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CARLOS GHOSN, dire-
tor-presidente das mon-

tadoras Nissan, do Japão, e
Renault, da França, disse
que as primeiras duas
semanas de outubro foram
terríveis no mercado ameri-
cano, e alertou que toda a
indústria automobilística
pode ser afetada se a ten-
dência continuar.
n A Ford não deve anun-
ciar hoje um plano de
reestruturação, como se
esperava, mas somente no
fim do ano ou começo de
2006, disseram pessoas a
par do assunto. 

* * *

n A Associação de Editoras
Americanas moveu ação
em Nova York alegando
que o serviço do Google que
escaneia milhões de livros
para colocá-los disponíveis
online é uma infração aos
direitos autorais. A Google
diz que só está fazendo um
índice e que isso é permiti-
do pela legislação.

* * *

n A Sharp, do Japão, maior
fabricante mundial de TVs
com tela de cristal líquido,
disse que quer dobrar as
vendas do produto nos pró-
ximos cinco anos, concen-
trando-se nas TVs com telas
de 40 polegadas ou mais.

n Dezenas de credores da
Refco, corretora americana
de commodities que pediu
concordata esta semana,
apresentaram suas deman-
das na Justiça Federal
americana em Nova York,
entre eles o Bawag, um obs-
curo banco austríaco, o
Bank of America, a Cargill,
e vários banqueiros da
América Central. 

* * *

n O Bank of America,
segundo maior banco ame-
ricano em valor de merca-
do, disse que seu lucro
cresceu 9,6% no terceiro
trimestre, em relação a
igual período de 2004, para
US$ 4,1 bilhões.

* * *

n A Rio Tinto, mineradora
australiana, disse que sua
produção de minério de
ferro subiu 18% no terceiro
trimestre, para 32,2
milhões de toneladas. A
empresa é a segunda
maior produtora de miné-
rio de ferro do mundo,
depois da Vale.

* * *

n A Kodak disse que teve
prejuízo de US$ 1 bilhão no
terceiro trimestre, em
grande parte devido a des-
pesas extraordinárias
para cobrir débitos fiscais.

I NTERNAC IONAL

OMÉXICO vai abrir lici-
tações avaliadas em

até US$ 3,7 bilhões para
empresas privadas cons-
truir e operar 8 hospitais e
4 escolas politécnicas e
manter 12 estradas que
não cobram pedágio, disse
um assessor da
Presidência.

* * *

n A Mexichem, fabricante
mexicana de químicos e
plástico, disse que vai emi-
tir US$ 121,5 milhões em
ações, ou 20% do capital. A
empresa prepara-se para
fazer uma oferta para
comprar a rival Dermet. 

* * *

n Os bancos da Venezuela
tiveram lucro conjunto de
US$ 327,9 milhões de janei-
ro a setembro, 33,6% a
mais que em igual período
de 2004, segundo a consul-
toria venezuelana Softline.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Candente, mineradora
canadense, elevou em 325
milhões de toneladas a
estimativa do depósito de
cobre de seu projeto em
Canariaco Norte, no Peru,
estipulada inicialmente em
76,5 milhões de toneladas.

* * *
n As exportações de café do
Peru podem alcançar US$
330 milhões este ano, ante
US$ 289 milhões ano passa-
do, devido a um aumento de
preço provocado pela que-
bra da safra no México e
América Central, disse a
Câmara Peruana do Café.

* * *
n Chile e Índia devem con-
cluir em novembro a nego-
ciação de um acordo bilate-
ral de comércio, disseram
os os dois países.

R E G I O N A L

Modelo a gasolina

Modelo elétrico

MODELO HÍBRIDO

Sob o capô

Tanque de gasolina
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Veículos híbridos usam componentes parecidos com os de carros 
movidos a gás e elétricos, mas a Toyota e a GM divergem nas 
tecnologias de propulsão e transmissão. 

Baterias: Recebem energia 
de um carregador e dos freios

Motor elétrico:
Substitui o motor 
a gasolina

Controlador elétrico:
Otimiza a energia 
enviada às rodas

BATERIAS: Armazenam 
energia do motor a gasolina 
ou freios
Toyota Prius/Saturn Vue: 
Mesma função

TANQUE: Alimenta o motor e 
armazena energia
Toyota Prius/Saturn Vue: 
Mesma função

Fontes: Toyota Motor; Honda Motor; Ford Motor; General Motors; HowStuffWorks

Motor: Gera energia para 
mover o veículo

Transmissão: Transmite 
energia gerada pelo motor 
para mover o veículo

Bateria: Serve de fonte 
inicial de energia para dar 
a partida no motor

MOTOR ELÉTRICO: Serve como motor e gerador
Toyota Prius: Um grande motor para propulsão e um 
motor menor para carregar a bateria 
Saturn Vue: Motores de tamanho similar 
impulsionam o veículo e geram eletricidade

MOTOR A GASOLINA: Funciona mais eficientemente 
que outros motores e tem tamanho menor; o motor 
elétrico e as baterias em geral permitem que o 
motor seja desligado quando o veículo pára
Toyota Prius/Saturn Vue: Mesma função

TRANSMISSÃO: Transmite energia ao motor e do 
motor para as rodas
Toyota Prius: Usa transmissão controlada eletronicamente
Saturn Vue: Usa ‘transmissão manual auto-engrenada’

SOFTWARE DE CONTROLE DA POTÊNCIA: Otimiza a energia enviada às rodas 
Toyota Prius: Ajustado para a cidade, com uma versão americana para estradas
Saturn Vue: Ajustado para as estradas
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POR NORIHIKO SHIROUZU E JATHON SAPSFORD
THE WALL STREET JOURNAL

Uma batalha por poder e influência está
emergindo na indústria automobilística,
num momento em que, pela primeira vez no
século, não se tem certeza sobre como será
ou quem dominará a tecnologia sob os capôs
dos carros.

Com o preço da gasolina nas alturas, as
montadoras estão se apressando para utili-
zar motores híbridos, que aumentam a eco-
nomia de combustível combinando um
motor a gasolina tradicional com um elétri-
co. O resultado é uma corrida entre as gran-
des montadoras do mundo que — como
aconteceu na briga entre VHS e Betamax
nos primórdios do videocassete — pode rede-
senhar a hierarquia do setor e seus sistemas
de alianças por muitos anos no futuro. 

No momento, a japonesa Toyota Motor
Corp. está disparada na frente. Nos Estados
Unidos, o aumento da gasolina neste ano aju-
dou a transformar seu sedã de visual futuris-
ta Prius de um queridinho dos ambientalistas
numa sensação geral. A Toyota diz querer
vender 1 milhão de híbridos por ano já em
2010, ou 10% de todas as suas vendas. A firma
de pesquisas do setor J.D. Power &
Associates prevê que 750.000 híbridos serão
vendidos em 2012, ou 4,1% de todas as vendas
previstas para aquele ano. Mas executivos do
setor dizem que els podem vender bem mais
se a tecnologia continuar a melhorar.

A Toyota tinha esperanças de estabele-
cer seu padrão para motores híbridos para
o setor todo ao licenciar outras montadoras
para utilizá-lo.

Mas outras montadoras que também têm
grandes planos para os híbridos não estão
mordendo a isca. A americana General
Motors Corp. atraiu as alemãs
DaimlerChrysler AG e BMW AG para formar
uma poderosa aliança e desenvolver um sis-
tema híbrido mais simples que o da Toyota.
Apesar de o sistema da GM não economizar
tanto combustível, é mais barato de ser pro-
duzido e mais fácil de ser configurado para
os carros maiores e os utilitários esportivos. 

E a maior montadora européia, a
Volkswagen AG, anunciou uma parceria
para a criação de híbridos com a fabricante
de carros de luxo alemã Porsche AG. Outras
empresas, como a americana Ford Motor
Co. e a japonesa Honda Motor Co., decidi-
ram desenvolver tecnologia própria. 

Há fortes incentivos para que as monta-
doras busquem parceiros. Diluir os custos
de pesquisa e desenvolvimento por mais
motores pode aumentar os lucros. Os preços
dos fornecedores caem se os pedidos forem
maiores e vierem de mais montadoras. E o
controle sobre o projeto do motor pode dar
uma vantagem em desempenho e custos. 

Há mais de dez anos, a Toyota deu a lar-
gada na corrida dos híbridos com uma deci-
são que foi em grande parte vista como irre-
levante dentro do setor: ela tirou do fundo
do baú uma antiga idéia do setor de fazer
um carro movido por um motor tradicional
a gasolina e um sistema elétrico a bateria.
Ela chamou o novo sedã de Prius, uma pala-
vra em latim para “primeiro”.

A Toyota diz que a demanda pelo modelo
— que a agência de proteção ambiental
americana diz fazer o equivalente a 23,2
quilômetros por litro — hoje é tão forte que
quem compra um Prius tem de esperar de
três a quatro meses para receber o carro.
Até os executivos que desdenharam a tec-

nologia híbrida agora dizem que a Toyota
merece o crédito por tê-la desenvolvido. 

Como muitas tecnologias, os motores
híbridos hoje custam mais para ser produ-
zidos do que motores tradicionais. Custa em
torno de US$ 1 bilhão para desenvolver um
novo motor a gasolina e ainda mais para
um híbrido. Os carros híbridos têm peças
caras que carros comuns não têm, inclusive
baterias grandes e pesadas, motores elétri-
cos e módulos de controle eletrônico sofisti-
cados. A cara parafernália permite aos car-
ros trocar discretamente do motor elétrico
— normalmente nas velocidades mais bai-
xas, quando os motores a gasolina são
menos eficientes — para o a gasolina e vice-
versa. O motor a gasolina e mecanismos
especiais nos freios recarregam as baterias. 

Esses componentes ainda estão sendo pro-
duzidos em volumes relativamente pequenos.
As vendas do Camry, a gasolina, ainda são
três vezes maiores que as do Prius nos EUA. 

Para ajudar a diluir os custos de desen-
volvimento do Prius, a Toyota esperava alis-
tar outras montadoras como parceiras. A
Toyota ainda controlaria o projeto e a enge-
nharia por trás do sistema híbrido, reduzin-
do os custos e melhorando o desempenho
em novos modelos enquanto os rivais ven-
diam híbridos com motores mais antigos. 

Enquanto a GM estudava se entrava na
parceria ou não, os executivos ficaram atô-
nitos diante da semelhança entre a questão
dos híbridos e a “guerra dos formatos” no
setor de eletrônicos. A GM pediu um estudo
dos movimentos táticos da Sony Corp. e da
Matsushita Electric Industrial Co. durante a
guerra dos formatos VHS e Betamax na
década de 70. 

Larry Burns, diretor de pesquisa e
desenvolvimento da GM, diz que a maior
lição daquela guerra foi que ficar à margem
e ceder o controle seria arriscado. Agora, o
plano da GM é o mesmo da Toyota: vender
seu próprio motor híbrido, com a ajuda de
outras montadoras, e reduzir o custo da tec-
nologia híbrida, que acrescenta US$ 3.000
ou mais ao preço final do veículo.

Demanda de híbridos cria nova corrida
tecnológica entre grandes montadoras
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Fonte: J.D. Power & Associates

Projetado

Aceleração

Nota: Os números projetados são baseados em anúncios da 
indústria e em outras prováveis entradas no mercado.

POR DEBORAH BALL
THE WALL STREET JOURNAL

LONDRES — Há oito lojas da rede
de cafés americana Starbucks num
raio de três quadras da catedral de
St. Paul aqui, e todas estavam lotadas
recentemente no horário do almoço. 

Kevin Quinn comprava um mocha
frapuccino, o primeiro copo de produ-
tos Starbucks que consumiria naque-
le dia, segundo ele. Ele também
pegou um copo de café expresso com
leite, um cappuccino e um pedaço de
bolo de chocolate para os colegas,
pagando um total de 10,6 libras (R$
41,71). “Provavelmente eu gasto

demais, mas agora
estou viciado”, diz
Quinn, um contador
de 31 anos que cres-

ceu tomando chá.
O café Starbucks inva-

diu a Inglaterra causando
dores de cabeça aos pro-

dutores e importadores
de chá num país famo-
so por seu chá das
cinco. Londres já tem

200 lojas da Starbucks, mais que
Nova York, que tem 190. Ao todo, são
466 Starbucks no Reino Unido, sem
falar nas muitas redes menores que
têm crescido rápido, como Caffe
Nero e Coffee Republic. Enquanto
isso, as vendas de chá no Reino
Unido caíram 12% nos últimos cinco
anos, segundo a firma de pesquisas
de mercado Mintel. 

Trata-se de uma mudança signifi-
cativa. Afinal, o chá é uma tradição
britânica desde o século 17, e a
expansão do Império Britânico foi, ao
menos em parte, uma busca por
novas terras para plantar chá. 

Os britânicos tradicionais tomam
chá antes, durante, depois e entre as
refeições, e muitos no Reino Unido se
referem ao jantar como “tea” (chá).
Forte e com leite, a bebida também
se tornou um símbolo de conforto no
úmido e cinza clima britânico. Tanto
que, em geral, as propagandas de chá
costumam sugerir que o remédio
para praticamente todos os proble-
mas é “uma boa chávena”. 

Mas o amor dos britânicos pelo

chá diminuiu à medida que aumen-
tou seu gosto por um café bem pas-
sado. Hoje, especialmente para os
jovens britânicos, o chá preto tradi-
cional não é mais bom o suficiente, e
fabricantes de chá estão correndo
para oferecer novos tipos — um
deles, a Twinings, oferece um novo
chá de laranja e flor-de-lótus — e
fazer marketing para recuperar con-
sumidores.

Na Inglaterra, o café costumava
ser feito exclusivamente com pó ins-
tantâneo, uma imitação de má quali-
dade do café fresco ao qual estão
acostumados os habitantes do Novo
Mundo. Mas em 1998 a Starbucks
abriu suas primeiras lojas no Reino
Unido, em bairros ricos de Londres.
No começo, a rede teve problemas de
administração e com os altos valores
dos imóveis. Mas, depois de uma
mudança na diretoria, ela começou a
se espalhar para cidades menores em
toda a Grã-Bretanha. Outras redes,
inspiradas na Starbucks, apareceram
também e “caffe latte” — o expresso
com leite da Starbucks — e cappucci-

no passaram a fazer parte do vocabu-
lário dos britânicos, especialmente
entre jovens nos centros urbanos. 

Para a Starbucks Corp., os britâni-
cos são os clientes ideais porque, ao
contrário dos americanos, costumam
ficar nas lojas depois de ter termina-
do seu café. Isso dá à Starbucks a
chance de vender-lhes comida, diz
Martin Coles, diretor-superintenden-
te da Starbucks International.

Apesar do crescimento do café, os
britânicos ainda perdem apenas para
os irlandeses em consumo de chá per
capita. Parte do problema do chá no
Reino Unido é que cerca de 90% dele
ainda é consumido em casa. Mas os
britânicos começaram a diminuir seu
consumo de chá em casa e apesar de
redes como a Starbucks oferecerem
chá, eles têm se mostrado relutantes
em pedi-lo ali, em parte porque ele
custa até 1,80 libra (R$ 7,08).

Para aumentar suas vendas de
chá, a Unilever, dona da marca
Lipton, inventou uma máquina cha-
mada T-Bird, que se parece com uma
máquina de expresso mas faz chás.

Com a Starbucks, café rouba mercado do chá no Reino Unido
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