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TÓQUIO — Empresas de todo o mundo
que enfrentam a alta de suas moedas ante
o dólar podem aprender algumas lições
com a Nippon Steel Corp.

A siderúrgica japonesa, acionista
da Usiminas no Brasil, se esforçou
para não deixar o lucro cair desde
que o Japão deixou pela primei-
ra vez o iene subir em relação
ao dólar, 20 anos atrás, em meio
à pressão dos parceiros comer-
ciais do país. A força do iene pre-
judica o lucro das empresas japo-
nesas, já que os dólares das expor-
tações traduzem-se em menos
ienes no balanço da empresa. 

Para a Nippon Steel, tem sido
uma dolorosa jornada cheia de
tropeços. E no entanto, com
rodada após rodada de reestrutura-
ção, corte de custos e substituição de pro-
dutos por outros mais acabados, a empre-
sa conseguiu sobreviver — e até prosperar. 

Embora o iene tenha ameaçado romper
recordes em relação ao dólar nos últimos
seis meses, a Nippon Steel prevê que seu
lucro vai quadruplicar no ano fiscal que se
encerra em 31 de março — ainda que uma
tonelada de aço japonês, que a US$ 400
representava 50.000 ienes um ano atrás,
ter caído em dezembro para 44.000 ienes,
12% menos.

Como a Nippon Steel manteve competi-
tividade é um conto épico de sobrevivên-
cia, que mostra por que o Japão continua
sendo uma força exportadora a despeito
de um câmbio voltado contra suas maiores
empresas. Ela também é um estudo de

caso num momento em
que empresas em
outras partes do
mundo enfrentam um
problema semelhante,
e os déficits orçamen-
tário e comercial ame-
ricanos — raízes da
fraqueza do dólar —
mostram poucos sinais
de que irão ceder.

Uma importante
lição da Nippon Steel:
o maior perigo é a com-
placência. “Estou cons-

tantemente com medo”, diz o diretor
financeiro da Nippon Steel, Nobuyoshi
Fujiwara. “Aprendi que tudo pode mudar
num instante, não importa o quanto as
coisas estejam indo bem.”

O dólar, que chegou a valer 240 ienes
em 1985, valia 140 ienes em 1987, quando
Fujiwara assumiu o papel de lidar com o
iene caro na sede da Nippon Steel. O preço
do aço, embora tivesse mudado pouco em
dólar, havia caído acentuadamente em
ienes. Cada tonelada exportada pelas
siderúrgicas japonesas valia 60.000 ienes
em 1987, ante 100.000 ienes em 1985. As
vendas e a produção haviam caído ao
menor nível em cinco anos, e a empresa
estava no vermelho. 

A Nippon Steel tentou reduzir custos,
determinada a tornar-se lucrativa a des-
peito do baixo preço do aço em iene. O
maior desafio era reduzir capacidade e
fechar fornos num país onde o emprego
vitalício era havia muito considerado um
direito. 

Por isso a Nippon Steel construiu o
“Mundo Espacial”, um parque de diver-

sões de US$ 200 milhões, no local de um
alto-forno fechado no sul do Japão. Em vez
de demitir trabalhadores de cara, ela
empregou no parque centenas de ex-fun-
cionários do alto-forno, para operar quios-
ques sob concessão e vender ingressos. 

As empresas exportadoras japonesas
também começaram a transferir produção
para outros países, para evitar os altos cus-
tos no Japão. A Nippon Steel investiu no
setor de aço nos EUA, Tailândia e China. 

Enquanto isso, o Banco do Japão, o
banco central japonês, reduzia os juros
pela metade para compensar os fracos
ganhos com exportações com um forte
crescimento no mercado interno, o que ali-
mentou uma enorme bolha de investimen-
tos. À medida que bolsas e imóveis japo-
neses disparavam, a demanda por aço
subia às alturas. Em 1989, a Nippon Steel
teve um lucro recorde de 97 bilhões de
ienes (US$ 921,7 milhões pelo câmbio
atual).

Em 1990, a bolha do Japão já havia
começado a desinchar. Com a queda dos

investimentos, a demanda começou a cair.
Um novo desafio foi a concorrência da

Pohang Iron & Steel Co., hoje Posco, uma
siderúrgica sul-coreana que seguiu o
modelo da Nippon Steel e estava rapida-
mente melhorando sua qualidade. A
Posco tinha uma grande vantagem de
custo, porque o governo coreano atrelou
a moeda do país ao dólar enfraquecido.
Quando o iene subiu ante o dólar em
1995, a moeda sul-coreana, o won, per-
maneceu estável. Para concorrer com
essa rival, a Nippon Steel iniciou outra
reestruturação para cortar US$ 6 bilhões
a mais nos seis anos seguintes. 

Em 1997, uma nova crise surgiu quando
outras moedas da Ásia afundaram. A eco-
nomia asiática desacelerou e a demanda
por aço se enfraqueceu. A saída foi expor-
tar mais para os EUA, mas isso criou atri-
tos comerciais. Além disso, outros expor-
tadores japoneses estavam adotando
medidas radicais. A Nissan Motor Co., por
exemplo, disse à Nippon Steel que não
mais distribuiria suas encomendas com
todas as grandes siderúrgicas japonesas.
Em vez disso, concentraria suas compras
em uma ou duas. Em troca, exigia cortes
de preço de 15% a 30%.

Foi um choque no setor de aço. Um
punhado de rivais da Nippon Steel se fun-
diram. Ela mesma fez uma aliança com
duas outras, a Sumitomo Metals
Industries Ltd. e a Kobe Steel Ltd.

A consolidação permitiu que a siderur-
gia japonesa se concentrasse em fornecer
aço de alta qualidade, tornando assim mais
difícil para clientes antigos trocar por for-
necedores estrangeiros mais baratos. 

Embora o cenário pareça bom agora, a
Nippon Steel continua atenta. A demanda
por aço segue forte na Ásia. Mas isso pode
mudar. O dólar, enquanto isso, começou a
ceder ligeiramente.

“Nós aprendemos que reestruturar não
é uma coisa que se faz uma só vez”, diz
Akio Mimura, presidente da Nippon Steel.
“Precisa ser uma maneira de viver.”

Como sobreviver ao dólar fraco
Nippon Steel fez reestruturação atrás de reestruturação para manter-se competitiva

Às voltas
com o

dólar

David Mclimans

Q UA RTA- F E I R A ,  2  D E  M A R Ç O  D E  2 0 0 5 WSJ.com/brasil

AEXXON MOBIL, petro-
lífera dos EUA, está

vendendo participação de
3,6% na chinesa Sinopec,
transação que pode render
até US$ 1,4 bilhão, disse
pessoa a par do assunto. As
empresas continuarão a
trabalhar juntas em vários
projetos. 

* * *

n As empresas americanas
pagaram o valor recorde de
US$ 5,4 bilhões para encer-
rar ações coletivas contra
elas em 2004, segundo a
consultoria americana
Cornerstone Research.

* * *

n A Hitachi, fabricante de
eletrônicos japonesa, disse
que vai dobrar a produção
de discos rígidos de uma
polegada e triplicar a de
discos de 1,8 polegada
para dar conta do aumento
da demanda pelos tocado-
res de música digital, que
utilizam os discos.

* * *

n A Sanofi-Aventis, far-
macêutica francesa, apre-
sentou prejuízo de US$
4,8 bilhões em 2004, por
causa principalmente dos
custos da aquisição da
Aventis pela Sanofi-
Synthélabo, que formou a
nova empresa. 

n A Marsh & McLennan,
maior corretora de seguros
do mundo, disse que corta-
rá 2.500 funcionários e que
planeja desmembrar sua
divisão de investimentos
MMC Capital Investment.
Ela teve prejuízo de US$
676 milhões no quarto tri-
mestre por causa de paga-
mento de US$ 850 milhões
para encerrar processo em
que era acusada de mani-
pular cotações de seguros.

* * *

n A Rhodia apresentou
prejuízo de US$ 828
milhões em 2004, 68,5%
mais que em 2003. É o
quarto ano consecutivo de
perdas da indústria quími-
ca francesa.

* * *

n Os gastos no varejo dos
japoneses aumentaram
2,2% em janeiro, maior
ritmo desde 1997, numa
indicação de que a segunda
maior economia do mundo
pode estar saindo da reces-
são após três trimestres de
retração econômica.

* * *

n A Lufthansa, companhia
aérea alemã, disse que
seus dados preliminares
indicam lucro de US$ 529,6
milhões em 2004 — ela teve
prejuízo em 2003.
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ACEMEX, fabricante de
cimento mexicana,

disse que completou a com-
pra da britânica RMC por
US$ 4,2 bilhões mais US$
1,6 bilhão em dívida assu-
mida. É a maior aquisição
já feita por uma empresa
mexicana.

* * *

n O TFA, grupo italiano
de credores da dívida
argentina, disse que, na
Itália, 27,8% dos detento-
res de títulos argentinos
aderiram à oferta de rene-
gociação encerrada na
sexta-feira.

* * *

n A Pemex, petrolífera
estatal mexicana, disse
que planeja investir US$
11,2 bilhões neste ano,
10,9% mais que o investido
em 2004, sendo que 85%
disso irá para exploração e
produção.
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n O governo colombiano
autorizou a compra da
Coltabaco, maior fabrican-
te de cigarros do país, pela
americana Philip Morris
numa transação avaliada
em US$ 310 milhões.

* * *
n A Bavaria, da Colômbia,
segunda maior cervejaria
da América Latina, apre-
sentou prejuízo de US$
34,6 milhões em 2004, por
causa de maiores despesas
não-operacionais. Em
2003, ela teve lucro de US$
43 milhões

* * *
n O Equador vai abrir um
processo de arbitragem na
OMC contra a nova tarifa
que a Europa vai impor
sobre a importação de
bananas, disse o governo.
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A Nippon Steel tem 20 anos de experiência 
em ajustar-se à alta do iene ante o dólar. 
(Quantidade de ienes que um dólar compra,
números mensais)
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Batalha cambial
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A General Electric Co. espera que
nada menos do que 60% de seu cresci-
mento de receita venha de países em
desenvolvimento durante os próximos
dez anos, disse o presidente Jeffrey
Immelt no relatório anual da compa-
nhia, divulgado ontem.

Depois de quatro anos reformando a
empresa com aquisições nas áreas de
tratamento de água, sistemas de segu-
rança e saúde e de um estúdio de cine-
ma, Immelt disse em sua carta aos
acionistas: “Estamos preparados para
construir nosso próprio crescimento
em um mundo de crescimento lento e
mais volátil.”

A estratégia, que Immelt já discu-
tiu dentro e fora da companhia nos
últimos meses, marca uma forte
mudança em relação aos últimos dez
anos, quando só 20% do faturamento
do conglomerado veio de países em
desenvolvimento. Em lugar de contar
com os Estados Unidos e a Europa, a
GE agora está de olho no Oriente
Médio e na Ásia, particularmente na
China e Índia, para vender seus gera-

dores de energia, turbinas de avião e
aparelhos médicos. Além disso, ela
espera vender hipotecas e cartões de
crédito para a classe média em cres-
cimento no Leste Europeu, incluindo
a Rússia, e no sudeste asiático — e,
depois, na China. O crescimento em
alguns desses países tem sido bem

mais forte que os
3% ou 3,5% dos
EUA ou metade
disso para Europa
e Japão.

A visão da GE é
c o m p a r t i l h a d a
pela maioria das
mul t inac ionais ,
muitas delas con-
correntes como a
Siemens AG e a
Philips, e o grupo
f i n a n c e i r o

Citigroup. Como a GE, essas empre-
sas estão às voltas com baixo cresci-
mento porque a economia dos EUA e
da Europa está mais lenta. Para a
maioria delas, isso significa maior
envolvimento em outras regiões,
construindo fábricas e comprando

suprimentos nesses países ao mesmo
tempo em que vendem produtos com
preço reduzido. 

Deane Dray, analista da Goldman
Sachs, diz: “Isso não é uma escolha,
mas uma necessidade. Países em
desenvolvimento são onde vai ocorrer
o crescimento mais acelerado e mais
sustentado.”

O movimento em direção a países
em desenvolvimento também repre-
senta mais terceirização de trabalhos
administrativos, desde serviços buro-
cráticos até contabilidade básica,
algo que a GE começou a fazer já nos
anos 90 na Índia.

Em 2007, a GE prevê que seu fatu-
ramento fora dos EUA baterá em US$
82 bilhões, 17% acima dos US$ 70
bilhões estimados para este ano. Ela
observa que a Índia, que há muito
decepciona a GE em termos de vendas
industriais, está agora começando seu
ciclo de crescimento. A GE espera que
o setor de serviços na Índia cresça a
um ritmo anual de 8,3% no fim da
década, e o setor industrial, 6,7%.

A GE teve US$ 1 bilhão em fatura-
mento na Índia no ano passado, US$ 4

bilhões na China e US$ 16 bilhões na
Ásia toda, enquanto teve US$ 96
bilhões nos EUA e US$ 34 bilhões na
Europa.

No coração dos planos da GE, como
nos de outras multinacionais, está a

China, onde ela espera ter US$ 5
bilhões em receita este ano. Com as
Olimpíadas marcadas para Pequim
em 2008, o país precisa expandir logo
sua infra-estrutura, construindo mais
usinas de eletricidade, usando fontes
limpas de água e desenvolvendo sua
indústria aeroespacial.

A demanda por equipamentos de
diagnóstico médico de alta tecnologia
também está aumentando porque a
classe média chinesa, que tem cresci-

do, está procurando tratamento mais
sofisticado e tem expectativa de vida
ampliada. A GE e a Siemens vão dis-
putar cabeça a cabeça ao tentar ven-
der mais tecnologia na China.

No setor de serviços financeiros, a
GE e suas concorrentes esperam
financiar a classe média chinesa,
oferecendo empréstimos para com-
prar carros e fornecendo cartões de
créditos.

Até 2024, a GE estima que a China
será o maior mercado de consumo e
financiamento ao consumidor, e o
maior consumidor de eletricidade do
mundo.

Para ser bem-sucedida na China, é
preciso fazer concessões, como com-
partilhar tecnologia com os chineses
que querem fazer suas próprias turbi-
nas e equipamentos médicos. Além
disso, a empresa está investindo em
centros de pesquisa e fazendo socie-
dades com entidades governamentais
para dar a elas um status mais favo-
rável com o governo. Dray observa
que esses investimentos dão a empre-
sas como a GE um “status favorecido”
quando participam de licitações.

GE diz que 60% do crescimento de sua receita virá de países em desenvolvimento

Jeffrey Immelt

Gigante americana e
suas rivais esperam
faturar com economias
em expansão.
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