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Na última vez em que as Olimpíadas de
Inverno vieram para a Itália, em 1956, na
cidade de Cortina d’Ampezzo, o último atle-
ta que corria com a tocha olímpica tropeçou
em cabos de televisão e caiu no caminho
para acender a pira.

Desta vez, os jogos quase
tropeçaram diversas vezes bem
antes da cerimônia de abertura
de hoje. Diante de um déficit
orçamentário de quase Œ 80
milhões (US$ 95 milhões), o
Comitê Organizador das
Olimpíadas de Turim, ou Toroc,
ficou à beira da bancarrota
bem quando os preparativos
finais eram completados.

A única escolha que restou aos organiza-
dores foi usar a tesoura e reajustar as con-
tas. Nos meses que antecederam os jogos,
eles cancelaram uma extravagante festa
para marcar a contagem regressiva de 100
dias para o início da competição, um evento
que tinha sido planejado para gerar entu-
siasmo entre os apáticos italianos. Os orga-
nizadores também transferiram um conjun-

to de responsabilidades promocionais para
uma agência estatal e cortaram o orçamen-
to das viagens de promoção dos jogos. E
como as Paraolimpíadas — a competição de
atletas deficientes físicos realizada depois
dos jogos — tinham falta de recursos e esta-
vam à beira do cancelamento, o comitê
organizador elaborou um estratagema con-

tábil: vender o evento deste ano
por Œ 34 milhões para uma
empresa criada somente para
este fim e financiada por funda-
ções privadas e governos locais.

Nem isso foi suficiente para
equilibrar o orçamento. No fim,
o governo italiano ainda teve de
lançar uma loteria raspadinha
para assegurar que o show das
Olimpíadas continue.

Valentino Castellani, o presidente do
Toroc e ex-prefeito da cidade, diz que as
dificuldades financeiras são um aspecto
normal dos jogos. “Toda cidade anfitriã tem
problemas como os nossos”, diz.

Reservadamente, autoridades do Comitê
Olímpico Internacional (COI) reconhecem
que muitas cidades anfitriãs enfrentam difi-
culdades com a aproximação dos jogos. Mas
mesmo quando as Olimpíadas de 2004 se

aproximavam e havia especulações de que
Atenas não teria todas suas instalações pron-
tas a tempo, os diretores do COI estavam
mais preocupados com a situação em Turim.
Eles não tinham certeza se as várias partes
envolvidas — em âmbito nacional, regional e
municipal — cumpririam a promessa de aju-
dar a financiar a competição. “Mesmo com
um sólido compromisso do governo, os Jogos
Olímpicos ainda não estavam no topo da
preocupações” na Itália, diz Gilbert Felli, o
principal responsável do COI por supervisio-
nar o andamento dos preparativos olímpicos.

Independentemente do que acontece nas
competições, o maior desafio olímpico pas-
sou a ser a corrida exasperada a cada dois
anos por parte dos comitês organizadores
locais para financiar o evento sem ir à falên-
cia. Atenas ficou quase Œ 4 bilhões acima do
orçamento porque os custos com construção
e segurança subiram vertiginosamente.

“Você tem de estar pronto para adminis-
trar o inesperado”, diz Castellani. Para a
Toroc, isso significa tudo — desde controlar
os estragos provocados na mídia depois que
a Câmara de Vereadores de Turim aprovou
um boicote simbólico à Coca-Cola, que é
uma das principais patrocinadoras do even-
to, até greves de trabalhadores da Alitalia.

Turim enfrenta o desafio olímpico das finanças

Carlos Ghosn, o executivo
brasileiro que ficou conhecido
por ressuscitar a japonesa
Nissan Motor Co., lançou um
ambicioso plano de reestrutura-
ção para a francesa Renault SA

que visa a transformá-la na
mais lucrativa montadora da
Europa até 2009 sem ter de cor-
tar funcionários.

Ghosn, o novo diretor-presi-
dente da Renault, delineou três

metas espe-
cíficas, que
chamou de
“ c o m p r o -
m i s s o s ” ,
para os pró-
ximos três
anos. A
R e n a u l t
p r e t e n d e
impulsionar
as vendas
anuais de

carros em 800.000 veículos com
o lançamento de 26 modelos
nesse período, e também vai
elevar sua margem de lucros
dos atuais 3,2% para 6%.

E para obrigar a empresa a
se focar em qualidade, Ghosn
prometeu que a próxima versão
do carro-chefe da Renault, o
sedã Laguna, programado para
ser lançado em 2007, será consi-
derado por fontes independentes
como um dos três melhores
modelos europeus em qualidade.

O plano de três anos deve

muito aos métodos que Ghosn
usou para consertar a Nissan
nos últimos seis anos. A Renault,
que tem uma participação con-
troladora de 44% na Nissan,
enviou Ghosn a Tóquio em 1999
para reverter a situação da com-
panhia japonesa, e ele imediata-
mente anunciou uma série de
metas para seus subordinados.

Ghosn também continua na
presidência da Nissan. Como
um grupo, Nissan e Renault for-
mam a quarta maior montadora
do mundo em volume.

Os métodos de Ghosn funcio-
naram na Nissan, mas a empre-
sa estava à beira da concordata
em 1999, o que amenizou a resis-

tência às mudanças. A Renault,
em contrapartida, ainda está no
azul, e não está claro como as
partes interessadas da ex-esta-
tal, incluindo os integrantes dos
poderosos sindicatos europeus,
vão reagir aos planos, que valo-
rizam e exigem mais trabalho
por parte dos funcionários. 

Ghosn está apresentando um
desafio considerável para os
diretores e funcionários da
Renault. Ao anunciar objetivos
claros, ele está exigindo que a
direção da empresa e os traba-
lhadores sindicalizados das
fábricas aumentem a produtivi-
dade, além de salientar que os
executivos encarregados de pro-

jetos específicos serão respon-
sáveis pelo cumprimento das
novas metas.

Mas Ghosn, de 51 anos, disse
que, por enquanto, não há planos
de cortes na força de trabalho. A
mensagem: os empregos estarão
garantidos desde que os funcio-
nários da empresa estejam dis-
postos a trabalhar duro e com
determinação. “No momento,
não há planos de cortar empre-
gos”, diz Ghosn. “Estamos proje-
tando crescimento.”

O plano pode evitar um con-
fronto com os sindicatos da

Europa, mas não deve agra-
dar aos integrantes dos
mercados financeiros, que
esperavam medidas mais
duras. Em Londres, o ana-
lista Stephen B. Cheetham,
da Sanford C. Bernstein,

disse não estar impressionado
com o plano da Renault devido à
falta de medidas que “cortem a
cada vez maior e menos compe-
titiva rede de fábricas na França
e na Espanha”. Ontem, as ações
da Renault fecharam em alta de
1% em Paris, depois de chega-
rem a cair até 5% durante o dia.

A decisão de Ghosn de não
cortar empregos é uma aposta.
Muitas montadoras, das ameri-
canas General Motors Corp. e
Ford Motor Corp. às alemãs
DaimlerChrysler AG e
Volkswagen AG, estão reduzindo
suas forças de trabalho para
poder sobreviver num mercado
cada vez mais competitivo.

Essencialmente, Ghosn está
apostando que a Renault pode
evitar a sangria ao promover
crescimento.

Ghosn define metas ambiciosas para
consertar a Renault sem demissões

Carlos Ghosn

Por David Pearson em Paris, 
Stephen Power em Frankfurt e
Jathon Sapsford em Tóquio,  
do The Wall Street Journal. 
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AMITTAL, da Holanda,
maior siderúrgica do

mundo, busca o apoio de
sindicatos para sua oferta
hostil de aquisição da
Arcelor, de Luxemburgo. A
empresa prometeu a um
sindicato alemão manter
os níveis de emprego já
acordados pela Arcelor, e
disse que reverterá a deci-
são da Arcelor de fechar
uma fundição na Bélgica.

* * *

n A Unilever teve um lucro
de US$ 817,4 milhões no
quarto trimestre, reverten-
do prejuízo de um ano
antes. A empresa anglo-
holandesa dona das mar-
cas Omo e Doriana atribuiu
a virada ao crescimento
das vendas e aos benefícios
de uma reorganização.

* * *

n A China deve ter um
crescimento econômico de
9,2% neste ano, disse o
Banco Mundial, elevando
previsão anterior de 8,7%
devido a novos dados do
censo chinês.

* * *

n A Tesco, maior varejista
do Reino Unido e a quinta
maior do mundo, disse que
planeja entrar nos EUA,
abrindo lojas de conve-
niência a partir de 2007.

n A AIG, dos EUA, pagará
US$ 1,6 bilhão para encer-
rar processos em que é acu-
sada de fraude, concorrên-
cia viciada e contabilidade
irregular, disseram autori-
dades americanas. A segu-
radora terá de reconhecer
conduta irregular e promo-
ver mudanças internas.

* * *

n Vincent Bolloré, presi-
dente do conselho do grupo
francês de publicidade
Havas, deve tentar com-
prar o controle da britânica
Aegis — avaliada em mais
de US$ 3 bihões — ou ven-
der sua participação de
25,5%, disse uma pessoa a
par de seus planos. 

* * *

n A Toshiba, do Japão, ele-
vou em 28% o orçamento da
divisão de semicondutores
no atual ano fiscal, que
acaba em março, para US$
2,4 bilhões, dizendo que vai
aumentar capacidade para
atender à demanda.

* * *

n A Iberdrola, energética
espanhola, disse que seu
lucro cresceu 16% em 2005,
para US$ 1,7 bilhão,
impulsionado pelo bom
resultado no Brasil e no
México e da divisão de
energia renovável.

I NTERNAC IONAL

AISA, empresa estatal
colombiana de trans-

missão de energia, disse
que investirá US$ 290
milhões em 2006 na constru-
ção de duas linhas de trans-
missão no país, e que pre-
tende participar do leilão
de concessões no Brasil.

* * *

n A Loma Negra, fabrican-
te argentina de cimento do
grupo brasileiro Camargo
Correa, vai recomprar no
dia 6 de março todos os
seus títulos no mercado por
US$ 30,2 milhões para eli-
minar restrições que esses
papéis impõem a novos
investimentos.

* * *

n A Venezuela planeja
investir US$ 3,9 bilhões em
vários projetos petroquími-
cos como parte do plano de
investimentos da estatal
PDVSA, disse o governo.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Petrobrás disse que
vai investir US$ 50
milhões numa nova fábri-
ca de fertilizantes e num
porto da Pasa, uma subsi-
diária argentina que
adquiriu ao comprar a
Perez Companc em 2002. A
expansão deve aumentar
a produção da Pasa, atual-
mente de 200.000 tonela-
das por ano, em 15%.

* * *

n A Alsea, operadora
mexicana de franquias de
fast food, disse que plane-
ja abrir 89 lojas este ano,
entre elas 24 da Domino's
Pizza e 48 da rede de
cafés Starbucks. Com
isso, passará a ter um
total de 815 lojas, entre
elas as 27 da Domino's
Pizza que tem no Brasil.

R E G I O N A L

O novo turbo
Depois de recuperar a japonesa Nissan, Carlos Ghosn aplicará técnicas
de administração similares na Renault. Um novo plano define metas
audaciosas para os funcionários até 2009.

Os “compromissos”
n Aumentar a qualidade do principal modelo, o

Laguna, para ficar entre os três melhores da Europa.

n Melhorar as margens de lucro operacionais,
importante medida de saúde financeira,
dos atuais 3,2% para 6% até 2006.

n Vender mais 800.000 veículos por ano até 2009.

n Desenvolver uma linha de luxo.

n Expandir a linha Renault para incluir utilitários
esportivos e carros esportivos.

n Elevar as vendas fora da Europa dos
atuais 27% do total para 37%.

n Dar maior foco à responsabilidade dos
executivos pelos resultados.

n Incrementar a produção nas fábricas e
cortar custos.

O que a Renault 
não fará
n Demitir funcionários.

Como a Renault 
fará isso
n Lançará 26 modelos

nos próximos três anos.

O sedã Laguna da Renault
Fonte: Carlos Ghosn, Renault
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CIDADE DO MÉXICO — A
estatal Petróleos Mexicanos,
maior empresa da América
Latina, pode se defrontar com
uma queda acentuada de produ-
ção — o que pressionaria ainda
mais a oferta global de petróleo.

Um estudo interno da Pemex
a que o Wall Street Journal teve
acesso mostra que os níveis de
água e gás estão subindo mais
rapidamente do que o esperado
em Cantarell, o que pode fazer
com que a produção caia drasti-
camente nos próximos anos.
Atualmente, Cantarell produz 2
milhões de barris por dia — ou
60% da produção do México — e
é o segundo maior campo de
petróleo ativo do mundo, depois
de Ghawar, na Arábia Saudita.

A Pemex diz estar confiante
de que poderá compensar qual-
quer declínio em Cantarell
aumentando a produção dos
outros campos, mas alguns espe-

cialistas de fora da empresa
estão menos otimistas.

O estudo, realizado no ano
passado por especialistas da
Pemex, delineia cinco cenários
diferentes para uma queda no
Cantarell — dos quais quatro
são mais pessimistas do que as
projeções atuais da empresa. 

Os dois piores panoramas
indicam um declínio na produ-
ção para 875.000 barris por dia
até o fim de 2007 e só 520.000 até
o fim de 2008. Se esses cenários
estiverem corretos, as exporta-
ções totais de petróleo do
México perderiam cerca de 1
milhão de barris por dia — o
patamar atual é de 2,6 milhões.

A Pemex afirma que os cená-
rios pessimistas são bastante
improváveis, desde que a empre-
sa faça a devida manutenção no
campo para lidar com o alastra-
mento de gás e água, que difi-
culta a extração do petróleo res-
tante. Reservadamente, os dire-
tores da Pemex afirmam que o

relatório foi elaborado por enge-
nheiros graduados da empresa
para servir de alerta para a dire-
ção e para o Congresso mexica-
no, que aprova o orçamento da
Pemex todos os anos, com a
esperança de gerar ações rápi-
das que evitariam a queda.

“Estou confiante no portfólio
de ativos da Pemex. Outros cam-
pos serão capazes de substituir
(Cantarell) e sustentar a produ-
ção”, disse Juan José Suárez
Coppel, o diretor financeiro da
companhia, ao Wall Street
Journal. A Pemex prevê que a
produção do México suba este
ano para 3,42 milhões de barris
por dia, em comparação com
3,33 milhões em 2005.

Mas o estudo já levou a
empresa a projetar, em dezem-
bro, um declínio um pouco maior
neste campo do que nas previ-
sões anteriores — com uma
baixa de 6% na produção deste
ano para uma média de 1,9
milhão de barris por dia, e

depois para uma média de 1,43
milhão de barris por dia em 2008.

Uma queda significativa da
produção mexicana pressionaria
ainda mais o preço do petróleo.
Uma demanda crescente, princi-
palmente da China e Índia, ele-
vou os preços, e há pouca capa-
cidade sobrando no mundo para
compensar o vácuo que seria dei-
xado pelo México.

Para o México, uma queda da
produção de petróleo teria signi-
ficativas conseqüências políticas
e econômicas. A participação
das exportações de petróleo nas
receitas do governo subiu de 32%
para 40% nos últimos cinco anos,
tornando as finanças públicas
do país mais vulneráveis a um
declínio da produção ou dos pre-
ços globais. Uma queda nos pró-
ximos meses pode afetar a elei-
ção presidencial deste ano ao
levantar a discussão de se o país
precisa, ou não, abrir seu tradi-
cionalmente fechado mercado
de petróleo ao setor privado.

Produção de petróleo mexicana pode cair antes do esperado e afetar preços mundiais

Arábia Saudita
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Alguns dos maiores campos de 
petróleo do mundo dão sinais de 
esgotamento, segundo vários estudos, suscitando 
questões sobre a oferta do produto.

Fonte 
esgotável

Oceano
Pacífico

Chicontepec
393 (2029)

Agua Fría
173 (2012)

Antonio J. Bermúdez
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Crudo Ligero
Marino
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Cantarell
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(2006)
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em milhares de barris
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Ku-Maloob-Zaap
794 (2010)
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