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ACABLEVISION, opera-
dora americana de TV a

cabo, ofereceu US$ 16,5
bilhões em dinheiro pela
concordatária Adelphia,
disseram pessoas a par do
assunto. Time Warner e
Comcast eram até agora as
favoritas do leilão, com sua
oferta conjunta de US$ 17,6
bilhões em dinheiro e ações.

* * *

n Nove ex-executivos da
Parlamat, entre eles o ex-
diretor financeiro Fausto
Tonna, pediram a um juiz
de Milão para negociar
uma redução de sentença
em troca de confissões no
processo do escândalo con-
tábil que resultou na falên-
cia do laticínio.

* * *

n A Apax, firma britânica
de participações, desistiu
de fazer parte do consórcio
Weather, que disputa a
compra da Wind, telefôni-
ca que pertence à energéti-
ca italiana Enel, disseram
pessoas a par do assunto.

* * *

n A Monsanto disse, sem
revelar valores, que vende-
rá a subsidiária Enviro-
Chem para diretores da
unidade — que vende ser-
viços e sistemas de contro-
le da poluição do ar.

n O FMI advertiu que o
crescente mercado de deri-
vativos e outros instrumen-
tos financeiros complexos
pode sofrer um rápido e
desordenado movimento
de venda, se o mercado se
deteriorar. Afora esse
temor, o relatório do Fundo
sobre estabilidade finan-
ceira é otimista.

* * *

n O mercado de petróleo e
gás sofre sua maior pres-
são em décadas, disse
Alan Greenspan, presiden-
te do Fed, o BC dos EUA.
Segundo ele, a alta recente
está se refletindo em con-
tratos futuros de seis anos,
o que não aconteceu no fim
de 2004, o que sugere que o
pessimismo aumentou.

* * *

n IBM, Oracle, Nokia,
Red Hat e RealNetworks
pediram para intervir
contra a Microsoft em
seu recurso na Justiça
contra uma ordem de
autoridades antitruste
européias, para assegu-
rar a livre concorrência
no mercado de sistemas
operacionais, disse uma
pessoa a par do assunto.
Nenhuma das empresas
quis comentar.

I NTERNAC IONAL

AALFA, conglomerado
mexicano, adiou a con-

clusão do desmembramen-
to da siderúrgica Hylsamex
e disse que pode, em vez
disso, vender a empresa.
Com a recuperação do
setor siderúrgico, disse, a
Hylsamex vem atraindo
propostas de compra de
grupos internacionais.

* * *

n A Scientific Games,
empresa americana de lote-
rias e cartões telefônicos,
disse que comprou por US$
19,6 milhões 35% da
Scientific Games Latino
América, antiga Serigrafica
Chilena, da qual já possuía
os outros 65%.

* * *

n O Chile viu sua atividade
econômica crescer 5,6% em
fevereiro ante o mesmo
mês de 2004, segundo o
índice Imacec, disse o BC. 
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n A Telefónica Móviles do
Peru adiou a fusão com a
Comunicaciones Móviles,
antiga BellSouth Perú,
para 1o de maio, à espera
da aprovação de autorida-
des. Se a fusão for adiante,
a empresa deterá 77% do
mercado peruano.
n A Movistar, nova marca
da Telefónica Móviles,
investirá mais de US$ 150
milhões em 2005 na
Argentina, para melhorar
e expandir a rede.

* * *
n A EDF, energética fran-
cesa dona da Light, con-
cluiu a venda de 88% da
argentina Sodemsa, que
controla a geradora
Edemsa, disse esta, sem
revelar valores. O compra-
dor foi o grupo argentino
Iadesa.

R E G I O N A L

Hurd mergulha no estudo da titã do Vale do Silício para torná-la uma empresa focada
POR PUI-WING TAM
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Uma semana atrás, Mark Hurd era um
pouco conhecido caso de sucesso, o executi-
vo que havia ressuscitado a fabricante de
equipamentos de informática NCR Corp.
Então o conselho da Hewlett-Packard Co. o
escolheu para ser o sexto diretor-presidente
da empresa, tirando Hurd de suas cercanias
conhecidas e o jogando num palco muito
maior, e mais visível.

Hurd, de 48 anos, assume o timão sob
vigilância atenta. As ações da HP perderam
mais de metade de seu valor nos últimos
cinco anos. A empresa, que tem sede
em Palo Alto, na Califórnia, ofere-
ce uma gama enorme de produtos e
serviços de tecnologia, de impresso-
ras e microcomputadores a serviços de
consultoria e servidores para grandes
empresas. Ela enfrenta duros rivais
como a International Business Machines
Corp. e a Dell Inc. Alguns investidores que-
rem que a empresa se divida.

Hurd terá de agir rápido. Ele tem de sal-
tar para o acelerado Vale do Silício e a cultu-
ra corporativa única da HP, enraizada nos
ditos populares e no espírito de camarada-
gem dos fundadores William Hewlett e David
Packard. Outros executivos de fora não con-
seguiram absorver o “Jeito HP”, notavel-
mente a ex-presidente Carly Fiorina, que foi
demitida em fevereiro.

Como um executivo se ajusta depois
de ser tirado de um cargo no qual estava

no controle e
jogado num
a m b i e n t e
novo e difí-
cil? Hurd
explicou ao
Wall Street
J o u r n a l
como vai

abordar os desafios. Trechos:

Qual é a curva de aprendizado que o sr. terá
na HP e como o sr. pretende lidar com ela?

Há similaridades entre minha empresa
anterior e a Hewlett-Packard. (...) Elas são
ambas globais e complexas, com uma série
de modelos operacionais diferentes. Ao
mesmo tempo, toda empresa tem suas dife-
renças. Vou mergulhar na tentativa de
entender como a empresa funciona.
Trabalharei duro para entender a estraté-
gia, os modelos operacionais e o pessoal.

Quão urgente é a tarefa que o sr. tem?
Esta não é uma empresa em apuros. É

uma empresa que no ano passado teve mar-

gem (de lucro) operacional de 6% e gerou
um significativo fluxo de caixa. Certamente
há pessoas que questionam por que o valor
de mercado da empresa não é mais alto.
Certamente há algumas coisas que a empre-
sa pode aprimorar.

Mas não sinto uma necessidade enorme
de estabelecer um prazo para fazer isso ou
aquilo. Sinto uma urgência para fazer a
empresa ser a melhor possível. Mas isso não
será um evento. É um processo contínuo.

O sr. recrutará pessoas de fora para a
diretoria?

Por natureza, sou um promotor orgânico.
As pessoas sempre tentam suplementar
equipes com talentos externos, mas no final
temos 150.000 pessoas nesta empresa. Estou
convencido pela pura matemática e pelas
pessoas que encontrei até agora que há
grandes talentos nesta empresa.

A HP tem uma cultura singular. Como ela
se compara à da NCR?

Não sei. As pessoas falam sobre cultura
e fazem comentários generalizados sobre
ela, e às vezes elas são muito injustas. Não
posso acreditar que não haja uma multipli-
cidade de culturas nesta empresa. Esta
empresa tem raízes em muitos lugares. Há
um núcleo Hewlett-Packard, um pouco de
Compaq, um pouco de Digital (duas empre-
sas que hoje são parte da HP), um pouco de

Vale do Silício. (...) O que sei é que a cultu-
ra que quero é bem coletiva, que se concen-
tre em melhorar o desempenho e em agra-
dar o acionista e o cliente.

O que o sr. aprendeu com a aquisição da
NCR pela AT&T Corp. em 1991 e seu retorno
a um status independente em 1996?

Poderíamos provavelmente escrever um
livro sobre isso. A AT&T foi uma coisa muito
complicada para nós. Tínhamos uma gran-
de empresa (na NCR) — muito focada em
inovação e em satisfazer as necessidades do
cliente. Não estou certo de por que a aquisi-

ção ocorreu. A NCR afundou depois que
uma porção de gerentes saiu. Como

parte da aquisição da AT&T, acaba-
mos entrando em muitos negócios
diferentes. Não havia um negócio
que víamos de que não gostásse-
mos. Assim nosso capital humano
e financeiro foi posto no limite.

Isso me ensinou o valor do foco.

Mas a HP não é uma empresa
focada — ela tem muitos negócios, mui-

tas vezes não relacionados. O sr. planeja
se desfazer de alguma das divisões da HP
para ter melhor foco?

Todo mundo quer me falar sobre fechar
esse negócio ou desmembrar aquela divisão.
Mas eu quero simplesmente começar apren-
dendo muito sobre essa empresa. Acredito
que haja muitas oportunidades para nós.

Há um código que vem com essa questão.
Ela realmente volta às perguntas: por que
seu valor de mercado não é mais alto? Por
que você não consegue aumentar seu valor?
Eu jamais descartaria nada. Ao mesmo
tempo, não estou tentando vir aqui e dizer:
Ei, vamos mudar tudo amanhã de manhã e
ter algumas idéias mágicas. Tudo que pode-
mos fazer é tentar ser a melhor companhia
que podemos ser.

O sr. leu o livro de David Packard, O Jeito
HP?

(Hurd vai à mesa e pega o livro.) Estou
na metade. Eis sua resposta.

Foi difícil deixar a NCR?
Muito. Foi a decisão mais difícil da

minha vida. Minhas crianças nasceram em
Ohio e moraram lá toda a vida. Minha
mulher e eu vivemos em Ohio por 17 ou 18
anos e realmente gostamos de lá.

Da perspectiva da NCR, trabalhei lá
desde que saí da universidade. Conheço
muito a empresa e as pessoas da empresa.
E estávamos em ascensão. Mas eu lhe diria
que vir para a HP não foi analiticamente
uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil
emocionalmente.

O desafio de ajustar-se ao ‘jeito HP’

Patrick Merewether

A fonte está secando para
fabricantes de bebidas alcoó-
licas.

Nos últimos dez anos, o setor
passou de uma série de empresas
familiares para um punhado de
grandes conglomerados. Essa
consolidação deu outro grande

salto ontem, quando a Pernod
Ricard SA, da França, disse que
está negociando para comprar a
Allied Domecq PLC, do Reino
Unido, depois de meses de dis-
cussões informais entre ambas.
As empresas ainda não defini-
ram um preço, mas analistas
prevêem que a Pernod vá pagar
até 7 bilhões de libras esterlinas
(US$ 13 bilhões).

Uma combinação das duas
companhias, que têm mais ou
menos o mesmo tamanho em
vendas, juntaria o uísque Chivas
Regal Scotch, o jerez Fundador e
os vinhos Jacob’s Creek. O negó-
cio também seria um dos últimos
possíveis entre as maiores fabri-
cantes de bebidas alcoólicas,
dizem analistas. Se ele for adian-
te, o setor será dominado pela
empresa resultante e pela líder
mundial, a Diageo PLC, do Reino
Unido, com o resto bem para
trás. A Diageo faz o uísque
Johnnie Walker e a vodka
Smirnoff, entre outras marcas
famosas.

A compra também poderia
deflagrar uma reação em cadeia
que afetaria outras marcas
conhecidas. A Allied é dona da
Dunkin’ Donuts e da rede de sor-

veterias Baskin Robbins, que
seriam postas à venda porque a
Pernod não está interessada nes-
ses negócios. As cadeias, que
povavelmente seriam vendidas
juntas, arrecadariam cerca de
US$ 1,5 bilhão, e os compradores
mais prováveis seriam firmas de
investimento em participações,
dizem pessoas a par da situação.

Representantes de ambas
as empresas não quiseram
fazer comentários além dos
press releases confirmando as
negociações.

Até pouco tempo atrás, a
Pernod não tinha cara de ser
uma líder da consolidação do
setor, já que era a típica empre-
sa familiar fabricante de bebi-
das especiais que cada vez mais
são algo do passado. A compa-

nhia ainda é liderada por um
descendente de Paul Ricard, que
a abriu em Marselha em 1933.

Mas a partir dos anos 80, ela
se expandiu agressivamente,
comprando marcas de uísque
irlandesas no fim da década e
depois pagando US$ 3,2 bilhões
em 2001 por cerca de um terço
do portfólio da Seagram Co. (A
Diageo comprou o restante.)

Em posse de marcas interna-
cionais, ela pôde se beneficiar de
mudanças de hábitos no consu-
mo de bebidas alcoólicas em todo
o mundo. Em vez de favorecer
bebidas nacionais — pastis na
França, grapa na Itália, bourbon
nos EUA, por exemplo —, as ten-
dências do setor se tornaram
muito mais internacionais, como
prova a popularidade global de

coquetéis como os cosmopoli-
tans. Foi particularmente a
Diageo quem fez subir os gastos
com marketing para promover
suas bebidas em todo o mundo, e
a Pernod tentou segui-la. 

Depois de uma união
Pernod—Allied, analistas vêem
pouco espaço para mais consoli-
dação. A Brown-Froman Corp.,
dos EUA, fabricante do bourbon
Jack Daniel’s, e a fabricante de
rum Bacardi Ltd., em particu-
lar, são empresas mundiais que
correm o risco de perder terre-
no para as duas gigantes. Não é
provável que elas se unam, por-
que são controladas por famí-
lias que não devem ceder con-
trole. E não há outros parceiros
potenciais que trariam qualquer
uma das duas mais perto da
Diageo e da empresa resultante
da fusão entre Pernod e Allied,
dizem analistas.

É pouco provável que a
Pernod seja autorizada a ficar
com todos os negócios da Allied.
A empresa francesa passaria
algumas marcas da Allied para
a Fortune Brands Inc., dos
Estados Unidos. A Fortune
Brands, que tem diversos negó-
cios, entre eles o bourbon Jim
Beam, vai fazer contrato com a
Pernod para comprar algumas
marcas antes de a fusão ser lan-
çada, e o dinheiro será usado
para a aquisição. Se tudo correr
como planejado, a oferta de
aquisição poderia estar pronta
em cerca de duas semanas e
meia, dizem pessoas familiariza-
das com as negociações. O negó-
cio poderia gorar por questões de
preço, dizem pessoas familiari-
zadas com a situação.

Pernod-Allied pode ser último grande
negócio no setor de bebidas alcoólicas

Fonte: Impact Databank*Estimado

De olho na líder
A possível compra da Allied Domecq pela Pernod Ricard, com ajuda da 
Fortune Brands, daria um impulso à Pernod entre as líderes mundiais do setor. 
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Por Deborah Ball, Christopher Law-
ton e Jason Singer, do The Wall
Street Journal. 

POR SCOTT HENSLEY

E HEATHER WON TESORIERO
THE WALL STREET JOURNAL

A Pfizer Inc. reconheceu
ontem que seu motor de cresci-
mento neste ano está engasgan-
do e anunciou uma ampla rees-
truturação e cortes de custos de
US$ 4 bilhões, o dobro do que
alguns analistas esperavam. 

A Pfizer é uma das mais
poderosas farmacêuticas do
mundo, mas neste ano proble-
mas relacionados à pressão de
preços, à segurança de alguns
remédios e ao vencimento de
patentes que já afetaram outras
empresas alcançaram a gigante
americana. Ela projetou um
lucro líquido este ano de US$ 8,6
bilhões. No ano passado, lucrou
US$ 11,4 bilhões.

A empresa disse que adotará
um ambicioso programa de
corte de custos e de reestrutura-
ção que abrangerá das fábricas

de pílulas aos exércitos de
representantes de vendas que
visitam os médicos. A Pfizer
disse que as mudanças vão lhe
permitir recuperar um cresci-
mento de dois dígitos em 2006.

A ação da Pfizer subiu 3,7%
ontem em Nova York.

A Pfizer disse a investidores
que a receita este ano “não
mudará substancialmente” em
relação aos US$ 52,5 bilhões de
2004. As margens podem sofrer
mais, em grande parte por causa
da redução da utilização da capa-
cidade produtiva decorrente de
uma queda nas vendas das pílu-
las para tratamento de artrite
Celebra e Bextra e do Neurontin. 

O plano de economia da
empresa vai contar com políti-
cas de compras mais duras,
enxugamento dos sistemas de
informática, fechamento de
fábricas e eliminação de pos-
tos redundantes.

Pfizer vai fazer corte de
US$ 4 bilhões em custos
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Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 6 abr. 2005. Economia, p. B8.




