesia e mais tarde 
diretor para o mercado 
indonésio. Diretor da marca 
Lipton e subsequentemente 
diretor financeiro do grupo.
Chefiou a integração da 
Bestfoods em 2001.  Nomeado co-presidente do 
conselho em 2004. Torna-se diretor-presidente em abril.

NOVA DIRETORIA
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Diretor-geral,
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Ralph 
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Vindi 
Banga 

Diretor-geral,
Alimentos

John 
Rice 

Diretor-geral,
Américas

Harish 
Manwani

Diretor-geral,
Ásia/África

Sandy 
Ogg 

Diretor de 
recursos 
humanos
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O próximo líder da Hewlett-Packard
Co. precisará ter um currículo impres-
sionante.

O sucessor ideal para Carly Fiorina,
que foi afastada do comando da empresa
na quarta-feira, seria um presidente
bastante celebrado
de um empresa que
fature pelo menos
US$ 40 bilhões por
ano. Ele, ou ela, teria
de demonstrar a
capacidade de recu-
perar o brilho, hoje
opaco, da fabricante
de computadores e
impressoras, que é
um ícone do Vale do
Silício. Isso significa
ter uma comprovada
capacidade de lidar com uma concorrên-
cia global brutal, de executar múltiplas
iniciativas tecnológicas e de levantar o
moral dos funcionários, dizem vários
recrutadores de executivos.

“Não há muita gente assim procuran-

do emprego”, observa Peter Crist, presi-
dente da Crist Associates, uma empresa
de busca de executivos de Hinsdale, no
Estado americano de Illinois. E poucas
empresas do setor de tecnologia têm o
tamanho e a complexidade da HP, diz
John Holman, recrutador de executivos
do Holman Group, em São Francisco.

Entre os diretores-presidentes na
ativa que poderiam oferecer as creden-
ciais necessárias à HP estão Anne
Mulcahy, presidente da Xerox Corp.;
Edward J. Zander, que comanda a
Motorola; e o diretor-presidente da MCI
Inc., Michael Capellas. 

Mulcahy “nunca avalia outras oportu-
nidades”, diz uma porta-voz da Xerox.
Zander, que assumiu o comando da
Motorola em janeiro de 2004, “não tem
nenhuma intenção de sair”, diz a porta-
voz Jennifer Weyrauch. 

Capellas trabalhou durante algum
tempo como o número dois de Fiorina logo
após a aquisição da Compaq Computers
Corp., que ele havia presidido. Ele pode
logo perder o emprego na MCI, telefônica
que é alvo de uma oferta de compra de
US$ 6,3 bilhões da Qwest Communications

International Inc., e fontes do setor dizem
que ele quer voltar à HP. Um porta-voz da
MCI recusou-se a comentar.

Num sinal da dificuldade da tarefa,
todos os nove mem-
bros do conselho da
HP participarão do
comitê de busca do
novo diretor-presi-
dente, disse na quar-
ta-feira Patricia C.
Dunn, que foi nomea-
da presidente sem
cargo diretivo do con-
selho da empresa. Os
conselhos costumam
delegar essa tarefa a
uns poucos membros. 

Dunn comandará a busca, apesar de
alguns observadores da empresa espera-
rem que Thomas Perkins também tenha
um papel importante. Perkins voltou ao
conselho da HP no começo desta semana.
Um fundador da firma de capital de risco
Kleiner Perkins Caufield & Byers, ele é
tido como alguém que fez sua carreira
fazendo empresas de tecnologia crescer.

Dunn disse que prevê que a HP sele-

cionará um candidato de fora da empre-
sa. “Mas não sabemos com certeza”,
acrescentou. O conselho também avaliará
potenciais candidatos internos. Membro
do conselho da HP desde 1998, Dunn é
vice-presidente da Barclays Global
Investors, o braço de administração de
recursos do banco britânico Barclays PLC
nos Estados Unidos, e o terceiro maior
investidor institucio-
nal da HP.

Os executivos da
HP com mais chan-
ces de participar da
corrida sucessória
são Vyomesh “VJ”
Joshi, que comanda
a divisão de impres-
soras e PCs, e Ann
Livermore, chefe da
área de serviços e de
computadores para
empresas. Num
plano de reorganização discutido pelo
conselho no mês passado, os conselhei-
ros consideraram uma reforma que
daria a Joshi, Livermore e um terceiro
executivo mais autoridade e autonomia.

Para HP, desafio é encontrar líder entre poucos candidatos potenciais

Michael Capellas

Anne Mulcahy

Edward Zander
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Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 11 fev. 2005. Economia, p. B9.




