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As montadoras japonesas
têm injetado vida na indústria
automobilística americana ao
construir fábricas e contratar
executivos, designers, enge-
nheiros e operários americanos.
Agora, esses americanos come-
çaram a exercer influência no
sentido oposto: sobre a tomada
de decisão no Japão.

A Toyota Motor Corp., a
Nissan Motor Co. e a Honda
Motor Co. estão treinando mais
executivos americanos para car-
gos de alta gerência. A Toyota,
que deve superar este ano a
General Motors Corp. como
maior montadora do mundo,
designou americanos para
supervisionar a construção de
novas fábricas na América do
Norte, uma tarefa antes confia-
da basicamente aos gurus de
produção japoneses.

Nos estúdios de design da
Toyota, Nissan e Honda na
Califórnia, americanos estão
desenvolvendo carros para os
gostos americanos. Eles projeta-
ram o arrojado utilitário espor-
tivo FJ Cruiser da Toyota e o
popular sedã de luxo Acura TL
da Honda. Em escritórios técni-
cos no Michigan e pistas de tes-
tes no Arizona, americanos
estão decidindo como melhor
cumprir especificações do
governo dos Estados Unidos.

“Quando se deu conta de que
será a montadora global domi-

nante, a Toyota percebeu que
não podia controlar tudo de seu
escritório central no Japão”, diz
Ian Cartabiano, um americano
que recusou um emprego na GM
para entrar para o estúdio de
design da Toyota na Califórnia,
onde projetou o sedã Avalon
para o mercado americano.

Na Nissan, americanos diri-
gem agora divisões cruciais
como as de planejamento de
produto e marketing global. “A
direção americana da Nissan
não está isolada”, diz Carlos
Ghosn, o brasileiro que preside
a montadora japonesa. “Nós
usamos muito da habilidade
deles em toda a corporação, e
dizemos a nossos potenciais
candidatos nos EUA: ‘Sua car-
reira não é nos EUA. Sua car-
reira é global.’”

Por anos, as montadoras japo-
nesas tinham receio de depender

de administradores americanos.
Os executivos americanos da
indústria automobilística eram
vistos como bons com o quadro
geral, mas pouco familiarizados
com a gerência de chão de fábri-
ca típica do Japão. Os america-
nos, acreditavam os executivos
japoneses, não estavam sintoni-
zados com o sistema japonês de
criar carros, ou sua obsessão em
manter a qualidade alta e os cus-
tos baixos. Por isso a Toyota e
suas rivais enviavam gerentes
japoneses à América do Norte
para supervisionar a engenha-
ria, a manufatura e as vendas.

Hoje, o mercado americano
está mais importante que
nunca. O mercado interno do
Japão tem apenas um terço do
tamanho do americano, e a
população em encolhimento do
país torna mais improvável o
crescimento das vendas. A

população dos EUA, por sua vez,
está em expansão, e as monta-
doras japonesas têm se mostra-
do capazes de roubar participa-
ção da GM e da Ford.

A América do Norte respon-
de por 34% das vendas da
Toyota, mas 43% de seus lucros
operacionais, segundo estimati-
vas da corretora CLSA Asia-
Pacific Markets. A Nissan
obtém pelo menos 60% de seus
lucros operacionais na América
do Norte, e a Honda, 75%, diz a
CLSA. A corretora diz que a
Honda perde dinheiro no Japão.
A Honda não quis comentar.

As montadoras japonesas
aprenderam que os americanos
têm preferências e condições de
trânsito muito diferentes dos
compradores no Japão. O
Camry da Toyota vende pouco
em seu mercado doméstico. Nos
EUA, foi o carro de passeio mais
vendido em oito dos últimos
nove anos. A Toyota vende três
vezes mais Camrys para os
americanos por mês do que para
os japoneses no ano inteiro.

Por isso as montadoras japo-
nesas estão projetando mais
modelos para atrair especifica-
mente os americanos, e execu-
tivos americanos estão se
envolvendo mais na decisão do
que fazer. Hirohide Ikeno, dire-
tor de pesquisa e desenvolvi-
mento da Honda na América do
Norte, diz que mais e mais
características dos carros da
empresa vendidos em todo o
mundo são projetadas nos EUA.

Executivos americanos ganham voz
mais ativa nas montadoras japonesas
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AECONOMIA dos EUA
mostrou sinais de vigor

em dois indicadores divul-
gados ontem: as vendas de
casas novas saltaram 13,8%
em março em relação a
fevereiro, e as encomendas
de bens duráveis cresceram
6,1%, disse o Departamento
de Comércio. Os números
podem levar o Fed, o BC
americano, a fazer novos
aumentos dos juros, além
do previsto para maio.

* * *

n A PepsiCo disse que seu
lucro cresceu 12% no pri-
meiro trimestre, em rela-
ção ao primeiro de 2005,
para US$ 1 bilhão, o que
atribuiu a fortes vendas e
a um aumento de preços.

* * *

n O ABN Amro disse que
cortará 2.400 vagas, das
quais 500 no Brasil, e abri-
rá 900 vagas em países de
baixo custo, especialmente
na Índia. O banco holandês
teve lucro de US$ 1,2 bilhão
no primeiro trimestre, 12%
maior que um ano antes. 

* * *

n A Colgate-Palmolive
divulgou lucro de US$ 324,5
milhões no primeiro trimes-
tre, 8,1% mais que um ano
antes. Ela disse que as ven-
das e margens subiram.

n A BHP Billiton, minera-
dora e petrolífera austra-
liana, disse que sua produ-
ção caiu no terceiro tri-
mestre fiscal, findo em
março, devido a tempesta-
des na Austrália e África
do Sul. A produção de
minério de ferro, mercado
em que concorre com a
Vale do Rio Doce, caiu 5%.

* * *

n A Microsoft fez acordo
com o governo chinês pelo
qual a gigante americana
do software gastará US$
900 milhões na compra de
computadores chineses e
em investimento em fir-
mas chinesas de software
nos próximos cinco anos.

* * *

n A Boeing divulgou um
aumento de 29% no lucro do
primeiro trimestre, em
relação a um ano antes,
para US$ 692 milhões, bene-
ficiada por maior demanda
por jatos que consomem
menos combustível. (Leia
mais sobre a Boeing abaixo.)

* * *

n A Accor, rede hoteleira
francesa, disse que um
bom movimento em sua
linha de hotéis econômicos
fez sua receita crescer 10%
no primeiro trimestre, para
US$ 2,3 bilhões.

I NTERNAC IONAL

ATELEVISA, maior
rede de TV do México,

planeja pedir aprovação do
conselho hoje para juntar-
se a um grupo de firmas
americanas numa oferta
para comprar por mais de
US$ 12 bilhões a rede ame-
ricana Univisión, voltada
para o público hispânico,
disseram pessoas a par do
assunto. A oferta ainda
está sendo negociada, o
que pode levar semanas,
disseram essas pessoas. 

* * *

n A Chihuahua, fabricante
mexicana de cimento,
disse que comprou a fabri-
cante americana de con-
creto MidCo por US$ 271
milhões, e que a aquisição
será financiada com emis-
são de dívida.

n A Bolívia pode deixar a
Comunidade Andina e bus-
car uma integração maior
com o Mercosul, se Colôm-
bia, Equador e Peru insisti-
rem num acordo de livre
comércio com os EUA, disse
o ministro boliviano da
Fazenda, Luís Arce.

* * *
n O PIB do México cresceu
5,2% no primeiro trimestre,
disse o BC mexicano. Isso
elevou a previsão do BC
para crescimento este ano
de até 3,7% para até 4%. 

* * *
n A PDVSA, petrolífera
estatal venezuelana, vai
construir uma refinaria
para petróleo pesado na
bacia do Rio Orinoco.
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A América do Norte é a maior fonte de lucros para as três maiores montadoras do 
Japão. Porcentagem estimada de lucros operacionais obtidos na América do Norte:

Terra da fartura

Nota: Para os 12 meses até 31 de março de 2005 Fonte: CLSA Asia-Pacific Markets
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C RITICADO por um acionista de se
preocupar demais em fazer doações
de caridade, em vez de nos negócios

básicos da firma, o presidente da Goldman
Sachs Group, Henry Paulson Jr., defendeu-
se dizendo à audiência na última assembléia
geral dos acionistas que, se há uma coisa em
que a Goldman é boa, é ganhar dinheiro.

A firma divulgou um lucro anual recorde
de US$ 5,63 bilhões em 2005, e suas ações
estão em alta. A Goldman é líder mundial
em consultoria de fusões.

Mas a Goldman também é criticada pela
maneira como ganha seus milhões. A gigante
do mundo financeiro usa seu próprio capital

para fazer grandes
apostas para si
mesma ou para
comprar participa-
ções em empresas.
A estratégia é
emblemática do

acontece em Wall Street: mais e mais firmas
estão arriscando seu próprio dinheiro para
aumentar lucros. Críticos indagam se, por
terem mais fichas na mesa, firmas de Wall
Street como a Goldman não estariam pondo
seus interesses acima do dos clientes. É uma
afirmativa que deixa Paulson irritado.

Paulson foi um estudante de destaque
na Universidade Dartmouth, onde se
formou em Literatura Inglesa em
1968. Ele está na Goldman há 32 anos
e a dirige desde 1999. Recentemente,
sentou-se em seu escritório em
Manhattan para falar sobre o
sucesso da firma, seus críti-
cos e os desafios. E também
falou sobre seus planos futuros.

WSJ: Muitos de seus negócios agora vêm
de fora dos Estados Unidos. Quais as suas
preocupações no que diz respeito à crescen-
te reação contra investimento estrangeiro?

Paulson: A maneira como vejo isso é que
se os últimos 20 anos nos mostraram algo, é
que não há uma boa alternativa à globaliza-
ção. (...) Que os países que se abriram para
a globalização se beneficiaram. Os outros
ficaram para trás.

Nos EUA nos beneficiamos mais do livre
comércio e da competição mundial do que
qualquer outro país. Mesmo assim, numa
época em que nossa economia está crescen-
do e novos empregos sendo criados, ainda
há bastante sentimento protecionista aqui.
Realmente acredito que temos de explicar
melhor os benefícios da globalização à socie-
dade, e reconhecer suas falhas e tentar
resolvê-las.

WSJ: A Goldman tem muitos investi-

mentos em vários países, especialmente a
China. Qual o próximo país no qual a
Goldman pode se interessar?

Paulson: Eu estive na China umas 70
vezes desde o fim de 1990. Acabei de voltar
do Oriente Médio. Há uma quantidade enor-
me de capital na região. Eles têm muito
mais capital do que oportunidades de inves-
timento. Então há oportunidades reais lá.

Os negócios estão se recuperando na
Alemanha. A economia está mais forte. Não
temos crescimento só na Índia e na China,
mas também na Coréia e no Japão. Na
América Latina, quem pensava que vería-
mos o Brasil crescendo e com um superávit
de 6% do PIB?

WSJ: Há muita coisa acontecendo em
Wall Street ultimamente, e nem tudo é posi-
tivo. Qual é o maior desafio que a Goldman
enfrenta hoje em dia?

Paulson: Administrar o crescimento.

Desde 1999, o número de pessoas que nós
temos quase dobrou, assim como nosso fatu-
ramento, e nosso patrimônio subiu quatro
vezes. Tudo isso é bom. Mas não há dúvidas
de que nossa cultura gosta das coisas peque-
nas. Então a Goldman Sachs está mantendo
uma cultura bastante forte, ela continua
empreendedora apesar do nosso tamanho
atual. Nós gastamos muito tempo pensando
em como melhor institucionalizar alguns
dos processos de que conseguíamos tirar
mais proveito quando éramos menores.

WSJ: Recentemente, a Goldman foi notí-
cia quando um de seus empregados e um
ex-empregado foram envolvidos num pro-
cesso de negociação com informações privi-
legiadas. Esse tipo de problema faz parte
das dores do crescimento?

Paulson: Há sempre alguma probabilida-
de, não importa quanto a gente tente evitar,
de contratar algumas pessoas más. Temos
24.000 empregados. Cidades desse tamanho
têm uma cadeia. Espero que a gente tenha
um processo de seleção melhor, mas ainda
estamos muito constrangidos por ter tido
aquela pessoa na Goldman Sachs.

WSJ: Fale um pouco sobre seus planos
para o futuro. Há muita especulação de que

o sr. é um candidato para secretário
do Tesouro.

Paulson: Eu amo meu trabalho.
Na verdade, acho que tenho o

melhor emprego no mundo dos negó-
cios. Pretendo ficar aqui por um bom
tempo e estou bem concentrado nos

desafios que temos adiante na
Goldman Sachs.

WSJ: O sr. fala da importância
de seus clientes. Mas as pessoas

acusam a Goldman, provavelmente
mais do que qualquer outra firma de Wall

Street, de concorrer com seus clientes. Vocês
têm um braço de investimento em participa-
ções. Como o sr. faz quando um cliente liga e
diz: “Por que vocês estão fazendo uma ofer-
ta pela ABC Telecom Co. contra nós?”

Paulson: Eu discordo dessa sua afirma-
ção. Nós buscamos investir em conjunto
com nossos clientes. Nossos clientes são
muito sofisticados. Quando nossos clientes
nos pedem para desempenhar um papel eles
pensam muito sobre isso, e estão fazendo
isso com base em nosso histórico de admi-
nistrar conflitos e possíveis conflitos.

Eu acredito que a maneira como admi-
nistramos os conflitos e possíveis conflitos é
crítica para nossa reputação e nós não
teríamos a fatia de mercado que temos e o
relacionamento com clientes que temos se
não conseguíssemos administrá-los de uma
maneira que correspondesse aos altos
padrões que estabelecemos.

Como crescer e continuar assumindo riscos
Henry Paulson Jr., presidente da Goldman Sachs, diz que é preciso explicar globalização melhor
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A Boeing Co. planeja anun-
ciar hoje que está entrando no
campo da reciclagem de aviões
velhos com a criação de uma
rede de empresas para cuidar
das várias partes do processo.

Desmontar jatos antigos e
recuperar seus materiais para
novo uso é algo cada vez mais
necessário, já que centenas de
aviões velhos foram aposentados
nos últimos anos por não serem
mais seguros ou eficientes. O
processo de reciclagem é comple-
xo porque envolve tanto o des-
manche quanto a separação cui-
dadosa de componentes.

A Boeing não vai reciclar ela
própria os aviões. Ela criou uma
entidade chamada Associação
para Reciclagem da Frota
Aeronáutica, que reunirá oito
empresas americanas e euro-
péias. Billy Glover, diretor de

estratégia ambiental da Boeing e
responsável pelo projeto de reci-
clagem, diz que o objetivo princi-
pal é atender melhor aos clientes
da empresa quando eles precisa-
rem se desfazer de aviões.

Até agora, uma série de
empresas trabalhava separada-
mente na armazenagem, des-
manche, resgate e reciclagem de
aviões velhos. A Boeing quer
ajudá-las a trabalhar juntas para
cobrir todo o processo.

A abordagem da Boeing con-
trasta com a da rival Airbus,
que está se envolvendo direta-
mente na reciclagem de aviões.
A Airbus lidera um projeto
financiado parcialmente por
recursos para o ambiente da
União Européia. A Airbus e seus
parceiros industriais estabelece-
ram um centro no Aeroporto de
Tarbes, na França, e começa-
ram recentemente a desman-
char um velho A300.

Boeing organiza entidade
para reciclar aviões antigos
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