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Quando o conselho da Boeing
Co. forçou a renúncia do diretor-
presidente da empresa, Harry
Stonecipher, esta semana, ela
também forçou a si própria a
encontrar um novo executivo
para presidir a maior empresa
aeroespacial do mundo. 

Em vez de nomear um suces-
sor imediato, o conselho esco-
lheu seu diretor financeiro,
James Bell, como diretor-presi-
dente interino. Mas a Boeing já
está começando a enfrentar
questionamentos sobre até que
ponto está preparada para

encontrar um líder permanente,
especialmente considerando que
Stonecipher foi tirado da aposen-
tadoria em dezembro de 2003
porque a empresa não tinha um
candidato que ela achasse capaz
de substituir imediatamente o
então presidente da empresa,
Phil Condit, que também demi-
tiu-se de maneira repentina.
Agora, o próprio Stonecipher foi
forçado a deixar a empresa
depois da descoberta de e-mails
potencialmente embaraçosos
que ele havia escrito para uma
executiva da Boeing com quem
vinha tendo um relacionamento
amoroso consensual.

“A questão que interessa é

que a Boeing tem um problema
de sucessão já faz algum tempo
e ainda não está claro com que
determinação o conselho tenta
resolver isso”, disse Byron
Callan, analista do setor aeroes-
pacial da Merrill Lynch.

Desde o dia em que
Stonecipher deixou sua aposen-
tadoria na Flórida e voltou para
presidir a Boeing, o conselho
sabia que ele ficaria por pouco
tempo. Eles só não contavam
que fosse tão pouco assim. 

O presidente do conselho da
Boeing, Lew Platt, diz que a
empresa tem um plano de
sucessão “robusto”. “Qualquer
pressuposição de que não vínha-

mos trabalhando no planeja-
mento da sucessão é absoluta-
mente errada”, disse. 

Pessoas familiarizadas com
a maneira de pensar do conse-
lho dizem que os dois principais
candidatos internos são Alan
Mulally, presidente da divisão
de aviões comerciais da Boeing,
e James Albaugh, presidente da
unidade de sistemas integrados
de defesa, que gerou mais da
metade da receita de US$ 54
bilhões da Boeing ano passado.

Mulally é conhecido em toda
a Boeing como um formador de
equipes e um motivador, mas
ele fará 60 anos em agosto, e a
idade de aposentadoria compul-
sória na Boeing é 65 anos.

Albaugh, de 54 anos, está
numa posição melhor quanto à
idade, e conquistou o respeito
de advogados e autoridades do
Departamento de Defesa em
Washington por seu conheci-
mento do negócio. Mas sua
estrela perdeu um pouco o bri-
lho porque a maioria dos escân-
dalos recentes da Boeing acon-
teceram na divisão de defesa. 

O conselho pode também vol-
tar-se novamente para W.
James McNerney Jr., um mem-
bro do conselho da Boeing que é
atualmente presidente da 3M
Co. McNerney recusou o cargo
em dezembro de 2003, um dos
motivos pelos quais Stonecipher
aceitou voltar para a empresa.
Uma porta-voz da 3M disse na
segunda-feira que McNerney
continua não interessado.

Entre outros nomes discuti-
dos por pessoas do setor estão
David Calhoun, diretor da divi-
são de turbinas de avião da
General Electric Co., e Karl
Krapek, ex-diretor-superinten-
dente da United Technologies
Corp. Calhoun não quis comen-
tar. Krapek não pôde ser conta-
tado para comentar.

Em questão, o plano sucessório da Boeing

Q UA RTA- F E I R A ,  9  D E  M A R Ç O  D E  2 0 0 5 WSJ.com/brasil

A INTEL, dos EUA, vio-
lou as leis antitruste

do Japão ao tentar dissua-
dir fabricantes de PCs de
comprar chips rivais, con-
cluiu a Comissão de Co-
mércio japonesa. Ao
mesmo tempo, a Comissão
Européia também decidiu
investigar as práticas
comerciais da Intel na UE.

* * *

n A BHP Billiton, minera-
dora australiana, ofereceu
US$ 7,2 bilhões pela rival
local WMC, superando ofer-
ta anterior da suíça Xtrata,
de US$ 6,5 bilhões.

* * *

n A Volkswagen disse que
espera fechar o primeiro
trimestre com lucro “insa-
tisfatório”, culpando o
aumento do preço de maté-
rias-primas, a queda do
dólar e forte concorrência.
Para compensar o fator
cambial, ela vai aumentar
capacidade de produção no
Brasil e no México.

* * *

n A Carrefour vai sair do
Japão, segundo maior mer-
cado de varejo depois dos
EUA. A gigante francesa
está vendendo sua rede de
lojas no país à japonesa
Aeon. Detalhes financeiros
não foram revelados.

n A Delta, terceira maior
companhia aérea dos EUA,
negocia a venda de uma ou
ambas subsidiárias de
baixo custo para a rival
Skywest, segundo um exe-
cutivo da potencial compra-
dora. A Delta fechou 2004
com prejuízos de US$ 2,2
bilhões e luta para recupe-
rar seu fluxo de caixa.

* * *

n A Cox, terceira maior
operadora de TV a cabo
dos EUA, estuda vender
quatro de seus sistemas de
cabo, avaliados em até
US$ 2,7 bilhões.

* * *

n A Southcorp, vinícola
australiana, resolveu
reverter a oferta hostil de
US$ 2,5 bilhões feita pela
cervejaria Foster’s, ofere-
cendo um acordo de fusão
de suas divisões de vinho
que daria à Foster’s 60%
da empresa resultante.

* * *

n O Japão vai mudar sua
política para o petróleo,
reestruturando a estatal
Inpex para que funcione
mais como uma empresa
privada. O governo, que
vai fechar a estatal JNOC,
abriu o capital da Inpex em
novembro e reduziu sua
participação nela a 36%.

I NTERNAC IONAL

APDVSA, petrolífera es-
tatal da Venezuela, ini-

ciou negociações com algu-
mas empresas internacio-
nais para a possível venda
de partes de sua subsidiá-
ria americana Citgo, con-
firmou o presidente vene-
zuelano Hugo Chávez.

* * *

n A Repsol-YPF, petrolífe-
ra espanhola, disse que
está vendendo seus 50% na
Petroquímica Ensenada,
da Argentina, para a hol-
ding holandesa Basell por
US$ 58 milhões.

* * *

n A NH Hoteles, rede hote-
leira da Espanha, infor-
mou que vai investir US$ 40
milhões na construção de
um novo resort na
República Dominicana,
aproveitando o crescente
interesse dos turistas espa-
nhóis pela ilha caribenha. 

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O Nafin, banco de desen-
volvimento do México, está
vendendo seus 11% na
administradora de aero-
portos Asur por cerca de
US$ 100 milhões.

* * *
n A Cintra, controladora
estatal mexicana das
companhias aéreas
Aeroméxico e Mexicana,
diz que vai relançar a
Aerocaribe, companhia
aérea de baixo custo,
como parte do plano de
vender em breve todas as
empresas de volta ao
setor privado.

* * *
n A Ecopetrol, petrolífera
estatal da Colômbia,
fechou 2004 com o maior
lucro líquido de sua histó-
ria, US$ 950,6 milhões.
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SAN SALVADOR, El
Salvador — Enquanto o resto
do mundo tenta desesperada-
mente lidar com o dólar enfra-
quecido, o exportador de rou-
pas Francisco Escobar teme
que o dólar esteja forte demais. 

Quatro anos atrás, El
Salvador adotou o dólar como
sua moeda oficial, e agora os
custos de Escobar estão dispa-
rando em relação a seus con-
correntes da América Central. 

“Como um fabricante, acho
que realmente pusemos uma
camisa-de-
força no
país”, diz
E s c o b a r .
“Não temos
mais a
capacidade
de ajustar a
moeda à
nossa reali-
dade econô-
mica.” 

Embora
atrelar a
moeda ao
dólar possa dar a um país
alguns benefícios importantes,
o problema de Escobar ilustra
como isso também pode preju-
dicar essas economias, tornan-
do mais difícil para suas empre-
sas competir. Esse fenômeno
aconteceu com efeitos devasta-
dores na Argentina, que atrelou
sua moeda ao dólar nos anos 90.
Depois que o Brasil desvalori-
zou o real em 1999, atraiu
empresas e investimentos da
Argentina, cuja economia que-
brou no fim de 2001.

Algo similar está aconte-
cendo, numa escala menor, na
América Central. Ano passa-
do, a indústria têxtil de El
Salvador encolheu 3%, com os
altos custos levando pelo
menos três grandes indústrias
têxteis a sair do país.

Enquanto isso, na vizinha
Nicarágua, a indústria têxtil
cresceu mais de 20%.

Isso em parte se explica
porque os vizinhos de El
Salvador desvalorizam suas
moedas ante o dólar para
ganhar vantagem competitiva
em relação a fabricantes ame-
ricanas. Como El Salvador usa
a moeda americana, os expor-
tadores salvadorenhos são pre-
judicados. Em conseqüência,
os custos trabalhistas de
Escobar são o dobro dos custos
na Nicarágua, e cerca de 40%
mais altos que em Honduras.
Os custos de transporte tam-
bém são maiores. 

Não é de surpreender que
El Salvador esteja tendo uma
das menores taxas de cresci-
mento da região. Tentando
evitar a experiência argenti-
na, o país está promovendo
novas fontes de crescimento,
como transporte, turismo e
comunicações. A fabricante
americana de computadores
Dell Inc., por exemplo, abrirá
uma central de teleatendimen-
to com 300 funcionários no mês
que vem. “Não podemos tentar
concorrer como uma economia
de mão-de-obra barata”, diz  o
ministro da Fazenda,
Guillermo López Suárez. “Não
é sustentável e não é o que
queremos.”

Escobar, de 55 anos, tam-
bém está fazendo algumas
mudanças para lidar com seus
concorrentes dos países vizi-
nhos e com fabricantes de
baixo custo da Ásia. Para
aumentar a produtividade, ele
enxugou a diretoria e as linhas
de produção. Para atrair clien-
tes que pagam mais, acrescen-
tou serviços de desenho e trans-
porte ao seu principal negócio,
que é cortar e costurar roupas
para marcas americanas.

El Salvador adotou o dólar
em 2001, numa tentativa de

aproximar-se mais da econo-
mia americana e tirar proveito
das taxas menores de juros
que são associadas a uma
moeda forte. À época, a “dola-
rização” era propalada por
alguns economistas como uma
maneira de estabilizar os paí-
ses com tendência a crises eco-
nômicas. No ano anterior, o
Equador havia adotado o dólar
e sua economia se recuperava
rapidamente. 

Para El Salvador, a mudan-
ça resultou em alguns benefí-
cios importantes. Os custos de
captação caíram porque os
bancos não temiam mais o
risco de desvalorização; os
juros que as empresas pagam
para tomar empréstimos estão
entre as menores da América
Latina. A dolarização também
facilitou o acesso ao crédito
internacional para empresas e
o governo de El Salvador. 

As taxas menores de juros
desde a dolarização ajudaram
a Fresco Group SA, controlada
pela família de Escobar, quan-
do ele recentemente procurou
financiamento para uma nova
fábrica para abrigar todos os
seus 1.200 trabalhadores sob
um único teto.

Mas a política de El
Salvador em relação ao dólar
também cimentou seus custos

trabalhistas em níveis mais
elevados que os de outros paí-
ses da América Central, o que
o obriga a buscar novas
maneiras de ganhar dinheiro.

Em 2001, Escobar só execu-
tava a costura de encomendas
de jeans, roupas de baixo e
camisetas para clientes que
geralmente transportavam os
produtos para os Estados
Unidos. Agora, a empresa
dele consegue criar desenhos,
encomendar materiais e fabri-
car roupas a partir de um sim-
ples esboço, e sua equipe de
logística pode então transpor-
tar os produtos diretamente a
atacadistas ou lojas do varejo
nos EUA. Ele diz que as
mudanças ajudaram-no a ele-
var a receita numa média de
30% para cada peça de roupa
que vende; ele não revela
números de vendas ou lucro
de sua empresa.

O objetivo da Fresco é con-
quistar mercados mais sofisti-
cados em que seus problemas
com o dólar tenham menos
importância. “As grandes
encomendas costumavam ser o
filé de nosso negócio, e as
pequenas encomendas espe-
cializadas eram o osso”, diz
Escobar. “Agora estamos
aprendendo a como nos dar
bem concentrando nos ossos.”

Quando o problema é um dólar alto
Na economia dolarizada de El Salvador,
exportadores saem perdendo

Fontes: Câmara de Comércio e Indústria 
de El Salvador; China Labor Watch

Por causa da dolarização, a indústria de El Salvador enfrenta um salário mínimo 
mais alto do que em países concorrentes. Salário mínimo em US$/hora
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MUNIQUE — Num jantar no
começo de agosto na sede da
Siemens AG, Lothar Pauly, o
presidente da área de telecomu-
nicações da gigante alemã de
engenharia, exibia amostras
dos mais novos e atraentes celu-
lares da empresa enquanto
explicava sua estratégia para
revitalizar a deficitária divisão
de celulares.

Pauly disse a sua platéia no
jantar que a Siemens, então a
quarta maior fabricante mundial
de celulares, podia brigar com
quem quer que fosse com inova-
ções exclusivas como seu modelo
SK65, um telefone preto e prata
com capacidade para e-mail e
um teclado oculto. “A inovação é
a única maneira com que pode-
mos resistir à pressão de pre-
ços”, disse Pauly. A Siemens
esperava que a divisão apresen-
tasse lucro naquele trimestre.

Sete meses depois, a Siemens

caiu para a quinta posição entre
as fabricantes de celular e está à
beira de cair para a sexta. A
divisão de celular da Siemens
continuou tendo prejuízo desde
que Pauly fez sua previsão — a
uma taxa de aproximadamente
Œ 1,5 milhão (US$ 2 milhões) por

dia no últi-
mo trimes-
tre — e não
há previsão
de quando
sairá do ver-
melho.

N u m a
apresenta-
ção ontem,
Pauly recu-
sou-se a
p r e d i z e r
quando a

divisão voltará ao azul, dizendo
somente que ele tinha um plano
que inclui cerca de Œ 1 bilhão
em cortes de custos. “Não estou
de jeito nenhum surpreso quan-
to a essa situação”, disse Pauly. 

Os constantes prejuízos leva-
ram a Siemens a reconhecer
que pode ser forçada a fechar a
divisão, que existe há quase
duas décadas. O desempenho da
unidade deixou Pauly e o
homem que o contratou — o
diretor-presidente da Siemens,
Klaus Kleinfeld — sob pressão.

Antes de assumir como dire-
tor-presidente em janeiro,
Kleinfeld supervisionava as
divisões de telecomunicações
da Siemens. Ele escolheu Pauly
a dedo para reestruturar a
área, fundindo as divisões de
linha fixa e celular. Embora
várias unidades de telecomuni-
cações da Siemens — em parti-
cular sua divisão de redes celu-
lares —estejam indo muito
bem, esse sucesso foi apagado
pelos problemas com a divisão
de telefones celulares. 

Um porta-voz da Siemens
disse que consertar a divisão de
celulares está no topo da lista de
prioridades de Kleinfeld, mas

que o problema é complexo e
uma solução vai levar tempo.
“Isso não é algo que se pode
resolver da noite para o dia”,
disse o porta-voz, acrescentando
que a meta da empresa é encon-
trar uma solução de longo prazo.

Os telefones celulares, que
respondem por aproximada-
mente 7% da receita de Œ 75
bilhões da Siemens, ocupam um
pequeno canto do vasto império
de 12 divisões da Siemens. No
entanto, os celulares estão no
centro da iniciativa da empresa
para erguer uma marca global.

Entretanto, depois de quase
20 anos de tentativas, a Siemens
não conseguiu chegar a sua
meta de se tornar uma fabrican-
te de celular líder, junto com a
finlandesa Nokia Corp. e a ame-
ricana Motorola Inc. Pessoas na
Siemens dizem que a cultura
burocrática da empresa não é
adequada ao mundo dos celula-
res, acelerado e bastante volta-
do ao consumidor.

Acúmulo de prejuízos faz Siemens reduzir ambições com celular

Klaus Kleinfeld

Nota: Ano fiscal termina em 30/9

Fontes: Siemens; Gartner Dataquest
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