
Quando chegam aos 70, os empresários
mais determinados decidem, normalmente,
reduzir a marcha, pedir demissão e dedicar-
se a atividades mais eméritas.

Mas há os executivos que parecem apre-
ciar tremendamente cada minuto passado

no escritório, ao celular ou num vôo notur-
no em seu jatinho para exercer sua
influência numa reunião do conselho.

Ontem, o bilionário investidor
americano Kirk Kerkorian, de
87 anos, um dono de cassino
e magnata em Hollywood,
lançou-se numa dessas
batalhas. Como outras
que ele lutou nos últi-
mos 40 anos, esta prome-
te ser dura e cheia de
adrenalina para todos os
envolvidos.

Desta vez, Kerkorian lan-
çou uma oferta surpresa para
amealhar ações da General Motors Corp.
numa quantia que o deixaria com 8,84% da
empresa. Isso pode ser o bastante para cha-
coalhar a diretoria da conturbada montado-
ra americana. É Kerkorian, o Retorno, para
quem já o viu lutar com a Metro-Goldwyn-
Mayer, a Columbia Pictures, a Chrysler
Corp. e outros pesos pesados empresariais
quando era muito mais novo.

Um assessor de Kerkorian descreveu as
compras de ações da GM pela empresa de
Kerkorian, a Tracinda Corp., como um
“investimento passivo”, dizendo que
Kerkorian está confiante na atual estratégia
e gestão da GM. “Nós não temos uma agen-
da que queiramos impor à companhia”, disse
Terry Christensen, advogado e porta-voz da
Tracinda. “Ele acha que a companhia tem
um grande valor e que, com o tempo, este
será um grande investimento. A ação está

em níveis historica-
mente baixos, e no setor

automobilístico, isso acontece. Ele quer tirar
vantagem disso e investir na companhia.”

Executivos da GM não quiseram comen-
tar. O presidente da montadora, Rick
Wagoner, tem estado sob uma crescente
pressão desde que a GM divulgou um pre-
juízo de US$ 1,1 bilhão no primeiro trimes-
tre e suspendeu seus alertas de resultados
para este ano. Ele também encontra dificul-
dades para reverter a queda de vendas e
recuperar mercado na América do Norte, o
principal da montadora.

A oferta de Kerkorian teve impacto em
Wall Street, fazendo as ações da GM subir
mais de 17%, com um volume de negociação
que chegou a ser cinco vezes maior que a
média dos últimos dez dias. 

Christensen disse que Kerkorian é um

“investidor paciente” que planeja reter as
ações da GM “por um tempo”. Mas o octa-
genário Kerkorian já demonstrou no passa-
do que ele não tem medo de confrontos.

Analistas especulam que a presença de
Kerkorian como um grande acionista da GM
pode aumentar a pressão para que Wagoner
lance uma reforma mais agressiva e abran-

gente do que a divulgada até agora.
“A pressão continua a

crescer”, disse Pat
McGurn, vice-pre-

sidente executi-
vo e conselhei-

ro especial da
I n s t i t u t i o n a l

S h a r e h o l d e r
Services, uma firma de

assessoria para acionistas. “Se essa
diretoria não tiver a confiança da

Tracinda e de Kirk Kekorian, ele não vai
hesitar em revelar seus pontos de vista ao

mercado, ao conselho e a outros acionistas.”
Kerkorian é só um entre vários presiden-

tes de empresa, investidores militantes e
outros líderes empresariais que continuam
no jogo mesmo muito depois dos 65, uma
idade tradicional de se aposentar. Entre os
outros que fizeram o mesmo estão nomes
como Sumner Redstone, que, aos 81, não tem
planos de sair tão cedo do posto de presiden-
te do conglomerado de mídia Viacom Inc. e
se orgulha de exibir seus sinais vitais;
Warren Buffett, de 74, presidente da
Berkshire Hathaway; Rupert Murdoch, 74,
presidente da News Corp.; e Carl Icahn, que
aos 69 acaba de lançar outra batalha de acio-
nista, desta vez contra a Blockbuster, Inc.

Ao fazer isso, eles marcam um ponto
para todos os idosos que rejeitaram a idéia
de que não estavam mais em idade para
desafios. Mas eles também mudam concei-
tos sobre regras de aposentadoria obriga-
tória para executivos — que costuma ser
65 anos — e previsões sobre sucessão de
altos executivos.

Aos 87, Kerkorian faz oferta por gorda
fatia da GM e pode começar nova luta

Por Carol Hymowitz, Joann Lublin, Joe Flint, Lee
Hawkins e Merissa Marr, do The Wall Street Journal. 
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AIBM disse que fará
reestruturação mun-

dial e cortará de 10.000 a
13.000 empregos, especial-
mente na Europa. A rees-
truturação deve gerar uma
provisão de US$ 1,3 bilhão a
US$ 1,7 bilhão no segundo
trimestre, disse a gigante
americana de tecnologia.

* * *

n A Allianz, seguradora
alemã, disse que obteve
lucro de US$ 1,4 bilhão no
primeiro trimestre, 30%
acima do obtido no mesmo
período de 2004. A dona da
AGF divulgará detalhes
dos resultados no dia 13.

* * *

n A SEC, a comissão de
valores mobiliários dos
EUA, pediu a várias petro-
líferas, entre elas a france-
sa Total e a norueguesa
Norsk Hydro, que revelas-
sem se comissões foram
pagas ao governo iraniano
para obter concessões no
país, e o valor delas, disse
pessoa a par do assunto. 

* * *

n A alemã Fresenius,
maior fabricante de apare-
lhos de diálise do mundo,
disse que fez acordo para
comprar a concorrente
americana Renal Care
Group por US$ 3,5 bilhões. 

n A Ericsson vai parar de
fazer novos contratos com
tecnologia CDMA e fechará
sua sede para o sistema
nos EUA. A fabricante de
equipamentos de telecomu-
nicações sueca disse que
continuará a dar suporte
aos clientes que ainda utili-
zam o sistema.

* * *

n O Banca Popolare di
Lodi está sendo investigado
na Itália sob suspeita de
irregularidades na compra
de ações do Antonveneta,
cujo controle o Lodi disputa
com o ABN-Amro.

* * *

n O FBI, polícia federal
dos EUA, disse que investi-
ga as práticas contábeis de
seguradoras. O setor já é
alvo de investigações da
SEC, a comissão de valo-
res mobiliários dos EUA, e
da Procuradoria-Geral de
Nova York. 

* * *

n A Microsoft disse que
vai começar a licenciar
algumas de suas tecnolo-
gias patenteadas para
empresas menores e fir-
mas de investimento de
capital de risco. A empre-
sa busca novos meios de
transformar sua pesquisa
em receita.

I NTERNAC IONAL

AAMÉRICA MÓVIL,
telefônica celular

mexicana, disse que ava-
liaoperar na Espanha,
sede de sua principal rival,
a Telefónica. A mexicana,
dona da Claro, não deu
detalhes adicionais. 

* * *

n A produção da indústria
mineradora peruana cres-
ceu 2,7% em março ante
igual mês de 2004, disse o
governo. O setor é o que
mais exporta.

* * *

n Hugo Chávez, presiden-
te da Venezuela, anunciou
a criação de uma indús-
tria têxtil estatal com par-
ticipação da iniciativa pri-
vada. A nova empresa
receberá investimento de
US$ 1,5 milhão para pôr
em funcionamento uma
antiga fábrica desapro-
priada pelo governo.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O Peru decidiu cancelar
negociações para acordo de
livre comércio com o Chile.
O Peru reclama que o Chile
não pediu desculpas apro-
priadas por vender armas
ao Equador na guerra deste
com o Peru nos anos 90.

* * *
n O governo argentino
disse que emitirá uma
decisão final sobre novo
contrato com a distribuido-
ra de gás Metrogas em 22
de junho. As tarifas estão
congeladas desde 2002.

* * *
n A Altura, mineradora
peruana, disse que abrirá o
capital na Bolsa de Toronto,
no Canadá, em julho. A
empresa, da australiana
Equinox, planeja depois
oferecer ações em Lima.

R E G I O N A L

POR MONICA LANGLEY
THE WALL STREET JOURNAL

Como presidente da American
International Group Inc., Maurice
“Hank” Greenberg tinha uma sala
decorada com uma escultura de
Remington, uma mesa estilo George III
do século 19, vasos chineses e uma tela
de Van Gogh chamada “Riacho entre
arbustos”, avaliada em US$ 6 milhões. 

Agora, esses itens estão sob litígio
naquele que promete ser um dos mais
complexos divórcios da recente histó-
ria das corporações.

Greenberg, deposto em março da
liderança do colosso mundial dos segu-
ros, conduzido por ele durante quase
quatro décadas, diz que esses e centenas
de outros objetos pertencem a ele e a
três entidades privadas que ele dirige.
Mas quando Greenberg enviou um cami-
nhão de mudança na semana passada
para retirar os itens da sede da AIG, os
advogados da seguradora mandaram o
caminhão de volta, vazio, segundo pes-
soas familiarizadas com a questão.

Furioso, Greenberg ameaçou pro-
cessar a AIG, segundo seus advogados.

Entre as coisas que os advogados dizem
que ele quer reaver estão: cartas que
sua mãe lhe enviou enquanto servia na
guerra; fotografias tiradas quando ele
foi premiado com a Estrela de Bronze;
cartões de chefes
de Estado incluin-
do o presidente
Bush pai; o histó-
rico de saúde de
seu cão maltês,
Snowball; as toa-
lhas de banho,
roupas de baixo, e
um aparelho de
higiene bucal.

N e g o c i a ç õ e s
continuam sendo
feitas para decidir
o que deve ser dado
a Greenberg neste momento. Numa
iniciativa pouco usual, Greenberg quer
que um homem que foi assistente pes-
soal do falecido fundador da AIG nos
anos 50 se comprometa a declarar
quais itens ele acredita ser realmente
de Greenberg, segundo pessoas fami-
liarizadas com o assunto.

A mudança teria sido só mais um
passo no tortuoso processo de separa-
ção entre a AIG e o homem que a
transformou numa gigante. Em meio a
amplas  investigações, a AIG reconhe-
ceu a prática de contabilidade indevida
e finanças infladas para melhorar o
seu balanço, reduzindo o patrimônio
líquido da empresa em US$ 2,7 bilhões.

A separação está complicada tam-
bém em outras áreas. A auditoria
interna da AIG concluiu que alguns
lançamentos contábeis questionáveis
teriam sido orquestradas por
Greenberg ou outro ex-executivo da
AIG, dizem pessoas familiarizadas
com o caso. Um advogado de
Greenberg, David Boies, afirma que a
atual administração da AIG participou
das decisões contábeis agora contesta-
das. O que está claro é que os interes-
ses legais da AIG e de Greenberg
tomaram caminhos opostos.

Uma peça-chave da briga são os
documentos e registros de Greenberg e
das três entidades privadas, que tam-
bém são os maiores acionistas da AIG.
Esse registros são de vital interesse

para os investigadors — a Securities
and Exchange Commission, que é a
comissão de valores mobiliários dos
Estados Unidos; a Procuradoria-Geral
do Estado de Nova York; e o departa-
mento de seguros do Estado. Eles estão
examinando se essas empresas foram

usadas por Greenberg para premiar ou
exercer pressão sobre pessoas envolvi-
das em negócios com a AIG, disseram
fontes familiarizadas com o caso.

Durante anos, Greenberg esteve
numa posição única para um líder
empresarial: ele dirigia não apenas
uma gigante do setor financeiro, mas
também as três entidades de capital
fechado relacionadas à ela. São elas: a

Starr International Co., longamente
usada como plano de investimento e de
pagamento diferido para a diretoria da
AIG; a C.V. Starr & Co., que faz subs-
crição de seguros e corretagem com a
AIG; e a Starr Foundation, uma orga-
nização filantrópica. Todas receberam
o nome do homem que fundou a AIG há
86 anos: Cornelius Vander Starr. 

Executivos da AIG estão agora sendo
pressionados para escolher um dos
lados e romper todos os laços com a AIG
ou com Greenberg e as empresas Starr.
“Isto é loucura”, diz Edward Matthews,
um dos vice-presidentes do conselho,
que se demitiu da AIG na semana pas-
sada para concentrar-se nas Starr. “A
paranóia, a desconfiança — separando
pessoas que trabalharam juntas por
anos. Estamos vivendo um pesadelo.” 

Juntas, as três Starr possuem cerca
de 16% das ações da AIG. Greenberg,
como presidente delas, planeja levar
as entidades consigo para um escritó-
rio que planeja abrir em Manhattan.

Mas os reguladores e a AIG não
estão dispostos a permitir que isso
aconteça sem brigar.

No divórcio de Greenberg com a AIG, quem fica com o Van Gogh de US$ 6 milhões?

Maurice ‘Hank’
Greenberg

Empresário que fez da
seguradora a maior do
mundo não quer deixar
nada para trás.

POR CASSELL BRYAN-LOW
THE WALL STREET JOURNAL

Michael Alculumbre, que comanda uma
pequena firma britânica de processamento
de pagamentos online, voltava de uma reu-
nião em seu carro recentemente quando um
colega ligou dizendo que o site de sua com-
panhia estava sendo vítima de uma extor-
são cibernética.

“Você pode ignorar este email e tentar
manter seu site funcionando, o que vai custar
dezenas de milhares de dólares em clientes
perdidos”, dizia a mensagem assinada “Tony
Martino”. “Ou você pode mandar uma ordem
de pagamento de US$ 10.000 para ter certeza
de que seu site não vai ter problemas e nós
ainda damos proteção por um ano”, dizia o
email, que foi visto pelo Wall Street Journal.

Nos quatro dias seguintes, a companhia
levou repetidas rajadas de dados disparadas
contra seus servidores, que paralisaram o sis-
tema de pagamentos e deixaram os varejistas
que dependem dele incapazes de processar
pagamentos de clientes por até uma hora.

O drama salienta uma das tendências
mais recentes dos crimes online: bandidos
que utilizam a internet para perpetrar extor-
sões a distância. Por trás desses ataques
estão vírus tipo “bot”, ou códigos de compu-
tador com os quais hackers conseguem

seqüestrar milhares de computadores a
grandes distâncias. Os invasores então alu-
gam essas redes improvisadas — que podem
incluir dezenas de milhares de computado-
res infectados — para outros criminosos por
desde alguns centavos até US$ 1 por máqui-
na, dizem especialistas em segurança. Os
criminosos então podem mandar as máqui-
nas seqüestradas enviar emails em massa
para listas de endereços, ou direcionar rios
de dados para o sistema de computadores de
uma empresa, com vistas a tirá-lo do ar.

Essas redes perversas, que rendem um
grande poder de computação, além de ano-
nimato, ganham popularidade entre crimi-
nosos para uma variedade de usos, como
roubo de identidade e extorsão. “O que a
gente vê geralmente é que esses casos de
invasão de computadores estão passando a
ter um motivo monetário”, e não são mais
simples travessuras, diz Christopher
Painter, vice-presidente da seção de crime
de informática do Departamento de Justiça
dos Estados Unidos. “Extorsionários são a
última variedade disso.”

Especialistas em segurança dizem que
começaram a ver tentativas de extorsões
online dois ou três anos atrás. Autoridades
policiais dizem que o número de casos
envolvendo extorsão online cresce, mas que

é difícil obter dados porque os criminosos
normalmente são processados sob leis que
cobrem outros crimes, como lavagem de
dinheiro ou infrações relacionadas à inva-
são de computadores.

E como em outras formas convencionais
de extorsão, as empresas relutam em rela-
tar esses casos, em parte por medo de publi-
cidade negativa. “Muitas companhias deci-
dem que é melhor lidar com isso de forma
privada”, diz David Thomas, diretor da
seção de intrusão informática do Federal
Bureau of Investigation, o FBI, que é a
Polícia Federal dos EUA.

Mesmo se elas não relatam à polícia os
ataques, as vítimas de extorsão costumam
buscar ajuda de empresas de segurança na
internet. A Prolexic Technologies Inc., uma
empresa do ramo na Flórida, diz que cerca
de 85 de seus clientes já foram alvo de ten-
tativas de extorsão online. No fim de 2003,
quando a Prolexic foi fundada, foram só 25.

As vítimas costumam ser empresas que
dependem bastante da internet, como pro-
cessadoras de pagamentos online, sites de
jogos de azar e sites de câmbio e outros ser-
viços financeiros. Empresas pequenas e
médias costumam ser mais vulneráveis, por-
que suas redes geralmente não são tão bem
protegidas quando as de grandes empresas.

Casos de extorsão on-line multiplicam-se

Fred Harper

%HermesFileInfo:B-12:20050505:

B12 O ESTADO DE S. PAULO

jaime
Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 5 maio. 2005. Economia, p. B12.




