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AT E L E F Ó N I C A
MÓVILES, subsidiária

de celular da espanhola
Telefónica, divulgou lucro
de US$ 2,3 bilhões em 2005,
13,5% mais que em 2004,
ajudada por forte aumento
da receita de suas opera-
ções na América Latina.
n A Telefónica, da
Espanha, disse que procu-
ra comprador para sua
participação de 61% na edi-
tora de listas telefônicas
Telefónica Publicidad e
Información, avaliada em
US$ 3,6 bilhões.

* * *

n As ações da Google caí-
ram mais de 7% ontem
depois que seu diretor
financeiro, George Reyes,
disse que o crescimento da
empresa americana de
internet deve desacelerar
por causa do tamanho que
ela alcançou. A ação da
Google já perdeu quase US$
100 desde seu pico de US$
475,11 atingido em janeiro.

* * *

n A China planeja investir
US$ 17,4 bilhões até 2010
para melhorar e aumentar
a capacidade de seus aero-
portos, disse o governo.
Espera-se que o tráfego
aéreo na China aumente
14% ao ano nesse período.

n A Volkswagen disse que
está em negociações exclu-
sivas para vender a
Europcar, sua subsidiária
de aluguel de carros na
Europa, à Eurazeo, firma
de investimento de capital
de risco. O valor esperado
para a transação não foi
revelado. A Europcar teve
faturamento de US$ 1,5
bilhão em 2005. (Leia mais
sobre a Volks ao lado.)

* * *

n Carl Icahn, bilionário
americano, e um grupo de
investidores disseram que
podem fazer oferta públi-
ca por ações da KT&G
para tomar o controle da
maior fabricante de cigar-
ros da Coréia do Sul. Uma
oferta de compra da
empresa por US$ 10
bilhões feita pelo grupo
liderado por Icahn foi
recusada pelo conselho da
KT&G recentemente.

* * *

n A BAT, britânica dona
da Souza Cruz, apresen-
tou lucro de US$ 3,1
bilhões em 2005, 36,4%
menos que o obtido em
2004. A empresa atribuiu
a queda aos custos da
incorporação da R.J.
Reynolds, que ela com-
prou no ano passado.

I NTERNAC IONAL

AENCANA, petrolífera
canadense, disse que

vendeu seus ativos no
Equador à Andes Petroleum
Company, uma joint ventu-
re de petrolíferas chinesas,
por US$ 1,4 bilhão, valor
equivalente ao investimento
total da EnCana no país até
31 de dezembro de 2005. 

* * *

n A AHMSA, siderúrgica
mexicana que desde 1999
tem US$ 1,9 bilhão de dívi-
da em moratória, divulgou
plano de investir US$ 400
milhões em minas e usinas
este ano para ampliar o uso
da capacidade instalada.

* * *

n O Banco Macrosud, da
Argentina, apresentou
lucro de US$ 85,5 milhões
em 2005, 36,9% mais que no
ano anterior, ajudado por
um forte crescimento no
crédito ao consumidor.
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n A economia peruana
cresceu 7,7% no quarto tri-
mestre em relação a igual
período de 2004, ritmo
mais forte em oito anos,
ajudada pelo preço do
ouro, prata e gás natural,
disse o governo.

* * *

n Chile e Índia assinarão
uma versão preliminar de
um acordo de livre comér-
cio no dia 8 de março, infor-
mou o governo chileno. Os
dois países concluíram as
negociações em novembro.

CORREÇÃO & AMPLIFICAÇÃO

A Antrim é uma petrolífe-
ra canadense com ações
negociadas em Toronto e
Londres. Ontem ela foi
identificada incorretamen-
te aqui como britânica.

R E G I O N A L

POR JAMES T. AREDDY
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SUZHOU, China — Lojistas, atenção:
alguns dos cerca de 1,3 bilhão de consu-
midores da China estão se unindo para
conseguir descontos.

Os compradores chineses são há
muito conhecidos como pechincheiros
persistentes. Agora, para desolação de
comerciantes, alguns começaram a fazer
compras em grupo para extrair reduções
ainda maiores.

A prática, chamada tuangou, ou com-
pra em grupo, começa em salas de bate-
papo na internet, onde consumidores
com as mesmas idéias formulam planos
para comprar eletrodomésticos, móveis,
alimentos e até carros, no atacado.
Depois, eles aparecem em massa em
lojas como a Suzhou Zhongyi Kitchen Co.
para exigir descontos.

Num sábado recente, Zhang Qinyong,
que é dono de uma loja de armários para
cozinhas nesta cidade próxima de
Xangai, viu-se cercado por mais de uma
dúzia de consumidores em volta dos
armários em exibição na loja.

“Em Suzhou, aposto que ninguém ofe-

rece um produto melhor do que o nosso”,
disse ao grupo. Ele insistiu que a quali-
dade da mão-de-obra e os materiais
importados da Alemanha fazem seus
armários valer mais.

“Esqueça a qualidade. Vamos conver-
sar sobre preço”, rebateu um membro do
grupo de compras, Guo Yong, um enge-
nheiro elétrico de 36 anos. Durante a
hora seguinte, os compradores descarta-
ram a conversa de vendedor de Zhang
com uma resposta inflexível: “Trinta e
cinco por cento de desconto!”

Uma pechincha bem-sucedida é um
motivo de orgulho na China, onde até em
lojas de departamentos os consumidores
tratam as etiquetas de preço como meros
pontos de partida.

Zhang Guohua, 34 anos, fundador do
51tuangou.com — em chinês, o nome soa
como “quero comprar em grupo” —, diz
que decidiu criar um site para que os con-
sumidores façam seus planos de compra
depois de economizar dinheiro dois anos
atrás com louças e metais para o banhei-
ro de seu novo apartamento. Ele diz que
arranjou essas compras colocando men-
sagens em salas de bate-papo de interes-

se geral na internet, listando as marcas
que planejava comprar. “Vamos nos
encontrar na loja”, escreveu. Muitos
foram lá. “Fiquei realmente chocado com
o poder de agir em gangue”, diz Zhang.

No ano passado, diz ele, 380.000 consu-
midores registraram-se para usar o web-

site dele, de graça, para organizar com-
pras em grupo. Ele diz que consegue lucro
com anúncios e comissões de empresas
que oferecem descontos no site.

Em Xangai, quando Cai Kun, de 28
anos, decidiu em dezembro comprar um
carro da General Motors Corp., o
Chevrolet Aveo, ele acessou um site onde
outros estavam discutindo fazer uma com-
pra em grupo. Num sábado pela manhã,
Cai e 17 outras pessoas se encontraram
pela primeira vez na Anji Mingmen Car
Services Co., uma concessionária da
Chevrolet no centro de Xangai. Conforme
planejaram, eles disseram ao gerente da
concessionária que comprariam 18 Aveos
de uma vez — mas somente se ele redu-
zisse em cerca de 10% o preço do carro,
que chegava a US$ 12.862.

As negociações duraram seis horas. No
fim, o grupo extraiu um desconto de quase
9% para uma frota de 18 carros Aveo, bem
como brindes como cupons para lavagens
de carro, diz um comprador. Compradores
individuais normalmente podem esperar
conseguir descontos de até 6%, dizem ven-
dedores da Chevrolet em Xangai. 

— Tang Hanting colaborou neste artigo.

Na China, os pechincheiros aprendem como a união faz a força

Cai Kun conseguiu um desconto de 9%
na compra de seu Chevrolet Aveo
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POR JEFFREY MCCRACKEN
THE WALL STREET JOURNAL

FLINT, EUA — Nos 34 anos
em que trabalhou para a General
Motors Corp., uma das tarefas
mais difíceis de Jerry Mellon
aconteceu agora em janeiro. Ele
passou uma semana no que os
trabalhadores apelidaram de
“rubber room”, uma referência
às salas forradas de borracha
em que ficam confinados pacien-
tes psiquiátricos que podem
bater a cabeça nas paredes.

A sala é um antigo barracão
sem janelas para armazena-
mento de peças de motores. Ela
é mobiliada com mesas compri-
das, diz Mellon, e tem espaço
para cerca de 400 empregados.
Eles precisam chegar às 6 horas
todos os dias e ficar até 14h30,
com 45 minutos de folga para o
almoço. Um supervisor vigia os
corredores, registrando os tra-
balhadores quando eles querem
usar o banheiro. 

O trabalho deles: não fazer
nada.

Este é o “Banco de
Empregos”, um programa que
existe há duas décadas pelo qual
quase 15.000 operários de monta-
doras continuam a receber
depois que suas empresas não
precisam mais deles. Para
ganhar salários e benefícios que
freqüentemente superam US$
100.000 por ano, os trabalhadores
precisam executar alguma ativi-
dade aprovada pela empresa.
Muitos fazem trabalho voluntá-
rio ou voltam à escola. O resto
precisa contar tempo no “rubber
room” ou algo parecido. 

A referência às salas para o
confinamento de loucos violentos
é porque “uns poucos dias lá dei-
xam você maluco”, diz Mellon. 

Bancos de empregos como
esse na GM e em outras monta-
doras americanas devem custar
em torno de US$ 1,4 bilhão e US$
2 bilhões este ano. Os progra-
mas, que são parte de contratos
coletivos a serem renovados no
ano que vem, tornaram-se um
emblema das razões pelas quais
Detroit tropeça enquanto as ope-
rações de rivais japonesas nos
Estados Unidos prosperam.

Embora a GM costume culpar
custos trabalhistas como assis-
tência médica a aposentados e
pensões por seus problemas, seu
Banco de Empregos é um exem-
plo de que a companhia causou
ela própria algumas de suas feri-
das. Documentos mostram que
foi a própria GM que ajudou a
originar a idéia do Banco de
Empregos em 1984 e concordou
prontamente em expandi-lo em
1990. Ela o via como algo tempo-
rário, até que as coisas melho-

rassem e operários pudessem
voltar às fábricas. 

“O banco foi criado para dife-
rentes tempos, tempos em que
estávamos crescendo”, diz Pete
Pestillo, um ex-executivo da
Ford que supervisionou negocia-
ções com o sindicato. Embora o
Banco de Empregos seja fre-
qüentemente descrito como um
programa de segurança no
emprego, ele não conseguiu
impedir a eliminação de vagas
nas montadoras de Detroit.
Desde 1990, a folha de pagamen-
tos de sindicalizados do UAW —
o sindicato dos trabalhadores de
montadoras americanas — caiu
de 358.000, incluindo a fabricante
de autopeças Delphi, que fazia
parte da GM, para cerca de
137.000 hoje. Muitos se aposenta-
ram, morreram ou encontraram
outro trabalho. O resto está no
Banco de Empregos.

Mellon, 55 anos, pai de dois
filhos, entrou para a GM em
1972, seguindo os passos de seu
avô e de seu pai, um supervisor
de fábrica que passou 37 anos
na GM. Nos anos 80 e 90, Mellon
teve empregos como projetista
de sistemas eletrônicos para
protótipos de veículos. Mas em
2000, a GM uniu duas divisões
de engenharia e ele não era
mais necessário. Ele entrou
para o Banco de Trabalho. 

Desde então, exceto por um
período em 2001 quando traba-
lhou num projeto de caminhões
militares, a GM paga um salário
integral para ele não trabalhar.
Um salário que atualmente é de
US$ 31 por hora, ou cerca de US$
64.500 por ano, além de planos
de saúde e outros benefícios. 

A GM tem cerca de 7.500 par-
ticipantes no Banco de
Empregos, mais que o dobro de
um ano atrás. Uma maneira
pela qual eles podem cumprir
suas obrigações é freqüentar
cursos de 8 ou 12 semanas ofe-
recidos pela GM. Nesses cursos,
Mellon estudou palavras cruza-
das, assistiu a filmes sobre a
Guerra Civil Americana e
aprendeu sobre “maravilhas
criadas pelo homem como a
Ponte do Brooklyn”, diz. Um
curso ensinou a ele como jogar

Trivial Pursuit, um jogo de per-
guntas semelhante a Master.

Mais recentemente, ele fre-
qüentou um escola em Flint, um
subúrbio de Detroit, chamada
Academia Royal Flush. Ela é
voltada para quem procura
emprego em cassinos — a área
de Detroit tem vários — e ensi-
na os alunos a trabalhar nas
bancas de blackjack e pôquer.
Mellon diz que não está interes-
sado em trabalho de cassino e
deixou a escola depois que eles
cortaram seu próximo salário
porque ele chegou dez minutos
atrasado na volta do almoço.

Com isso, ele chegou à sala
de borracha. Foi lá que aconte-
ceu uma greve de 44 dias em
1936 que ajudou o UAW a ser
reconhecido pela GM.
Visitantes não podem entrar.
Uma supervisora, que se identi-
ficou como Beverly, mandou
que um repórter saísse.

Todos os dias, Mellon levanta-
se às 4h30 para fazer a viagem
de 45 minutos de sua casa até o
rubber room. No começo ele lia
jornais e revistas que encontrava
por lá e conversava um pouco
com conhecidos. Depois que a
conversa se esgotava, ele diz que
passava horas olhando para a
parede, torcendo para o tempo
passar mais depressa. 

A espera “faz você querer
bater sua cabeça contra a pare-
de”, diz Mellon. “Não consegui
agüentar. Preciso fazer alguma
coisa. E tem um supervisor que
caminha encarando todo mundo.
É pior que castigo na escola.”

Mellon acha que uma “men-
talidade de linha de monta-
gem” faz com que as pessoas
voltem para a sala de borra-
cha. “Muitos caras sentam-se
lá e simplesmente recebem o
pagamento, porque não sabem
o que fazer”, diz. “Eles passa-
ram 20 anos apertando um
parafuso numa linha de monta-
gem. Eles precisam enfrentar
essa dura realidade, e estão
contentes que o pagamento
ainda chega para poderem pôr
os filhos na faculdade.”

Mellon logo descobriu uma
maneira de escapar da sala,
prestando serviços comunitários.

Em Detroit, ganhar sem
trabalhar parece castigo
Montadoras gastam
milhões com
operários ociosos POR STEPHEN POWER

THE WALL STREET JOURNAL

SALZBURGO, Áustria — No
mais recente sinal de atrito na
Volkswagen AG, o presidente do
conselho supervisor da empresa,
Ferdinand Piëch, disse que é
uma “questão aberta” a renova-
ção do contrato do diretor-presi-
dente Bernd Pischetsrieder. 

Numa entrevista ao Wall
Street Journal, Piëch disse que
votará com outros representantes
de acionistas no conselho que
querem que Pischetsrieder conti-
nue presidindo a empresa. Mas
Pischetsrieder pode enfrentar
forte oposição de representantes
dos trabalhadores, que têm meta-
de dos 20 assentos do conselho,
disse Piëch. 

“É realmente uma questão
aberta”, a renovação do contrato
de Pischetsrieder, disse Piëch.
“Eu sinto, no momento, que são
dez votos contra dez.” 

Embora Pischetsrieder ainda
tenha mais de um ano pela fren-
te em seu
contrato, é
comum que
as grandes
e m p r e s a s
alemãs reno-
vem o con-
trato de um
presidente
um ano
antes do ven-
cimento. O
c o n s e l h o
supervisor da Volkswagen pode
votar a respeito a partir de abril,
antes da assembléia geral ordi-
nária. O conselho supervisor é o
equivalente na Alemanha ao con-
selho de administração numa
empresa brasileira.

Piëch observou que os dois
principais acionistas da empresa
— a Porsche AG e o Estado da
Baixa Saxônia — querem que
Pischetsrieder permaneça. “Eu
sigo os acionistas — é só”, disse,
acrescentando: “Nunca conheci
uma grande empresa na
Alemanha em que alguém conse-
guisse sobreviver com dez votos
do lado trabalhista contra ele.”

Por meio de um porta-voz,
Pischetsrieder não quis comen-
tar as observações de Piëch. 

Pischetsrieder, um ex-diretor-
presidente da BMW AG, foi
nomeado diretor-presidente da
Volkswagen em 2002, sucedendo a
Piëch, que havia presidido a
empresa por nove anos e que é
creditado por ter tirado a empre-
sa de uma quase falência no
começo dos anos 90. Desde que
assumiu o comando,
Pischetsrieder teve de enfrentar
uma especulação constante na

i m p r e n s a
alemã de que
Piëch estaria
ficando cada
vez mais
insatisfeito
com a estra-
tégia de seu
sucessor. 

Estouros
de orçamen-
to, um dólar
fraco em
relação ao
euro e atraso

de produtos fizeram o lucro da
Volkswagen cair acentuadamen-
te desde que atingiu um recorde
de Œ 2,9 bilhões (US$ 3,44 bilhões)
em 2001. A empresa mostrou
recentemente sinais de uma
recuperação, anunciando que
seu lucro líquido chegou a Œ 1,12
bilhão em 2005, ante Œ 697
milhões em 2004. A empresa tam-
bém foi prejudicada por uma
estratégia para fazer da Volks
uma marca mais sofisticada.

Piëch e Pischetsrieder trom-
baram recentemente sobre a
nomeação de um ex-sindicalista
como diretor de pessoal da
Volks. Pischetsrieder opôs-se à
nomeação, mas foi vencido
quando Piëch ficou do lado dos
representantes sindicais no con-
selho superior. 

Presidente
da Volks
enfrenta forte
oposição

Ferdinand Piëch

Bernd
Pischetsrieder

Metalúrgicos  da GM na greve de 1936 que fez o sindicato ser
reconhecido pela empresa. O local hoje abriga o “rubber room”.
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Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 1 mar. 2006. Economia. B8.




