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TORGIANO, Itália — Depois
de anos fabricando mais carros
de luxo numa busca geralmente
infrutífera por maiores lucros,
as montadoras na Europa estão
agora reduzindo a marcha para
tentar aumentar as vendas no
continente no extremo oposto
do mercado.

Este ano, Toyota Motor
Corp., PSA Peugeot Citroën SA
e General Motors Corp. vão lan-
çar quatro carros pequenos,
básicos, que terão preço entre Œ
8.000 e Œ 9.000. A Renault SA já
vende um modelo que fabrica
na Romênia, e um modelo ligei-
ramente mais caro feito pela
Volkswagen AG no Brasil, o
Fox, rebatizado de Lupo na
Europa, está a caminho.

Mas embora os carros mais
sofisticados que essas montado-
ras produziram nos últimos
anos não tenham seduzido mui-
tos compradores, o desafio com
os carros menores é se haverá
muito lucro (se algum) assim
que todos esses modelos estive-
rem no mercado, lutando pelos
consumidores.

“As margens certamente não
são muito significativas”, diz

Ehrard Spanger, um austríaco
que há 42 anos trabalha na GM e
foi selecionado para lançar uma
linha de carros com a marca
Chevrolet na Europa (a GM tra-
balha mais com a marca Opel no
continente). Entre os novos
modelos está o Matiz, um carro
com 3,5 metros de comprimento
para quatro passageiros, porta-
malas para um ou dois volumes e
motor de 0.8 ou 1.0 litro e rodas
de 33 centímetros de diâmetro.

O fato de que grandes mon-
tadoras como a Volkswagen
estejam avançando mais no
mercado de carros básicos é um
reflexo de como as maiores
fabricantes do continente estão
desesperadas por encontrar
nichos de crescimento depois de
cinco anos de vendas estagna-
das na Europa ocidental.

A Chevrolet Europe — que
está assumindo a linha de pro-
duto, fábricas coreanas e algu-
mas das concessionárias euro-
péias que eram da GM Daewoo
Automotive & Technology Co. —
e suas rivais estão apostando
que esses carros pequenos vão
atrair consumidores de baixa
renda que antes compravam
carros usados, especialmente
nos países do Leste Europeu.

“Por menos de Œ 10.000,
essas pessoas podem agora
obter um carro bem decente”,
disse Spanger durante um test-
drive do Matiz neste vilarejo ao
norte de Roma.

Mas nem todas as montado-
ras acham que o esforço vale a
pena. Jim Padilla, presidente
da Ford Motor Co., diz que sua
empresa não está pronta a
entrar nesse mercado. “Sou
muito cético. As margens (de
lucro) em nossa indústria já são
bem magras em carros de US$
20.000. As margens num produ-
to de US$ 10.000 são na melhor
das hipóteses marginais.”

Até agora, o segmento de
menos de Œ 10.000 estava relega-
do a pequenas montadoras

coreanas ou a outras, como a
italiana Fiat SpA, que não
vinham ganhando dinheiro. A
GM, de fato, comprou os ativos
da Daewoo depois que a empre-
sa coreana pediu concordata.

Cinco anos atrás, as grandes
montadoras da Europa estavam
desenvolvendo carros mais sofis-
ticados na esperança de roubar
parte do lucrativo mercado da
BMW AG e da divisão Mercedes-
Benz da DaimlerChrysler AG.
Mas o modelo da Volkswagen, o
Phaeton, um sedã de Œ 70.000,
fracassou, assim como o
Avantime, um sedã executivo da
Renault. O Signum, um espaçoso
cruzamento entre uma perua e
um sedã da divisão Opel da GM,
tem tido dificuldades em decolar.
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GENEBRA — Jürgen Schrempp não
quer mais saber de megafusões e
alianças internacionais.

O diretor-presidente da
DaimlerChrysler AG, que esteve por
trás de uma série de grandes negócios
nos últimos sete anos, entre eles a
fusão em 1998 que criou a quinta maior
montadora do mundo, disse que sua
empresa não precisa associar-se a
mais ninguém e tem agora de se con-
centrar totalmente em tornar suas
abrangentes divisões mais lucrativas. 

“Temos o que precisamos”, disse
Schrempp ao Wall Street Journal no
Salão do Automóvel de Genebra. “A
bola da vez agora é a excelência opera-
cional. O grupo está estruturado como
estará no longo prazo.”

Schrempp, que tem 60 anos e deve
permanecer no comando da empresa
até pelo menos 2008, falou num tom
mais cauteloso do que usou em 1998,
quando, ao anunciar a fusão das meta-
des alemã e americana da empresa,
declarou: “Teremos o tamanho, a lucra-
tividade e o alcance para desafiar quem

quer que seja.” Ao mesmo tempo, ele
expressou confiança em sua estratégia,
muito embora o valor de mercado de sua
empresa tenha caído mais de 40% desde
a fusão. A lucratividade da empresa tem
oscilado e alguns de seus negócios,
como a compra de uma participação na

Mitsubishi Motors
Corp., tiveram
resultado ruim. 

A
DaimlerChrysler,
disse, é um “caso
exemplar” de como
integrar “duas
orgulhosas divi-
sões”, acrescentan-
do que ela está bem
a caminho de se
tornar “uma das
empresas automoti-

vas mais bem-sucedidas do mundo”.
O “verdadeiro potencial” da

DaimlerChrysler, acrescentou, “não
está ainda refletido na cotação da ação”.

Ao preparar o que à época fora a
maior fusão industrial da história,
Schrempp virou um dos presidentes de
empresa mais conhecidos. Um defensor

freqüente do valor para o acionista, ele
foi convidado a integrar o conselho da
Bolsa de Valores de Nova York. 

Mas passados alguns anos, depois
que o braço americano da empresa
repentinamente começou a ter bilhões
de dólares de prejuízo, ele virou um
alvo de investidores que acusavam sua
estratégia de ter destruído, e não cria-
do, valor. Em 2003, deixou seu assento
no conselho da Bolsa de NY depois de
uma polêmica envolvendo a remunera-
ção do então presidente da bolsa,
Richard Grasso.

Mas no ano passado Schrempp obte-
ve um progresso significativo em duas
áreas que afetavam a
DaimlerChrysler. A Chrysler, chefiada
por Dieter Zetsche, o administrador
alemão que Schrempp despachou para
Detroit, cortou custos e criou uma nova
linha de carros atraentes, e ano passa-
do divulgou lucro operacional de Œ 1,43
bilhão (US$ 1,85 bilhão), revertendo
um prejuízo operacional de Œ 506
milhões (US$ 664,7 milhões) em 2003.

Ao mesmo tempo, a divisão de
caminhões, sob o comando de um alia-
do de Schrempp, Eckhard Cordes, saiu

do vermelho e teve um aumento de 64%
no lucro operacional em 2004, aprovei-
tando-se de uma retomada do mercado
de veículos comerciais em geral. 

Mas problemas de qualidade haviam
prejudicado a Mercedes, a jóia da coroa
e tradicional galinha de ovos de ouro da

empresa. Atingida pelo fraco dólar e
pela disparada dos custos do conserto de
eletrônicos defeituosos em milhares de
carros feitos nos últimos anos, a
Mercedes teve lucro operacional de Œ 20
milhões no quarto trimestre de 2004,
uma queda de 97%.

A recuperação da Chrysler e da área
de veículos comerciais compensou os
problemas da Mercedes, e a
DaimlerChrysler divulgou um aumento
de 1% no lucro operacional em 2004,
para Œ 5,8 bilhões. Para 2005, a
DaimlerChrysler advertiu que o lucro
operacional irá subir só “ligeiramente”,
em parte porque os problemas de quali-
dade da Mercedes devem pesar sobre o
resultado final novamente. 

“A vantagem desta empresa é que
temos algo como forças que se contra-
balançam em termos regionais”, disse
Schrempp. “Também temos (essas for-
ças) em relação às divisões.”

Além disso, ele disse que os proble-
mas de qualidade da Mercedes estão
sob controle, e previu que a fabricante
de carros de luxo elevará seu retorno
sobre vendas para 7% até 2007. Em
2004, ele foi de 3,2%. 

Mentor da DaimlerChrysler diz que empresa não precisa comprar mais ninguém

Jürgen Schrempp
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OPETRÓLEO SUBIU 1%
e fechou a US$ 53,57 o

barril na Bolsa Mercantil
de Nova York. Chegou a
ficar a poucos centavos do
recorde de US$ 55,67 atin-
gido em outubro. Analistas
vêem poucas chances de
que os preços cedam e
alguns já falam em até US$
80 o barril. 

* * *

n A Arcelor, uma das
maiores siderúrgicas do
mundo, aceitou aumento
de 71,5% sobre o preço do
minério de ferro proposto
pela Vale do Rio Doce. A
siderúrgica disse que
repassará o aumento para
o preço de seus produtos.

* * *

n O Bank of America disse
que fez acordo para pagar
US$ 460,5 milhões e encer-
rar ação coletiva em que é
acusado de negligência por
não perceber fraude na
WorldCom, hoje MCI, anti-
ga dona da Embratel. O
banco americano negou
qualquer irregularidade.

* * *

n A News Corp. disse que
aumentou em 7% para US$
6,1 bilhões sua oferta pelas
ações que ainda não possui
do Fox Entertainment
Group.

n A OMC manteve decisão
do ano passado de que os
subsídios dos EUA a seus
produtores de algodão
ferem as regras da organi-
zação, dando ganho de
causa ao Brasil. A derrota
pode estimular o questio-
namento de outros subsí-
dios agrícolas americanos.

* * *

n O Banco Central
Europeu reduziu sua pre-
visão de crescimento para
a zona do euro de 1,9%
para 1,6% neste ano, citan-
do retração econômica
inesperada na Alemanha e
Itália. O BCE manteve sua
taxa básica de juro em 2%,
menor nível da história.

* * *

n Estúdios de cinema dos
EUA planejam vender
DVDs na China e na
Rússia por preço baixo o
suficiente para concorrer
com os piratas. A Warner
Bros. disse que venderá
DVDs por até US$ 2,65 na
China.

* * *

n A China aumentará as
tarifas de importação de
algumas autopeças a par-
tir de abril para controlar
a importação de “kits” que
permitem apenas montar o
automóvel no país.

I NTERNAC IONAL

OGOVERNO ARGEN-
TINO disse que 76%

dos credores externos acei-
taram sua oferta de rene-
gociação de US$ 103
bilhões em dívida. Isso
representa US$ 62,2
bilhões, dos US$ 81,8
bilhões em valor de face
dos títulos em moratória.

* * *

n A DaimlerChrysler disse
que aumentará em 30%,
para 15.000 por ano, sua
produção dos veículos
Mercedes-Benz Sprinter na
Argentina. Em torno de 90%
dos Sprinters feitos no país
são exportados. (Leia mais
sobre a DaimlerChrysler
nesta página.)

* * *

n A LAN, companhia
aérea chilena, apresentou
lucro de US$ 163,6 milhões
em 2004, quase o dobro do
obtido em 2003.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Hunt Oil, petrolífera
americana, disse que assi-
nou acordo para comprar
17,6 milhões de metros cúbi-
cos de gás natural por dia, a
partir do ano que vem e
durante 18 anos, do consór-
cio que explora os campos
de Camisea no Peru.

* * *
nO Congresso de Honduras
aprovou o Cafta, acordo de
livre comércio de países
centro-americanos com os
EUA. El Salvador também
já ratificou o acordo.

* * *
n A Venezuela desvalorizou
sua moeda em 10,7%, para
2.150 bolívares por dólar. O
governo começou a contro-
lar o câmbio em 2003 e esta
é a segunda vez que mexe
nele desde então.
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O valor de mercado da DaimlerChrysler caiu 
depois da fusão que a criou em 1998. Valor de 
mercado em US$ bilhões.
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Dirigentes de programas de assistência
a portadores do vírus da aids dizem que um
rápido aumento das compras feitas por dois
grandes programas de combate à aids estão
reduzindo os estoques de dois medicamen-
tos para a doença, da Bristol-Myers Squibb
Co. e da Merck & Co. (que opera no Brasil
como Merck Sharp & Dohme, ou MSD), e
levaram a uma escassez de remédios para
pacientes em países em desenvolvimento. 

A Bristol-Myers e a Merck reconhecem a
escassez e dizem que o problema resulta
principalmente da aceleração de um pro-
grama emergencial de cinco anos e US$ 15
bilhões criado pelo presidente americano
George W. Bush para comprar mais drogas
para combater a aids em países em desen-
volvimento, especialmente na África sub-
saariana. A escassez resulta de encomen-
das maiores feitas pelo Programa de
Emergência para Socorro às Vítimas da
Aids de Bush, conhecido em inglês pela
sigla Pepfar, que ocorre em cima de uma
demanda maior do Fundo Global para o
Combate à Aids, Tuberculose e Malária,
uma agência multilateral de financiamento,
e várias outras organizações, de acordo com
pessoas que trabalham em operações de
socorro e com as empresas farmacêuticas.

A escassez mais grave é a da droga esta-
vudina, da Bristol-Myers, vendida sob a
marca Zerit (Zeritavir no Brasil). A estavu-
dina é um dos tratamentos de primeira linha
usados mais amplamente para pacientes
infectados com o HIV. O problema da oferta

foi agravado nos países em desenvolvimento
por causa da recente retirada de versões
genéricas da droga fabricadas por duas
empresas indianas, além da alta demanda.
Ano passado, a Organização Mundial de
Saúde retirou sua aprovação das droga.

Em 2002, cerca de 10% da estavudina pro-
duzida pela Bristol-Myers foi para países em
desenvolvimento. Este ano, a empresa espe-
ra que de um terço a metade da produção
será enviada a países pobres. A Merck, por
sua vez, disse que está havendo um grande

aumento da demanda pelo efavirenz, que é
comercializada sob a marca Stocrin.

“Há certamente uma escassez”, disse Paul
Lalvani, o administrador de compras do
Fundo Global em Genebra. “Alguns países
(em desenvolvimento) indicaram que fizeram
encomendas de estavudina e não consegui-
ram ter acesso ao produto.” Lalvani disse que
também está ciente da escassez do efavirenz.

Mas na África subsaariana e em outras
regiões pobres as drogas para aids são vendi-
das a preço de custo, segundo as empresas. 

As duas empresas dizem que é difícil
prever até quando o problema vai persistir

porque a demanda continua a aumentar. A
primeira prioridade, dizem elas, é assegu-
rar que os pacientes que estão usando essas
drogas continuem a obtê-las. Mas alguns
pacientes novos podem ter de esperar ou
procurar tratamentos alternativos. 

Bristol-Myers e Merck dizem que a escas-
sez pode acontecer em países desenvolvidos.
Mas alguns observadores duvidam que vá
haver uma escassez nos Estados Unidos ou
em outros países ricos, onde os remédios são
vendidos com lucro e a demanda não está
crescendo tão rapidamente. 

A Bristol-Myers, de Nova York, disse que
o preço não vai influenciar quem recebe o
remédio e que a empresa está comprometi-
da a fazer tudo que puder para ajudar os
pacientes com HIV/aids em qualquer lugar.
“Vamos continuar a fornecer remédios con-
tra o HIV sem lucro no mundo em desenvol-
vimento”, disse o porta-voz Brian Henry.

A Bristol-Myers diz que produziu 1,4
milhão de toneladas de estavudina ano pas-
sado, e planejava aumentar a produção
para 2,5 milhões de toneladas este ano. Mas
ela elevou a produção e agora espera fabri-
car 4 milhões de toneladas em 2005.

A Merck disse que viu um acentuado
aumento da demanda do efavirenz. A
empresa, com sede em New Jersey, comer-
cializa a droga em países em desenvolvi-
mento, mas ela é fabricada pela Bristol-
Myers. Algumas fabricantes de genéricos da
Índia e África foram licenciados a fabricar o
efavirenz também, para reduzir a escassez. 

— Sarah Lueck e Marilyn Chase
colaboraram nesse artigo.

Grandes encomendas provocam
escassez de duas drogas para aids

Programas de assistência
reduziram estoque mundial
de medicamentos da MSD
e Bristol-Myers.

Montadoras voltam-se ao popular na Europa
Depois de fracassos com carros de luxo,
aposta em modelos pequenos e baratos

O Matiz da Chevrolet, a nova aposta da GM na Europa

%HermesFileInfo:B-10:20050304:

B10 O ESTADO DE S. PAULO

Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 4 mar. 2005. Economia, p. B10. 




