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AGeneralMotors e aToyota,
duasdas principais fabricantes
deautomóveis domundo,
anunciarama renovação de
seuacordo de colaboração
mútua em tecnologia avança-
da.Oacordo atual, que termi-
nano fimdemarço, será reno-
vadopormais dois anos, e terá
mais dois enfoques.Uméa
segurançados veículos, e o
outro é o estudode tecnolo-
gias relacionadas à reduçãoda
emissãodepoluentes, infor-
mouaGeneralMotors.

O novo presidente da Japan
Airlines, HarukaNishimatsu,
lançou ontem umplano para
tentar salvar a empresa aé-
rea, que passa por forte crise.
Já está emprática umplano
para demitir 6mil funcioná-
rios até 2008. Nishimatsu ain-
da vai fecharmuitas rotas in-
ternacionais, fazer a reestrutu-
ração da gestão, aumentar
tarifas, promover a utilização
de aeronavesmenores para
economizar combustível e
investir £ 617milhões.

O consórcio automobilístico
alemão Volkswagen recom-
prou ontem parte de duas
emissões de sua dívida por
cerca de US$ 1,317 bilhão.
Um gerente da companhia
informou que a compra resga-
tou US$ 500milhões de uma
dívida de US$ 2,386 bilhões,
com vencimentomarcado
para 2009. Os US$ 817mi-
lhões restantes corresponde-
ram a umbônus de € 2 bi-
lhões, que venceria apenas
em 2013.

A fabricante de softwaresOra-
cle criou umnovoprograma
capazde realizar buscas em
redes corporativas. É umpas-
so emdireçãoaomercadodo-
minadopeloGoogle. Opresi-
dente executivo daOracle, Lar-
ryEllison, espera queo softwa-
re preenchaumvazio deixado
pelo concorrente. “OGoogle é
muitobompara encontrar coi-
sasna internet,masainda não
éumbombuscador parada-
dos privados, e é com isso que
lidamos”, disse.

O lucro líquido dogrupo ale-
mãoAdidas-Salomonaumen-
tou22%em2005, atingindo o
recordede€ 383milhões.O
presidente daAdidas-Salo-
mon,HerbertHainer, disse
queo resultado sedeveu, em
parte, à boa evoluçãodo grupo
naAmérica doNorte.O fatura-
mentoda companhia foi de€
6,636bilhões, 13,2%amais
que em2004.Hainer disse
que a aquisiçãoda concorren-
te americanaReebok e a ven-
dada filial deprodutos para
montanhismoSalomonajuda-
ramogrupo.

Oracledesenvolve
buscadorcorporativo

Em tempo

SOFTWARE

Japonesesdominam
listademelhorescarros
Pelaprimeiravez, rankingda
revistaConsumerReportsnão
trazcarrosamericanosqPÁG.B13

JapanAirlinescorta
6milempregos

GMeToyotarenovam
parceriaempesquisa

Receita da empresa em 2005 foi de US$ 6,17 bi

Paracrescer,grandesempresas
buscammudançasradicais

NEGÓCIOS

Projeto Origami deve ser
revelado pela empresa no dia 9

Volkswagen
recompradívida

CAMPO–Schmidtbuscaelevaras receitas compublicidade

Googlequerserum
grupodeUS$100bi
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FOCO–Modelo tradicional deproduçãopassapormudanças

Segundo pesquisa, presidentes temem que concorrência feroz mude dinâmica domercado

Microsoftprepara
PCultrapequeno

Lucro líquidoda
Adidasérecorde

AVIAÇÃO

AUTOMÓVEIS

INTERNET

NOVA YORK

OGoogle, lídermundialembus-
cas pela internet, quer se tor-
nar uma empresa de US$ 100
bilhões, e planeja lançar novos
sistemas este ano para ajudar
a companhia a alcançar essa
meta,afirmouontemseupresi-
dente-executivo, Eric Schmi-
dt. “Vou deixar vocês decidi-
rem se sãoUS$ 100 bilhões em
valor de mercado ou em recei-
ta”, disseSchmidt, quandodis-
cutia as prioridades da empre-
sa para este ano.
Como o valor demercado da
empresa já supera os US$ 100
bilhões – pelo preço de fecha-
mentodas ações ontem, a capi-
talização de mercado era de
US$111,2bilhões–,Schmidtde-
ve ter se referido à receita. Em
2005, porém, o faturamento fi-
cou muito abaixo de US$ 100
bilhões: foi deUS$6,14 bilhões,
92,5% a mais que os US$ 3,19
bilhões de 2004.

PUBLICIDADE
Asmetasdeste ano tambémin-
cluem a melhora da qualidade
de seu negócio principal, o de
buscasna internet,edapublici-
dade, aumentando o tamanho
de sua audiência na web e ex-
pandindo o número de produ-
tos, serviços eparcerias, acres-
centouoexecutivo.“Parece,pa-
ranós,queocrescimento inter-
nacionalestámuitoforteedeve
permanecer assim por um lon-

go tempo”, disse.
Schmidt falava a analistas fi-
nanceiros durante abertura da
reunião anual doDia doAnalis-
ta Google no escritório da em-
presa em Mountain View, na
Califórnia. Ele enfatizou que a
companhiaestáfocadaemcres-
cimento de longo prazo e que
não tem planos de alterar sua

política de não dar metas fi-
nanceiras de curto prazo.
O executivo negou que o
preçodepublicidadenosiste-
ma tenha enfraquecido nos
últimos meses, como alguns
analistas especulavam. Cer-
ca de 97%da receita doGoo-
gle vem de publicidade rela-
cionada a buscas. ● REUTERS

INOVAÇÃO

Renato Cruz

AIBMBusinessConsultingou-
viu 750 presidentes de gran-
descompanhiasdetodoomun-
do e descobriu que 65% deles
planejamtransformarradical-
mente suas empresas nos pró-
ximosdoisanos.Boapartedes-
safomedemudançavemdane-
cessidade, enxergada pelos
executivos,demudaradinâmi-
ca do mercado antes que seus
concorrentes o façam. “Como
70% de nossas receitas são ba-
seadas num negócio que não
existe mais como o conhecía-
mos,precisamosadaptaraem-
presaparasobreviver”, disseo
presidentedeumacompanhia.
Apesquisaouviu23executivos
na América Latina, sendo 13
brasileiros.
O estudo classificou a inova-

ção em três tipos: de produtos,
serviços e mercado; operacio-
nal; e demodelo de negócios. O
focodospresidentesdasempre-
sasestánestaúltima,maisradi-
cal e, dessa forma, mais difícil
de copiar pelos concorrentes.
“O que foi surpreendente é que
80% reconheceram que não ti-
veram sucesso em implemen-
tarmudanças nomodelo de ne-
gócios”,afirmouJoãoLuizSou-
za, líder da IBM Business Con-
sulting Services para a Améri-
ca Latina. “Mas, por causa de
pressõesdomercadoedagloba-
lização, não têm alternativa.”
“Alguns escritores e analis-

tas,comoTomFriedman,vêem
o mundo como cada vez mais
plano”, apontou o estudo. “Ou-
tros, como Richard Florida, o
vêem com picos cada vez mais
altos. Mas praticamente todo
mundoconcordaqueatopogra-
fia tem mudado fundamental-

mente.” A pesquisa destacou
que aChina e a Índia, combina-
das, formammeiomilhãodeen-
genheiros e cientistas anual-
mente, comparados a 134 mil
nos Estados Unidos, e a China
abriga mais de 100 fabricantes
de veículos. Em 2005, o Produ-
to Interno Bruto combinado
das economias emergentes au-
mentou em US$ 1,6 trilhão, o
que representou US$ 200 bi-
lhõesamaisqueorestodomun-

do desenvolvido combinado.
Os executivos citaramcomo

as inovações mais comuns no
modelo de negócios as mudan-
ças na estrutura organizacio-
nal, asgrandesparceriasestra-
tégicas e os serviços comparti-
lhados. Eles destacaram como
principais benefícios a redução
de custos, a flexibilidade estra-
tégicaemaioresfocoeespeciali-
zação. “Sessenta e um por cen-
totememqueoconcorrenteino-

ve antes”, disse Souza.
A principal maneira de im-

pulsionar a inovação é fechar
aliançasdenegóciosecolabora-
ção com clientes, de acordo
com 76% dos executivos ouvi-
dos. Os departamentos de pes-
quisa e desenvolvimento fica-
ram em oitavo lugar na lista de
fontesdenovas idéias, sendoci-
tadosporapenas14%dospresi-
dentes das empresas.
O estudo descobriu que 73%

dos executivos de países
emergentes disseram que
suas empresas colaboram
comclientes e fornecedores,
comparados a 47% dos mer-
cados maduros. “Hoje, no
mercado,dispomosdemuito
mais capacidade e inovação
através de fornecedores di-
nâmicos e competitivos do
que a capacidade que nós
mesmos poderíamos tentar
criar”, disse um executivo. ●
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Comecemos com aquilo que o
projeto Origami, da Microsoft,
nãoé.Nãoéumtocadordemúsi-
caparaconcorrercommegapo-
pular iPod, da Apple. E não é
uma versão portátil do seu vi-
deogameXbox. E não irá – pelo
menos por enquanto – tomar o
lugar do seu telefone celular ou
do seu computador normal.
Ao invés disso, o Origami é o

apelido do primeiro computa-
dor pequeno, do tamanho de
um livro, que roda o Windows
XP normal, segundo uma pes-
soapróximaàMicrosoftdisseà
Associated Press. Os chama-
dos “PCs ultramóveis” têm co-
mopúblico-alvoinicialconsumi-
doresqueconhecemtecnologia
e querem um computador me-
nor,quesejamaisfácildecarre-
gar nas férias, no metrô ou em
qualquer outro lugar em que
um computador convencional
pareça grande demais.
A Microsoft confirmou que

trabalha num PC ultramóvel,
mas se recusou a dar detalhes
mais específicos. A empresa
criouumsite(www.origamipro-
ject.com)paralevantarcuriosi-
dadesobreoprojeto.Asprimei-
rasversõesdevemserapresen-
tadasnopróximodia9, e se tor-
naremdisponíveis ao consumi-
dor logo depois. Segundo a fon-
te próxima à Microsoft, os mo-
delos serão produzidos por vá-
rios fabricantesde computado-

res,edevemterpreçosentre
US$ 500 eUS$ 1mil.
Os novos computadores

devem sermenos poderosos
do que PCs comuns, mas
com todas as funcionalida-
des. Por serem pequenos,
nãodevemnecessariamente
ter um teclado.Comooutros
equipamentos portáteis,
eles podem ter uma caneta e
uma tela sensível ao toque.
AMicrosoftesperaqueas

pessoasusemoscomputado-
res pequenos para coisas co-
moarmazenar fotos, assistir
a filmes, encontrar cami-
nhos pelas ruas e ler correio
eletrônico. Por enquanto, as
novasmáquinasnão terãoas
capacidades avançadas de
entretenimento encontra-
das nos computadores que
rodam a versão “media cen-
ter”doWindows,quepermi-
temaosusuáriosfazeremcoi-
sas como gravar programas
de televisão.
No dia 9, quando o segre-

do do projeto Origami será
revelado,começaemHanno-
ver, na Alemanha, a Cebit, a
maior feira anual da indús-
triadetecnologiadainforma-
çãoetelecomunicações.Aes-
tratégia de marketing viral
usada pela Microsoft é bem
empregada pela concorren-
te Apple. Cada lançamento
deiPod,iBookeiMacéprece-
dida de uma onda de rumo-
res. ● APEREUTERS

Aumentodofretedeve
reduzirganhocomsoja
Compreçodoóleodieselmais
alto, transportadorascobram
maispeloserviçoqPÁG.B14
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