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AMITTAL, siderúrgica
holandesa, iniciou for-

malmente sua oferta de
US$ 24 bilhões em ações e
dinheiro pela rival
Arcelor, de Luxemburgo,
cujos acionistas terão até
29 de junho para aceitar. A
Arcelor, que rejeita a ofer-
ta, não quis comentar.

* * *
n A venda da holding
holandesa de mídia VNU,
por US$ 9,8 bilhões, para
firmas de participações
deve provavelmente ser
aprovada hoje pelos acio-
nistas, depois que a admi-
nistradora americana de
recursos Knight Vinke
retirou sua oposição.

* * *
n A SABMiller, cervejaria
britânica, disse que seu
lucro caiu 5,3% no ano fis-
cal findo em março, para
US$ 2,7 bilhões, porque o
ano anterior se beneficiou
da venda de ativos. A
receita subiu 19%.

* * *
n A Sanyo, do Japão,
disse que vendas em
queda e custos de reestru-
turação fizeram seu pre-
juízo aumentar no ano fis-
cal findo em março, para
US$ 1,8 bilhão, mas que
espera voltar ao azul
neste ano fiscal.

n A Dell vai começar a
usar chips da AMD em ser-
vidores até o fim do ano,
encerrando uma parceria
de exclusividade com a
Intel. A fabricante ameri-
cana de PCs viu seu lucro
cair 18% no primeiro tri-
mestre, ante um ano atrás,
para US$ 762 milhões, con-
forme alertara semana
passada. 

* * *
n A Portugal Telecom viu
seu lucro subir 16% no pri-
meiro trimestre, ante igual
período de 2005, para US$
268,9 milhões. O número de
assinantes de celular subiu
11%, graças ao crescimen-
to no Brasil, onde é sócia
da Telefónica na Vivo. 

* * *
n GM, Ford e Chrysler
pediram a congressistas
americanos uma legisla-
ção que estimule o uso de
álcool combustível nos
EUA e prometeram
aumentar a produção de
veículos bicombustíveis
para ajudar na redução do
consumo de gasolina.

* * *
n O Société Générale,
banco francês, disse que
seu lucro subiu 20% no pri-
meiro trimestre, em rela-
ção a um ano antes, para
US$ 1,9 bilhão.

I NTERNAC IONAL

AOCCIDENTAL, petro-
lífera americana,

pediu indenização de
mais de US$ 1 bilhão pelo
confisco de seus ativos no
Equador, feito sob alega-
ção de irregularidades
contratuais. O caso está
no tribunal de arbitragem
internacional do Banco
Mundial.

* * *
n A Ebro Puleva, fabrican-
te espanhola de produtos
alimentícios, vendeu suas
operações de sucos e bis-
coitos na América Central
a um consórcio da colom-
biana Chocolates e da
costa-riquenha Florida Ice
& Farm, por US$ 205
milhões.

* * *
n A América Móvil, ope-
radora mexicana de celu-
lar, dona da Claro, disse
que espera ampliar sua
base de assinantes em
50%, para 150 milhões, até
o fim de 2008.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Argentina pode sus-
pender as exportações de
trigo — cujo principal des-
tino é o Brasil —, disse
uma fonte do Ministério da
Economia argentino. A
intenção é forçar a queda
do preço no mercado
doméstico, para conter a
inflação.

* * *
n A ICA, construtura
mexicana, recebeu enco-
menda de US$ 105 milhões
para reformar uma rodo-
via no centro do México.

* * *
n Exportadores de café
da Colômbia disseram que
atrasarão entregas por-
que a principal rodovia
que liga regiões produto-
ras ao porto continua
fechada, uma semana
após desmoronamentos
por causa da chuva.

R E G I O N A L
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Em uma visita a Nova York,
em março de 2003, Juan Manuel

Mora, o
d i r e t o r
mundial de
comunica-
ção da
organiza -
ção católica
conserva-
dora Opus
Dei, pas-
seava pela
S e g u n d a
A v e n i d a
com seu
d i r e t o r

adjunto. A vitrine de uma livra-
ria repleta de exemplares de O
Código Da Vinci chamou sua
atenção. 

O livro, que descreve o Opus
Dei como um grupo sinistro e
conspirador adepto a assassi-
natos e masoquismo, acabara
de ser lançado. O colega ameri-
cano de Mora já previa proble-
mas no futuro, mas Mora disse

para ele não se preocupar.
“Pesadelos não demoram

muito”, lembra-se de ter dito.
“Você acorda na manhã seguin-
te e se esquece que aquilo acon-
teceu.”

Três anos mais tarde, o
pesadelo continua. E ficou pior
esta semana, com o lançamen-
to mundial, pela Sony Pictures
Entertainment, do filme basea-
do no best seller de Dan Brown.
O livro, que já vendeu mais de
40 milhões de exemplares, irri-
tou muitos cristãos, particular-
mente católicos, ao promover a
teoria de que Jesus teria tido
um filho com Maria Madalena. 

Mora, guru das comunica-
ções do Opus Dei, está tentando
quebrar o feitiço. O grupo cató-
lico, cujo nome significa “obra
de Deus” em latim, está copian-
do as táticas de relações públi-
cas que uma multinacional usa-
ria ao ser confrontada com um
baque inesperado. Mora afirma
que sua equipe de especialistas
de relações públicas elaborou
uma estratégia para “transfor-
mar limões em limonada”. O
objetivo: converter a publicida-

de negativa em uma boa opor-
tunidade de marketing para
promover o trabalho de carida-
de do grupo e suas principais
convicções cristãs.

A organização, que tem
cerca de 85.000 membros em
todo o mundo, abriu as portas
de seus centros locais para o
público e a imprensa. O grupo
publicou artigos e livretos
explicando seu propósito e
rebatendo o que chama de dis-
torções grotescas de Dan
Brown. A organização também
reformulou seu site na internet
(opusdei.org) e as visitas subi-
ram de 674.000 em 2002, um ano
antes do lançamento do livro,
para 3 milhões no ano passado.

“Tivemos de ficar totalmen-
te nus para enfrentar esse pro-
blema”, diz Mora, um espanhol
jovial de 47 anos que dá aulas
de comunicação na Pontifícia
Universidade da Cruz Sagrada,
em Roma, administrada pelo
Opus Dei.

Sua expertise trouxe habili-
dades muito necessitadas para
uma organização marcada
desde o início por uma reputa-
ção de sigilo assombroso.
Fundada em 1928 pelo padre
espanhol Josemaría Escrivá, o
Opus Dei já foi acusada de
apoiar ditaduras desde a
Espanha até a América Latina
e de fazer lavagem cerebral.

Em O Código Da Vinci, a ima-
gem fictícia da organização é
pior ainda. Um dos persona-
gens mais importantes do livro
é Silas, um monge albino homi-
cida e membro do Opus Dei com
uma queda por autoflagelação.

Um detalhe factual de O
Código Da Vinci tem se provado
excepcionalmente problemáti-
co. Trata-se do cilício, uma cor-

rente de ferro cheia de pontas
que é amarrada na coxa como
mortificação. No livro, Silas
usa um cilício. A maioria dos
membros comuns, conhecidos
como supernumerários, não
usa cilícios na vida real. Mas os
chamados numerários, mem-
bros que fazem votos de casti-
dade e vivem nos centros do
Opus Dei, usam. A idéia é que a
dor causada pelo dispositivo
lembra os fiéis do sofrimento
de Cristo na cruz.

“O famoso cilício é extrema-
mente oneroso do ponto de
vista das relações públicas”,
reconhece Marc Carroggio,
diretor de relações com a
imprensa do Opus Dei em
Roma.

Brian Finnerty, o colega
americano de Mora, diz ter
ficado desalentado ao ver um
trailer do filme que mostra
uma cena de Silas usando o
cilício e sangue escorrendo
pela sua perna. A representa-
ção foi “grosseiramente exage-
rada”, diz ele, já que o cilício
não é feito para ferir. O Opus
Dei não está negando o cilício,
mas sim reduzindo sua impor-
tância, salientando que menos
de 20% de seus membros são
numerários. 

Quando O Código Da Vinci foi
publicado, o Opus Dei tinha a
esperança de poder ignorá-lo,
achando que falar sobre o
assunto só serviria para alavan-
car as vendas. Depois, quando
a Sony Pictures comprou os
direitos, Mora e seus colegas
tentaram conseguir suavizar a
representação no filme.

Quando não conseguiram,
a organização começou então
a pensar em formas de atingir
a futura audiência do filme
com sua própria mensagem.
Tendo sido professor de vários
cursos de gerenciamento de
crise, Mora conhecia os prin-
cípios básicos. Ele percebeu
que a Opus Dei não deveria
calar-se, um erro que muitas
empresas cometem ao ser con-
frontadas com más notícias —
e uma tática que saiu pela
culatra para a Igreja Católica
durante o escândalo de abuso
sexual de crianças por padres
nos EUA.

POR PATRICK BARTA
THE WALL STREET JOURNAL

Duas das principais mineradoras do
mundo — a Vale e a Rio Tinto — anuncia-
ram ontem novos acordos que vão elevar o
preço do minério de ferro em 19% este ano.
A decisão prepara o cenário para um emba-
te final com a China, maior consumidora
de minério de ferro do mundo, que continua
à espera de condições melhores.

A alta resultará em alta de custos para
siderúrgicas e possivelmente preços mais
altos de aço para fabricantes de automó-
veis, eletrodomésticos e outros produtos.

A anglo-australiana Rio Tinto disse
ontem que se tornou a segunda empresa do
setor a garantir, esta semana, um aumento
de 19% no preço do minério de ferro que ela
vende às usinas japonesas de aço. Este
anúncio veio depois de anúncios similares
feitos pela Companhia Vale do Rio Doce SA,
que acertou os termos de um acordo com
uma fabricante de aço da Alemanha no iní-
cio desta semana, seguido por acordos com
produtoras de aço japonesas, italianas e
coreanas na quarta e quinta-feira.

Os acordos vão pressionar as outras
fabricantes de aço a aceitar reajustes pare-
cidos, ou enfrentar um ainda no futuro pró-
ximo. Eles também evidenciam que a
China, maior consumidora de minério de
ferro e fabricante de aço do mundo, não
conseguiu controlar as negociações anuais,
como pretendia. Este ano, como nos ante-
riores, as mineradoras negociaram primei-
ro com siderúrgicas do Japão e da Europa.

A tentativa chinesa de tomar a lideran-
ça reflete sua ascensão como fonte da
demanda mundial por commodities, mas o
fato de a China não ter conseguido um
acordo melhor antes revela as dificuldades
que ela enfrenta em alavancar sua posição

para ter mais voz no mercado. Analistas
dizem que os acordos na Europa e outras
partes da Ásia poderiam tornar impossível
para a China garantir um reajuste menor.
Só três empresas — a Vale, a Rio Tinto e a
australiana BHP Billiton Ltd. — controlam
cerca de 75% das exportações mundiais de
minério de ferro, que ao contrário da maio-
ria das outras commodities tem seu preço
estabelecido em negociações anuais entre
compradores e vendedores.

As fabricantes de aço da China ainda não
haviam fechado nenhum acordo até o fim da
tarde de ontem. “Ainda não podemos acei-
tar um aumento de 19%”, disse Chen Ying,
porta-voz da Shanghai Baoshan Iron & Steel
Co., maior fabricante de aço da China.

Enquanto isso, a Associação Chinesa de
Siderurgia disse quarta-feira num comuni-
cado que as negociações que não levam as

companhias chinesas em consideração são
“inaceitáveis”.

As negociações foram particularmente
delicadas este ano, depois de um aumento
inusitado de 72% do minério de ferro em
2005. Fabricantes de aço na China dizem que
não têm condições de arcar com outro gran-
de reajuste, até porque há sinais de que a
China está acrescentando uma capacidade
excessiva de produção de aço, o que pode
fazer seu preço cair nos próximos anos.

Mais recentemente, no entanto, o preço
do aço tem subido na Ásia, porque a
demanda continua forte. E as encomendas
de minério de ferro continuam a crescer
com velocidade. Novas minas de minério de
ferro estão sendo abertas, mas ainda não
foram concluídas.

Tudo isso mostra que as três compa-
nhias dominantes de minério de ferro con-
tinuam tendo muito poder de barganha
com seus clientes produtores de aço.

“Na teoria econômica, não diríamos que
este mercado é puro ou competitivo”, diz
Gerard Burg, analista do National
Australia Bank, em Melbourne.

A Rio Tinto não especificou com quais
companhias japonesas ela havia fechado o
acordo ontem, e as duas maiores fabrican-
tes de aço do país — Nippon Steel e JFE
Holdings Inc. — não quiseram comentar o
assunto. Em comunicado, a Rio Tinto afir-
mou que o aumento de 19% apenas reflete “o
mercado internacional atual, caracterizado
por uma oferta extremamente apertada e
um nível continuamente alto da demanda”.

A Vale, por sua parte, disse ontem ter
fechado um acordo com aumento de 19%
com a gigante sul-coreana Pohang Steel
Corporation, ou Posco.

— Ellen Zhu, de Xangai,
colaborou neste artigo.

Reajuste para o ferro obtido por Vale e
Rio Tinto assusta siderúrgicas chinesas

POR JANE J. KIM
THE WALL STREET JOURNAL

As agências bancárias estão
ganhando cara nova nos
Estados Unidos.

A concorrência no setor tem
crescido no país, e agora  os
bancos estão tentando chamar
a atenção dos clientes com
novos designs que fazem as
agências parecer mais com
butiques e cafés do que as ope-
rações de antigamente.

O Citibank, do Citigroup
Inc., que está fortalecendo suas
operações no varejo com até 100
novas agências nos EUA este
ano, está construindo agências
com mais espaço aberto, divi-
sões de vidro e móveis de
madeira curvada. O PNC Bank,
do PNC Financial Services
Group Inc., está abrindo mais
de 40 agências este ano com

novos designs que incluem
cafés e lan houses.

Alguns bancos menores e coo-
perativas de crédito, que estão
tentando se diferenciar dos gran-
des bancos, estão indo aos extre-
mos. O Umpqua Bank, do Estado
de Oregon, está construindo seis
“lojas de bairro” que foram dese-
nhadas, em parte, para servir de
centro comunitário — com sofás,
acesso sem fio à internet e uma
tela de projeção de filmes que
desce do teto para “noites de
cinema”. Na Pensilvânia, o
Union National Community
Bank foi tão longe que mudou o
nome de suas novas agências
para Gold Café, onde os funcio-
nários são treinados tanto para
prepararem espressos quanto
para vender os produtos do
banco. No Pilot Bank, um banco
comunitário na Flórida, as mais

novas agências têm áreas para
crianças com televisores e
máquinas de contar moedas.

A reformulação representa
uma mudança para o setor ban-
cário, que passou boa parte do
fim dos anos 90 incentivando
clientes a fazer mais transa-
ções online. “Os banqueiros
perceberam que o movimento

nas agências é a melhor aposta
para promover uma conver-
são”, diz Paul McAdam, dire-
tor-administrativo-sênior da
BAI Research, uma empresa de
pesquisas sobre serviços finan-
ceiros, com sede em Chicago,
que está realizando um estudo
sobre o design de agências ban-
cárias de varejo.

Agências bancárias ganham
ar mais agradável nos EUA

Opus Dei tenta quebrar o código

Juan Manuel
Mora

Aço em alta

Fonte: WSJ research
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Preço do aço laminado a quente, em
US$ por tonelada

Alfred Molina como o padre do
Opus Dei em Código Da Vinci

Organização empreende esforço de relações públicas para evitar danos de ‘Da Vinci’

Agência do Umpqua Bank
tem área de espera com
telão e internet sem fio.
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