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AARÁBIA SAUDITA
está dizendo aos com-

pradores de petróleo que
vai fornecer todo o com-
bustível que quiserem, até
o limite de sua capacidade
de extração, para que pos-
sam aumentar seus esto-
ques. Segundo uma autori-
dade da Opep que conhece
a política, o reino teme que
a recente escalada do
preço do petróleo possa
voltar-se contra os expor-
tadores ao conter o cresci-
mento econômico.

* * *

n A economia global está
prestes a desacelerar, disse
o Banco Mundial num rela-
tório em que pede uma res-
posta coordenada dos EUA,
Europa e Ásia para susten-
tar o dólar e minimizar os
riscos de uma crise.

* * *

n A Nokia disse que investi-
rá até US$ 150 milhões para
erguer uma fábrica em
Madras, no sul da Índia,
para atender à demanda no
país e no resto da Ásia.

* * *

n A Alcoa disse que seu
lucro caiu 27% no primei-
ro trimestre, ante igual
período de 2004, para US$
260 milhões, devido a
várias provisões. 

n O governo checo apro-
vou a venda da telefônica
estatal Cesky para a
Telefónica, da Espanha.
Semana passada, a comis-
são de privatização reco-
mendara que a proposta
da Telefónica, de US$ 3,5
bilhões, fosse aceita. 

* * *

n A Sony e a Fifa fecharam
acordo de US$ 305 milhões
pelo qual a gigante japone-
sa de eletrônicos será uma
das seis patrocinadoras ofi-
ciais de mais de 40 eventos
da Fifa entre 2007 e 2014,
inclusive as Copas do
Mundo do período.

* * *

n A Lego, fabricante dina-
marquesa de brinquedos,
disse que seu prejuízo
anual mais que dobrou em
2004, para US$ 333,4
milhões, e anunciou que
venderá sua rede de par-
ques temáticos Legoland.

* * *

n A Kodak disse que teve
lucro de US$ 556 milhões
em 2004, cerca de 10%
menos do que havia previs-
to em janeiro, quando aler-
tou que poderia ter de
ajustar o resultado ao
admitir erros na contabili-
dade do imposto de renda
em alguns países.

I NTERNAC IONAL

AAMÉRICA LATINA
deve ver sua taxa de

crescimento econômico
cair dos 6% do ano passado
para 3,9% em 2005 e 3,8%
em 2006, previram econo-
mistas do Instituto de
Finanças Internacionais,
ligado a um grupo dos
maiores bancos do mundo.

* * *

n A Suprema Corte da
Argentina manteve a
“pesificação” das dívidas
adotada em 2002, bem
como a inclusão das dívi-
das convertidas ao peso na
reestruturação das dívidas
em moratória, uma vitória
dupla para o governo.

* * *

n A ENP, petrolífera esta-
tal chilena, e a Enel, da
Itália, criaram uma joint
venture para desenvolver
projetos de energia geotér-
mica no Chile.
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n A Venezuela pode procu-
rar sócios privados para
desenvolver o campo de
petróleo Tomoporo na
região do Lago Maracaibo,
disseram executivos da
estatal PDVSA, revertendo
uma decisão de explorar o
campo sozinha. 

* * *
n O Equador teve receita
com exportações de petró-
leo de US$ 653,5 milhões no
primeiro bimestre, 25% a
mais que em igual período
de 2004, disse o BC equato-
riano.

* * *
n A Transener, energética
da Argentina, adiou pela
segunda vez o prazo de sua
proposta para reestruturar
US$ 465 milhões em dívida,
de 6 para 15 de abril.
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CIDADE DO VATICANO — O falecido
Papa João Paulo II foi louvado por seu papel
na derrubada do comunismo. A contribui-
ção do cardeal Edmund Szoka à Igreja
Católica foi uma injeção de capitalismo. 

O ex-arcebispo de Detroit de 77 anos de
idade é presidente do Governo do Estado
da Cidade do Vaticano, a figura mais pró-
xima de um prefeito nesse minúsculo país.
Há dois anos, Szoka tirou a loja de depar-
tamentos do Vaticano de um porão para a
antiga estação de trem, um espaçoso edifí-
cio de pedra atrás da Basílica de São
Pedro. Novas mercadorias foram acrescen-
tadas: perfumes caros, relógios Longines
de US$ 3.000 e TVs de tela de cristal líqui-
do da Panasonic.

Há alguns dias, havia duas mulheres
vestidas com casacos de pele recebendo
conselhos de maquiagem de uma jovem
atendente, com música popular brasileira
ao fundo. Ali perto, consumidores pegavam
pacotes de cigarros vendidos sem impostos,
30% mais barato do que fora dos muros da
Cidade do Vaticano, na Itália.

“A loja vai muito bem”, diz o cardeal, ape-
sar de lembrar que houve uma queda nas
vendas desde que acabou o período das festas
de fim de ano. “Antes do Natal, é fantástico.”

Num lugar onde a oração e o estudo teo-
lógico predominam, o cardeal Szoka dribla
problemas de tráfego, estacionamento e,
especialmente, finanças. “Meu trabalho
basicamente é de administrar este país”,
diz. “Meu maior proble-
ma é manter um orça-
mento equilibrado.”

Desde que foi nomea-
do para o atual posto em
2001, ele melhorou as
operações de varejo do
Vaticano, que agora cor-
respondem a 53% do
orçamento anual de Œ
150 milhões (US$ 193
milhões) da cidade-
Estado. A receita dos
museus vaticanos, incluindo entradas e ven-
das de lojas de suvenires, somam outros
19%, enquanto miudezas como as vendas de
selos e moedas do correio completam a
equação. Sem esse dinheiro, o Vaticano não
conseguiria pagar por sua eletricidade ou os
salários de 1.500 empregados que incluem 63
jardineiros em tempo integral. “Todo o
resto”, diz Szoka, “é custo.”

O esforço do Vaticano para fechar as
contas derruba um dos grandes mitos sobre
a Igreja — o de que é imensamente rica.
Certamente, o Vaticano está cheio de tesou-
ros. Seus museus estão lotados de
Michelangelos, Leonardos e Rafaéis. Só o
valor da Basílica de São Pedro é astronômi-
co. Mas o Vaticano não pretende vender
suas obras-primas. Aliás, as obras de valor
incalculável, inclusive a Capela Sistina, são
listadas na contabilidade com valor nomi-
nal de Œ 1 cada, como maneira de indicar
que o Vaticano preza mais sua importância
religiosa e artística do que seu valor finan-
ceiro. Consultores externos dizem que já
aconselharam à liderança conservadora da
Igreja que invista de forma mais agressiva
— por exemplo, emitindo debêntures garan-

tidas por seus ativos mais valiosos —, mas
não foram ouvidos. 

Hoje, uma das maiores fontes de renda da
cidade-Estado de 440.000 metros quadrados é
um posto de gasolina com duas bombas, 50
metros a oeste da basílica. Há sempre fila
para abastecer com uma gasolina que custa
até 30% menos do que na Itália simplesmen-
te porque sobre ela não incidem impostos. 

O combustível barato começou a ser tão
procurado que criou o risco de incomodar a
Itália, que perde receita tributária toda vez
que um italiano enche o tanque no Vaticano.
Szoka deixou as regras mais severas, per-
mitindo somente que aqueles com residên-
cia fixa no Vaticano ou permissões de tra-
balho do Estado comprem combustível. “Se
não tivéssemos essa restrição, eu não teria
problemas financeiros”, diz Szoka.

A cidade-Estado é na verdade a sede de
duas entidades com limitações financeiras.
O termo Vaticano refere-se somente a uma
pequena porção de território de propriedade
da Igreja dentro da Itália. A entidade políti-
ca da Igreja Católica é conhecida como a
Santa Sé, e opera sob um orçamento sepa-
rado que é só um pouco maior do que o do
Vaticano. A Igreja Católica local de cada
país em geral possui e administra todas as
propriedades da Igreja lá, mas o Vaticano
não tem controle sobre esses ativos. 

Mas a Santa Sé e o Vaticano têm patri-
mônios que são investidos de forma muito
conservadora e geram retornos modestos,
dizem consultores da Igreja. O orçamento
da Santa Sé é administrado por um escritó-
rio chamado de Administração do
Patrimônio da Sé Apostólica, ou Apsa. 

O grupo não publica dados financeiros.
Mas segundo uma pessoa que conhece suas
operações, o orçamento total da Apsa é de
aproximadamente Œ 200 milhões. Isso tem de
cobrir salários de 2.500 funcionários da Cúria
Romana. A maior parte desse dinheiro vem
do retorno de investimentos, de centenas de
apartamentos que ela aluga em Roma, mui-
tos a preços abaixo dos de mercado, e de con-
tribuições de confederações locais de bispos.

As finanças da hierarquia da Igreja
foram mal administradas por muitos anos,
comandadas por clérigos com pouco conhe-
cimento de comércio ou contabilidade,
segundo pessoas a par do assunto. A Apsa
foi deficitária por 23 anos consecutivos. A
diferença tinha de ser coberta com doações.

A entidade só voltou ao azul em 1994.
A mudança começou quando o Istituto

per Opere Religiose, conhecido como o
banco do Vaticano, se viu envolvido na
quebra do italiano Banco Ambrosiano. O
banco do Vaticano tinha uma pequena
participação no Ambrosiano, e juizes ita-
lianos disseram que ele era parcialmente
responsável pelos US$ 1,5 bilhão em crédi-
tos de recebimento duvidoso. O presidente
do banco, Roberto Calvi, foi encontrado
mais tarde enforcado na ponte de
Blackfriar em Londres, em 1982.
Autoridades britânicas dizem que foi
assassinato. A Santa Sé não admitiu culpa
em relação à quebra do banco, mas, mais
tarde, pagou uma multa de mais de US$
244 milhões a autoridades italianas que
investigavam a questão. O caso da morte
de Calvi nunca foi resolvido. 

O cardeal Szoka foi chamado pelo
Vaticano em 1990 para ajudar a acertar as
finanças. Em Detroit, ele ganhou reputação
por sua transparência e por ser um eficien-
te cortador de custos. Ele fechou ou consoli-
dou 30 paróquias para manter a diocese em
ordem numa época em que os empregos da
indústria automobilística local estavam
desaparecendo. 

O Papa João Paulo II o nomeou presiden-
te da Prefeitura dos Assuntos Econômicos da
Santa Sé, a divisão responsável pela contabi-
lidade do Vaticano e da Santa Sé. Não havia
computadores no escritório na época, então
Szoka convenceu uma fundação a doar
alguns. Ele trouxe a Ernst & Young para
modernizar a contabilidade. E ajudou a ini-
ciar um amplo programa de redução de cus-
tos, com cortes em horas extras e viagens.

Apesar de menos de 500 pessoas viverem
dentro do Vaticano, o cardeal Szoka ainda
precisa supervisionar todas as funções do
microestado. Isso inclui administrar o efi-
ciente correio do Vaticano, emitir passapor-
tes e lidar com um sistema de aposentadoria
do Estado que ele descreve como tendo “um
déficit atuarial”. “Teremos que acrescentar
bastante dinheiro a ele”, diz o cardeal. 

Szoka não deve completar esse traba-
lho. Funcionários do Vaticano são sujeitos
a aposentadoria compulsória aos 75 anos.
Ele submeteu seu pedido de demissão ao
papa quando atingiu essa idade, há dois
anos, mas lhe pediram que ficasse mais
um pouco.
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Embora tenha apenas 
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todas as funções de um 
Estado. 
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DETROIT — Ao assumir pessoalmen-
te o controle da divisão norte-americana
da General Motors Corp., o presidente
da empresa, Rick Wagoner, já recebeu
uma dose de más notícias: a Moody’s
Investors Service rebaixou a classifica-
ção de risco da dívida da divisão auto-
mobilística da GM para Baa3, apenas
um nível acima do grau especulativo, e a
dos títulos de dívida emitidos pela lucra-
tiva divisão financeira General Motors
Acceptance Corp. para Baa2, dois níveis
acima do grau especulativo. 

Mudar a perspectiva negativa refle-
tida nesses rebaixamentos será crítico
para o esforço de Wagoner de recupe-
rar a lucratividade e convencer investi-
dores e funcionários de que ele tem um
plano de ação claro para manter a
maior montadora do mundo nos trilhos. 

De fato, dizem executivos da GM,
Wagoner tem um plano de ação, apesar
de ter dito pouco em público.

Na reorganização iniciada em
março, a GM deixou de ser uma holding
de quatro montadoras regionais quase

independentes — a GM América do
Norte, a GM Europa, a GM América
Latina e a GM Ásia — para transfor-
mar-se numa empresa única, com gran-
des áreas, como projeto e engenharia
de veículos e manufatura, respondendo
a apenas um executivo. Por exemplo, o
vice-presidente do conselho Robert
Lutz, que presidia a GM América do
Norte, agora tem autoridade direta
sobre todo o desenvolvimento de veícu-
los no mundo todo — inclusive muito
dos quase US$ 8 bilhões de orçamento
de investimentos de capital da GM. 

Em situações nas quais Lutz, como
vice-presidente mundial de desenvolvi-
mento de produtos, tinha de lutar para
convencer diretores regionais a concor-
dar em fazer veículos com tamanhos
similares e os mesmos componentes e
padrões de engenharia, ou alocar pes-
soal de sua folha de pagamento para
trabalhar num projeto de outra região,
ele agora pode ordenar que se compar-
tilhem produtos e componentes. Numa
apresentação para investidores no mês
passado, organizada pelo analista
Stephen Girsky, que acompanha o setor

no Morgan Stanley, Lutz disse que isso
gerará economias significativas para a
GM. Os custos de novos assentos para o
sucessor do Chevrolet Malibu, que está
sendo desenvolvido como parte de um
programa mundial, serão 70% menores
do que os do atual modelo, disse. 

Lutz explicou que, dentro da estru-
tura antiga, o diretor de design da GM
América do Norte, Ed Welburn, estava
tentando contratar 50 designers ao
mesmo tempo em que a GM demitia 10
designers em outras partes do mundo. 

Ontem, fornecedores da GM que par-
ticiparam de uma reunião com Bo
Andersson, o principal executivo de
compras da montadora, disseram que a
GM está pressionando seus fornecedores
americanos a oferecer preços menores,
em linha com os cobrados por fornece-
dores internacionais. A empresa tam-
bém sugeriu que os fornecedores devem
estudar construir fábricas fora dos EUA.

Num discurso filmado para os fun-
cionários na segunda-feira, Wagoner,
que presidiu a GM brasileira no início
dos anos 90, ressaltou que o problema
do grupo está na América do Norte,

de modo que a estratégia agora é
manter o desempenho das operações
em outras regiões e concentrar as
atenções em resolver as questões
norte-americanas. 

Presidentes de montadoras já
usaram momentos problemáticos
para divulgar planos detalhados
para reverter a situação da
empresa, em parte para acalmar
os investidores e também para
levantar o moral dos funcionários.
O diretor-presidente da Nissan,
Carlos Ghosn, criou o padrão
recente do setor em outubro de
1999, quando detalhou um progra-
ma que continha metas detalha-
das para cortes de custos, redu-
ção da capacidade produtiva e
recuperação da lucratividade.

Com um plano claramente articula-
do, Wagoner terá uma chance maior de
manter a organização de concessioná-
rias da América do Norte intacta e de
aumentar a confiança entre concessio-
nários e fábricas, diz Gerald C.
Meyers, um ex-executivo do setor e
agora professor da Universidade de

Michigan especializado em organiza-
ção e administração. 

Mas a decisão da GM de centralizar
o comando de funções críticas não con-
vence todos. Peter Morici, professor de
Administração da Universidade de
Maryland, diz que, ao globalizar o
desenvolvimento de produtos, a GM
perderá distinções de marca e mercado.

Wagoner quer fazer da GM uma empresa realmente global
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Para salvar suas finanças, Santa Sé
recorre a uma dose de capitalismo
Loja do Vaticano agora vende
perfumes e relógios caros.
Orçamento continua curto
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Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 7 abr. 2005. Economia, p. B14.




