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MALIBU, EUA — Durante
anos, Volker Jagodzinski, criado
no mundo sem melindres dos
carros alemães, não conseguia
entender por que os americanos
tratam seus automóveis como
extensões móveis de suas casas.

Foi então que o engenheiro
da Volkswagen AG passou três
horas e meia num ônibus da
Greyhound de Seattle, no
Estado de Washington, a
Portland, no Oregon, e obser-
vou as longas distâncias que os
americanos percorrem dentro
de seus carros.

“Se seu carro quebra aqui,
estará perdido”, diz Jagodzinski.
“Fiquei surpreso com o tempo
que as pessoas passam dentro de
seus automóveis.”

A viagem do engenheiro
integrou um projeto da Volks
batizado de “Moonraker”, um

esforço que já dura um ano e
meio e visa a compreender
melhor a cultura americana e
fabricar carros mais atraentes
para os consumidores do país.

O projeto mostra até onde
as montadoras estão dispostas
a ir para penetrar nos “cora-
ções e mentes”
de seus consu-
m i d o r e s .
Montadoras de
automóveis há
muito usam
grupos de pes-
quisa para
obter feedback
sobre modelos
em desenvolvi-
mento.

O projeto
Moonraker é
parte de uma
iniciativa que
busca reverter os prejuízos das
operações da Volks nos EUA,
onde o grupo perdeu mais de
US$ 1 bilhão por ano nos últi-
mos dois anos por causa de
uma queda nas vendas, taxas
de câmbio desfavoráveis e pro-
blemas de qualidade.
Contribuiu para o problema o
fato de os engenheiros da sede
da empresa, em Wolfsburg, na
Alemanha, terem ignorado
durante anos o feedback de
consumidores americanos que
pediam veículos mais espaço-
sos e funcionais como os utili-
tários esportivos.

Os primeiros resultados do
projeto serão apresentados esta
semana no Salão do Automóvel
de Los Angeles, onde a Volks
apresentará um carro conceito
de três rodas desenvolvido para
o mercado do sul da Califórnia e
descrito como uma combinação
do esportivo Golf GTI com uma
motocicleta.

Embora a montadora tenha
sua sede americana na cidade
de Auburn Hills, no Michigan, e
um centro de design em Simi
Valley, na Califórnia (que aju-
dou a desenvolver o modelo que
será apresentado no salão), os
EUA nunca tiveram uma voz
muito ativa em Wolfsburg.

“Precisávamos de uma abor-
dagem completamente diferen-
te”, diz Stefan Liske, diretor de
estratégia de produtos da Volks
e idealizador do Moonraker.
“Nós nos perguntávamos: será
que realmente sabemos alguma
coisa sobre esse mercado?”

Em dezembro de 2004, a
Volks montou a equipe
Moonraker: 19 europeus e qua-
tro americanos dos setores de
engenharia, marketing, design
e vendas. Dois meses mais
tarde, a equipe se mudou para
os EUA para trabalhar lá até
junho de 2006. Em seus primei-
ros 24 dias no país, a equipe
percorreu 24 Estados e visitou
importantes pontos turísticos. 

O pessoal da Moonraker
experimentou todos os tipos de
transporte, incluindo metrô,
carros alugados e vôos durante
a madrugada e também dirigiu
um carro diferente a cada
semana.

Depois da experiência, os
integrantes do grupo disseram
ter aprendido muitas coisas
sobre os consumidores america-
nos, como a importância que
eles dão a espaço e ao número
de altos-falantes no carro.
Enquanto os alemães valorizam
a capacidade e potência do

carro, os americanos encaram
seus veículos como um segundo
lar ou escritório. 

“Na Alemanha, o que impor-
ta é a experiência de dirigir;
aqui, é tudo, menos dirigir”, diz
o projetista Reto Brun. “As pes-
soas aqui querem usar seu
tempo em outras coisas, como
falar ao celular.”

Por um dia, Jagodzinski
acompanhou uma mãe solteira
enquanto ela deixava os filhos
na escola e pegava roupa na
lavanderia. Numa dessas via-
gens ele se deu conta de que as
mães americanas realmente
precisam de um lugar para
guardar lencinhos e os hambúr-
gueres do drive-thru.

Embora a Volks tenha sido
receptiva às sugestões do
Moonraker, a equipe ainda
enfrenta dificuldades. A impor-
tância de fabricar carros com
porta-copos, por exemplo, conti-
nua soando banal para a direção
da empresa. E para convencer
seus colegas na Alemanha da
importância das necessidades do
consumidor americano, o
Moonraker passou a produzir até
três filmes curtos por mês mos-
trando entrevistas com consumi-
dores e trechos da participação
da equipe em diversos eventos.

A Volks acredita no sucesso
do projeto e já planeja levar a
idéia para outros mercados. O
Moonraker da China se chama-
rá Swan Lake e outro projeto
ainda sem nome irá para a
Índia a partir de janeiro.
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OTRIBUNAL de Defesa
da Concorrência da

Espanha rejeitou a compra
da Endesa pela Gas
Natural, um negócio de
US$ 26 bilhões que pode
formar uma gigante espa-
nhola de energia com forte
presença na América
Latina. A decisão final
cabe ao Ministério da
Fazenda espanhol, e deve
ser anunciada em um mês.

* * *

n A ThyssenKrupp, side-
rúrgica alemã, elevou sua
oferta pela rival canadense
Dofasco para cerca de US$
4,2 bilhões, acompanhando
oferta feita pela Arcelor,
de Luxemburgo, que vai
agora rever sua posição.

* * *

n A News Corp., conglo-
merado americano de
mídia do magnata austa-
liano Rupert Murdoch,
nomeou Jeremy Philips, de
33 anos, como diretor
encarregado da estratégia
de aquisições na internet.

* * *

nA Delphi, fabricante ame-
ricana de autopeças, disse
sem revelar valores que
investirá na Ondas Media,
empresa espanhola que pre-
tende lançar uma rádio via
satélite na Europa.

n As fusões e aquisições na
Ásia, excluindo-se o Japão,
cresceram 64% em 2005,
para US$ 177,6 bilhões,
segundo dados da Thomson
Financial. O maior negócio
da região foi a compra por
US$ 4 bilhões da Petro-
Kazakhstan pela petrolífe-
ra chinesa CNPC.

* * *

n A Dow Jones, empresa
que publica o Wall Street
Journal e calcula a Média
Industrial Dow Jones,
nomeou Richard F.
Zannino como diretor-pre-
sidente a partir de feverei-
ro, em substituição a Peter
Kann — que permanecerá
como presidente do conse-
lho até 2007.

* * *

n A Boyd Gaming, dos
EUA, anuncia hoje que vai
demolir o Stardust Resort,
de Las Vegas, para cons-
truir em seu lugar um
complexo hoteleiro e cassi-
no de US$ 4 bilhões cha-
mado Echelon Place.

* * *

n O PIB da China cresceu
9,8% em 2005, já considera-
das as recentes revisões
feitas pelo censo, disse a
agência oficial de notícias
Xinhua. A estimativa ante-
rior era de 9,4%.

I NTERNAC IONAL

AALCAN PACKAGING
MEXICO, subsidiária

da fabricante canadense
de alumínio, adquiriu a
divisão de embalagens da
mexicana Relapasa, que
teve receita de US$ 22
milhões em 2005. Os ter-
mos não foram revelados.

* * *

n A Enap, petrolífera esta-
tal chilena, disse que con-
cluirá no dia 31 as licitações
para a construção de um
terminal de regaseificação
de gás natural liquefeito —
um projeto de até US$ 500
milhões — e o fornecimento
do gás. As propostas devem
ser entregues até o dia 23.

* * *

n O Banco de Córdoba, da
Argentina, quitou emprés-
timo de US$ 110 milhões ao
BC, que recebeu como
parte do socorro aos bancos
na crise financeira de 2002.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Merrill Lynch elevou
de neutro para compra sua
recomendação para as
ações da Lan Airlines, do
Chile. A firma de Wall
Street cita um bom contro-
le de custos e a perspectiva
de firme crescimento nos
próximos dois anos.

* * *

n A Silver Standard, mine-
radora canadense, disse
que comprou 100% do pro-
jeto de prata e cobre
Berenguela, no Peru, por
US$ 10 milhões, além do
pagamento de até US$ 3
milhões em royalties.
n A Buenaventura, minera-
dora peruana, disse, sem
revelar valores, que com-
prou 75% do projeto de ouro
Poracota. Os demais 25%
pertencem à Teck Cominco.
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Em meados de 1998, a Coca-Cola Co. fer-
via. Seu valor de mercado beirava os US$
220 bilhões e o grupo era uma das empresas
mais valiosas do planeta. Num restaurante
perto da sede da companhia, em Atlanta,
Geórgia, enquanto tomávamos chá gelado e
comíamos frango frito num restaurante, eu
perguntei a um executivo da Coca como ele
se sentia com as ações da empresa no nível
mais alto de sua história.

“Como se eu tivesse em pé no parapeito
da janela num dia com muito vento”, res-
pondeu ele.

Mal sabia ele o tombo que a Coca ia
levar. Há três semanas, o valor de mercado
do grupo caiu abaixo do da PepsiCo Inc.
pela primeira vez na história. A tradicional
“número 2” do mercado, cujo valor em
bolsa era de US$ 55 bilhões em meados de
1998, agora está avaliada em US$ 98 bilhões.

A Coca ainda vende mais do que a Pepsi
em termos globais por uma margem de
mais de 2 por 1. Mas aos olhos do mercado
acionário, a Pepsi — que também controla
marcas como Frito-Lay, Tropicana e
Gatorade — é que é.

“Pode levar cem anos para construir
uma empresa e dez anos para afundá-la”,
diz Emanuel Goldman, veterano analista e
observador da Coca-Cola.

Como que uma empresa tão implacável
perde seu rebolado?

A resposta mais obvia é que a Pepsi
tomou as decisões certas: sua poderosa
marca Frito-Lay, dona da Elma Chips no
Brasil, é a “Coca dos salgadinhos” por sua
participação de mercado sem rivais, e a
Pepsi também comprou a Quaker Oats
Co., dona da Gatorade, depois que a Coca
desistiu.

Mas isso só explica o sucesso da Pepsi. A
decadência da Coca — suas ações são nego-

ciadas na faixa dos US$ 40, em comparação
com mais de US$ 80 em 1998 — tem pouco a
ver com a Pepsi. A Coca-Cola ficou tão
viciada em refrigerante, e seus doces
lucros, que ignorou a sede dos consumido-
res por bebidas sem efervescência.

É um dilema clássico que assombra
gigantes de diversos setores: quanta aten-
ção e dinheiro devem ser dispensados em
segmentos novos de negócios que são bem
menos rentáveis do que os segmentos tradi-
cionais, mas que estão sendo gradualmente
incorporados por uma fatia do mercado?

A International Business Machines
dominou o setor de computadores durante
décadas ao controlar sistemas e redes de
grandes empresas e governos, mas cedeu a
lucrativa liderança desse mercado para a
Microsoft e a Intel. A AOL insistiu em seu
modelo de conexão à internet por causa dos
lucros fenomenais, mas perdeu o momento
de ingressar na revolução da banda larga. 

A Coca fatura montanhas de dinheiro
vendendo um líquido concentrado — sua
fórmula secreta — para seus engarrafado-

res, que acrescentam a quantidade certa de
água gasosa para obter o refrigerante no
padrão de qualidade da empresa. Todo o sis-
tema e mentalidade da Coca estão voltados
à venda de refrigerante, que garantiu
lucros excelentes durante um século. As
margens de lucro de outras bebidas não
chegam perto. 

No início dos anos 90, quando a Pepsi
anunciou que seria “uma empresa de bebi-
das total”, podiam-se ouvir as gargalhadas
na sede da Coca. Os executivos da Coca
costumavam desprezar concorrentes meno-
res e dizer que não administravam olhando
no retrovisor.

Em meados dos anos 90, o volume de
venda de bebidas carbonatadas crescia de
3% a 4% por ano nos EUA, e a taxas ainda
maiores no resto do mundo, engordando o
lucro da Coca. Nesta década, no entanto, o
crescimento desses refrigerantes ficou
abaixo de 1% nos EUA e a fatia de mercado
dos refrigerantes com gás caiu de 83% em
1999 para 73%, de acordo com a Beverage
Digest, uma publicação do setor. Enquanto
isso, as bebidas não-carbonatadas (excluin-
do água engarrafada) cresceram 8% só em
2004. O volume de água engarrafada saltou
19% em 2004 nos EUA. E o volume de vendas
da Coca-Cola Classic, carro-chefe da Coca,
já caiu 9% nos EUA desde 1999.

A diretoria da Coca enrosca-se há anos
em debates internos sobre novos produtos.
Até modestas “extensões de linha” — como a
Coca Diet com limão, por exemplo — são
considerados um grande feito. A Coca tem
apostado em sua força de distribuição para
levar seus produtos ao topo, e muitas vezes
isso funciona. No caso da água, um mercado
extremamente competitivo e no qual a mar-
gem de lucro é quase zero, ela tornou-se uma
líder. Mas no ramo mais lucrativo conhecido
como “noncarbs” — bebidas esportivas,
sucos e chás —, a Pepsi é o que é.

Onde a Pepsi acertou, e a Coca
errou, na sua guerra estratégica

Dusan Petricic

Alma americana: engenheiros
da Volks estudam um carro de
corrida dragster (acima) e um
modelo de passeio (à esq.) da
Chrysler nos EUA

Volks faz um mergulho na cultura americana
Montadora cria grupo para entender gosto
do consumidor e reverter perdas nos EUA
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A alemã Basf AG, maior
empresa química do mundo em
vendas, lançou ontem uma ofer-
ta hostil de US$ 4,9 bilhões pela
americana Engelhard Corp. A
aquisição aumentaria a presen-
ça da Basf nos Estados Unidos e
também proporcionaria uma
importante base de apoio para
ela num segmento da indústria
química que está em expansão.

A Basf informou ter feito a
oferta depois que uma tentativa
de negociação foi rejeitada pela
direção da Engelhard. A Basf
reconheceu que sua proposta de
aquisição pode ser bloqueada
por uma poison pill, um instru-
mento que encarece a compra,
mas a empresa está apostando
que a direção da Engelhard não
usará esse mecanismo. Numa
teleconferência com investido-
res ontem, a Basf disse que
ainda não abordou os principais
acionistas da Engelhard.

A oferta, de US$ 37 por ação,
inclui um ágio de 23% em rela-
ção à cotação de fechamento
dos papéis da Engelhard na últi-
ma sexta-feira. A Engelhard
não quis comentar o tema.

Mas a Basf pode ter uma luta
pela frente depois que as ações
da Engelhard saltaram mais de
25% diante da oferta. O papel
chegou a US$ 39,81 antes de vol-
tar à faixa de US$ 38 no fim da
tarde na Bolsa de Nova York.

Outros interessados na aqui-
sição também podem surgir.

A oferta, em dinheiro, repre-
sentaria a maior aquisição já
realizada pelo grupo alemão,
ultrapassando sua compra da
empresa americana Cyanamid,
em julho de 2000, por US$ 3,8
bilhões. A compra também
impulsionaria a participação de
mercado da Basf nos EUA, onde
o grupo alemão fica atrás de
empresas como a Dow Chemical
Co. e a DuPont Co.

A Engelhard obteve uma

receita de US$ 3,25 bilhões nos
primeiros nove meses de 2005 e é
a principal fornecedora de cata-
lisadores químicos, um segmen-
to em que a Basf quer crescer.

“Acho que eles têm de consi-
derar o que é do melhor interes-
se de seus acionistas”, disse
Kurt Bock, o diretor financeiro
da Basf.

“Para o mercado acionário, o
número da Basf é inadequado”,
disse Frank Mitsch, analista do
Fulcrum Research/Soleil em
Tampa, na Flórida. Ele acres-
centou que não ficaria surpreso
se esse processo “se transformar
em um leilão” com outros inte-
ressados entrando na disputa.

Mas a Basf, que teve receita
de 31,03 bilhões de euros (US$
36,74 bilhões) nos primeiros
nove meses de 2005, tem dinhei-
ro para aquisições. No mês pas-
sado ela disse que está interes-
sada em adquirir a divisão de
químicos para construção da
alemã Degussa AG.

Basf quer aquisição de US$ 4,9 bilhões
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Fonte: O Estado de S.Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 4 jan. 2006, Economia, p.6.




