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OAÇO deve subir cerca
de 19% no segundo

semestre, para compensar
a alta do minério de ferro
vendido pelas grandes pro-
dutoras mundiais, como a
Vale, dizem analistas. Isso
deve pôr mais pressão
sobre setores que conso-
mem aço, como os de auto-
móveis e eletrodomésticos.

* * *
n Ben Bernanke, presi-
dente do Fed, o banco cen-
tral americano, lembrou
que a instituição ainda
tem um mês para recolher
dados antes de decidir o
que fazer com as taxas de
juros na próxima reunião
do Comitê de Mercado
Aberto, dias 28 e 29 de
junho. Temores de que os
juros subam têm abalado
as bolsas. 

* * *
n A Nestlé comprou por
US$ 670 milhões a Uncle
Tobys, divisão de salgadi-
nhos e cereais matinais da
australiana Burns Philp,
que não divulgou em que
vai investir os recursos. 

* * *
n A EMI disse que ainda
quer comprar a Warner,
apesar de ter tido sua ofer-
ta de US$ 4,2 bilhões rejei-
tada há três semanas. 

n Peter Mandelson,
comissário comercial da
União Européia, num
encontro informal em
Paris, deu sinais a nego-
ciadores americanos de
que a região pode ser mais
flexível no corte de tarifas
agrícolas. 

* * *
n A Philips, da Holanda,
disse que vai comprar a
britânica Avent por Œ 675
milhões (US$ 869 milhões)
para fortalecer seu setor
de produtos de saúde. A
Avent fabrica mamadeiras
e outros produtos para
bebês e tem vendas anuais
de Œ 165 milhões em mais
de 60 países. 

* * *
n A Lukoil, estatal que é a
maior petrolífera da
Rússia, divulgou lucro
líquido de US$ 6,4 bilhões
em 2005. O valor é 52%
maior que o do ano ante-
rior e foi obtido graças
principlamente à alta do
petróleo.

* * *
n A Organização para a
Cooperação e o
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, com sede em
Paris, aumentou a previ-
são de crescimento do
Japão para 2,8%, da
China para 9,7% e da
Coréia do Sul para 5,2%
em 2006.

I NTERNAC IONAL

OGOVERNO ARGEN-
TINO assinou acordo

com as farmácias do país
congelando o preço dos
medicamentos até o fim do
ano. É o mais recente acor-
do firmado com um setor
para controlar a inflação.

* * *

n A Pan American Energy,
petrolífera argentina com
operações no Brasil e na
Bolívia, pretende emitir
US$ 250 milhões em títulos,
dentro de um programa já
existente de US$ 1 bilhão. O
dinheiro deve ser usado
para investimento nas ope-
rações argentinas e paga-
mento de dívidas.

* * *

n O PIB do Chile cresceu
5,1% no primeiro trimestre,
comparado ao mesmo
período do ano passado. Foi
a menor expansão trimes-
tral desde 2004.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

nO ministro do Petróleo da
Venezuela, Rafael
Ramírez, vai pedir ao
Supremo Tribunal de
Justiça de seu país a anula-
ção de lei que impede a
estatal PDVSA de ser sócia
majoritária nos projetos de
exploração ao longo do Rio
Orinoco.

* * *
n O Peru exportou US$ 1,7
bilhão em abril, 35% mais
do que no mesmo período
do ano passado, com alta
na receita com ouro, cobre
e zinco, disse o governo.

* * *
n A Suez disse que oferece-
rá sexta-feira em bolsa os
9,5% que ainda tem da ener-
gética chilena Colbún. O
grupo francês vendeu fatia
igual ao grupo chileno
Angelini por US$ 220
milhões.
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Então, Carly estava certa,
afinal?

Falo de Carleton S. Fiorina,
é claro — a mulher de negócios
mais famosa dos Estados
Unidos. Fiorina foi afastada
como diretora-presidente da

Hewlett-Packard ano passado.
À época, a crítica comum era
que ela pressionou a legendária
empresa de tecnologia a entrar
numa fusão que não estava
dando certo, com a Compaq
Computer. 

Professores de administra-
ção diziam que Fiorina havia

colocado a HP num retrocesso
estratégico, perdida entre a
Dell, uma fabricante de baixo
custo, e a International
Business Machines, uma produ-
tora e prestadora de serviços de
alta qualidade. Poucos dias
antes da demissão dela, a revis-
ta Fortune saiu com uma repor-
tagem de capa intitulada: “Por
Que a Grande Aposta de Carly
Está Dando Errado.” Nos dias
que se seguiram à saída dela, a
ação da empresa subiu, em boa
parte devido a expectativas de
que o novo diretor-presidente
iria reverter a fusão.

Mark Hurd, o homem escolhi-
do para suceder a Fiorina, não
desfez o negócio. Mas também
não defendeu a fusão. Quando
perguntado se era uma boa
idéia, recusou-se a dar uma opi-
nião. “É passado”, disse. “Meu
trabalho é fazer da Hewlett-
Packard a melhor empresa que
pudermos fazer no futuro.”

Ultimamente, as coisas
começaram a mudar. A sorte da
HP está mudando para melhor,
enquanto a da Dell não anda
nada boa. O modelo de venda
direta que ajudou a Dell a jogar
os custos no chão — a empresa
vende sues computadores prin-
cipalmente por catálogos e na
internet — parece estar perden-
do gás, enquanto a estratégia
por de venda por “canais” da
HP — via lojas no varejo — está
se mostrando melhor para pene-

trar o mercado de laptop e os
mercados internacionais, ambos
de rápido crescimento.

Numa reunião do conse-
lho da HP não faz muito

tempo, o diretor
financeiro Robert

Wayman fez
uma análise

retrospectiva
da fusão. Os

resultados foram tão impressio-
nantes que alguns membros do
conselho ficaram abismados,
disseram alguns dos presentes.

Na época da fusão, em 2001,
a empresa estabeleceu três
objetivos amplos: fortalecer
sua posição de mercado, melho-
rar sua competitividade e refor-
çar o valor para o acionista. 

A HP estava em terceiro
lugar no mercado de microcom-
putadores em 2001, e tendo pre-
juízos. Hoje, ela é uma forte
segunda colocada, aproximando-
se da Dell pela liderança e divul-
gando lucros — embora não tão
gordos quanto gostaria. No seg-
mento de servidores, a HP esta-
va à época em quarto lugar, e
afundada no vermelho. Hoje ela
é a número 1, e dá lucro. 

Em termos de competitivida-
de, as despesas operacionais
chegavam a 21,5% da receita
em 2001. Atualmente, esse
número caiu para uns 16% — e
exceto por 1 ponto porcentual, o

declínio aconteceu antes de
uma campanha de corte de cus-
tos promovida por Mark Hurd. 

Quanto ao valor para o acio-
nista — bem, quando Fiorina
saiu havia pouco que se gabar.
Mas desde a fusão o retorno
total para os acionistas foi de
quase 50%. A Dell ficou pratica-
mente estável durante o mesmo
período, enquanto os acionistas
da IBM perderam quantidades
substanciais de dinheiro. 

Quem merece o crédito?
Hurd é aplaudido por toda a
parte. Mas mesmo ele é rápido
em afirmar que na divisão de
PCs da HP, “houve uma prolon-
gada e sustentada marcha no
desempenho que, francamente,
me antecede”.

A verdade é que os membros
do conselho da HP nunca perde-
ram completamente a fé na
fusão — afinal, muitos deles par-
ticiparam dela. Eles só perderam
a fé em Carly. Ela criou uma
estrutura matricial de adminis-
tração que eles não conseguiam
entender, e embaralhou linhas
hierárquicas, dificultando res-
ponsabilizar quem quer que
fosse. Carly concentrou poder
demais em suas mãos, e depois
foi para a estrada fazer palestras
e não estava lá quando decisões
precisavam ser tomadas. Talvez
o mais importante, ela desde-
nhou os esforços do conselho
para mudar sua forma de gestão. 

A versão de Carly sobre sua
saída ainda está por ser conta-
da. Ela vai publicar um livro em
outubro que segundo a editora
será “brutalmente honesto sobre
os triunfos e fracassos dela”. Em
alguma parte desse livro, ela
sem dúvida dará voz a seus sen-
timentos de que o conselho da
HP ultrapassou seus limites ao
afastá-la e que o atual sucesso
da empresa é a comprovação do
acerto de sua estratégia.

Pelo menos em parte,
Fiorina pode estar certa. O con-
selho da HP acabou ficando com
o melhor de dois mundos: uma
diretora-presidente carismática
que realizou uma fusão polêmi-
ca mas transformadora, e um
diretor-presidente prático,
determinado a fazer a empresa
resultante funcionar.

POR KEITH JOHNSON
THE WALL STREET JOURNAL

MADRI — Graças a uma enxurrada de
aquisições nos últimos 12 meses, a gigante
espanhola de telecomunicações Telefónica
SA está crescendo mais rápido que suas con-
correntes, ganhando mais dinheiro e exibin-
do uma perspectiva mais rósea. Mesmo
assim, a ação da empresa é negociada a um
desconto em relação ao resto do setor.

A maior empresa da Espanha, também
uma das maiores no Brasil, divulgou resul-
tados que de longe superam os de rivais
como a France Télécom SA ou a Deutsche
Telekom AG. Este mês, a empresa anunciou
que seu lucro no primeiro trimestre dispa-
rou 40% em relação a um ano antes, para Œ
1,27 bilhão (US$ 1,62 bilhão), por causa de
recentes aquisições e da boa saúde de seu
negócio principal. Até mesmo suas opera-
ções de telefonia fixa na Espanha tiveram
lucro líquido 41% maior, conseqüência de
sua aposta em banda larga.

A reação do mercado? A ação caiu quase
2%.

Por causa disso, as ações da Telefónica
— que acumulam uma queda de cerca de 5%
este ano — são negociadas a 10,2 vezes o
lucro por ação estimado de 2007. Isso é
menos do que a média do índice de blue-
chips espanholas e do Índice DJ Stoxx de
ações do setor europeu de telecomunica-
ções. Esse múltiplo também fica atrás dos
de rivais européias como a Telecom Italia
SA, a Portugal Telecom SA (sua sócia na
Vivo) e a Deutsche Telekom, cujo cresci-
mento está quase estagnado. 

O motivo para a valoração relativamen-
te baixa, como a empresa tentará deixar
claro numa conferência com investidores
que começa hoje, resulta mais do medo que
dos fundamentos econômicos.

Existem motivos para a cautela dos
investidores. Embora a empresa esteja
crescendo na Europa, cerca de um terço de
seu lucro operacional ainda vem da
América Latina, uma região marcada pelo

risco político e cambial.
A Telefónica também enfrenta uma

dura concorrência nos mercados euro-
peus. O mercado doméstico da empresa,
que durante anos foi em boa parte prote-
gido da concorrência externa, está sob
ataque de rivais como a France Télécom,

que no ano passado comprou a Amena,
uma grande operadora espanhola de celu-
lar. Enquanto isso, as empresas de TV a
cabo se consolidaram, o que pode desafiar
a hegemonia da Telefónica no acesso de
banda larga à internet — a nova máquina
de dinheiro de sua divisão de linha fixa.

O principal temor para analistas e inves-
tidores, porém, é o que alguns vêem como
um apetite aparentemente insaciável por
aquisições.

Em somente um ano, a Telefónica gas-
tou cerca de Œ 35 bilhões em aquisições,
dentre elas a compra das operações de celu-
lar remanescentes da americana BellSouth
Corp. na América Latina. (No Brasil, a
BellSouth operou a BCP, hoje parte da

Claro.) Este mês, a Telefónica vai recom-
prar os quase 9% que não possui de sua sub-
sidiária de celular Telefónica Móviles SA,
numa transação toda em ações, o que
ameaça diluir o lucro.

Outras compras: a aquisição por Œ 26
bilhões da operadora britânica de celular
O2 PLC; a compra por quase Œ 4 bilhões de
uma participação majoritária na operadora
checa Cesky Telecom SA; e um negócio de
Œ 418 milhões por uma fatia de 5,0% na
China Netcom.

Esses negócios assustam os investidores
que se lembram dos excessos dos anos da
bolha das telecomunicações. Ao mesmo
tempo, novos padrões internacionais de con-
tabilidade aumentam ainda mais o temor de
aquisições, porque as compras podem ter
um impacto maior no resultado final.

“Você examina o histórico e pensa:
esses caras vão atrás de qualquer coisa que
se mexe”, diz Robert Grindle, analista de
telecomunicações da Dresdner Kleinwort
Wasserstein de Londres, que não possui
nenhuma ação da Telefónica e tem para ela
a recomendação de “manter”. (A DKW
prestou serviços de banco de investimento à
empresa no passado.)

No geral, entretanto, as aquisições
foram até agora boas para a Telefónica.
Executivos da empresa, como os de outras
grandes operadoras integradas, dizem que
ela está agora melhor posicionada para
aproveitar as convergências das redes de
linha fixa, celular, banda larga e conteúdo.

O presidente do conselho da Telefónica,
Cesar Alierta, acrescenta que as aquisições
não foram indiscriminadas, e que todas
contribuíram para aumentar o lucro.
“Queríamos ter massa crítica na Europa e
na América Latina, e agora temos”, diz ele.

Com sua expansão no Reino Unido,
Alemanha e Leste Europeu, a empresa é a
segunda maior firma de telecomunicações
da Europa, depois da Deutsche Telekom,
em receita.

Rápida expansão melhora resultado da
Telefónica, mas mercado fica inquieto

Da redação do WALL STREET JOURNAL

Depois que os acionistas
essencialmente pediram à dire-
ção da Euronext NV que feche
para eles o melhor negócio pos-
sível, a operadora européia de
bolsas de valores está avançan-
do para fechar um acordo com a
Nyse Group Inc., sua candidata
preferida, disseram pessoas a
par do assunto.

Um pacto de fusão modifica-
ria o panorama mundial das
bolsas de valores. 

Os acionistas expressaram
sua preferência na assembléia
geral ordinária da Euronext
ontem, depois de semanas de
intensas negociações com dois
parceiros potenciais, a Deutsche
Börse AG, operadora da bolsa da
Alemanha, e a Nyse Group,
dona da Bolsa de Nova York. 

Alguns investidores disseram
que nenhuma das duas propos-
tas era irrecusável. As duas ofe-
recem pouco ágio aos acionistas. 

A batalha está sendo observa-

da de perto como a primeira de
uma esperada rodada de consoli-
dação global que pode criar bol-
sas gigantes que negociam ações
e derivativos internacionais. Se
a Nyse e a Euronext — que opera

as bolsas de Paris, Amsterdã,
Bruxelas e Lisboa, bem como
uma bolsa de derivativos em
Londres — se fundirem, terão o
registro de empresas avaliadas
em US$ 27 trilhões.

Euronext fica mais perto da Bolsa de NY

Carly Fiorina, afinal, talvez tivesse razão
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HP está colhendo
frutos plantados por
sua ex-líder

A recuperação
A ação da HP teve fortes ganhos
depois que Fiorina saiu. Em US$
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Valor total de mercado das 
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maiores bolsas de valores, em 
US$ trilhões1

1
Em 30 de abril.

2
Dado internacional da Nyse exclui empresas registradas como domésticas na Euronext, e o 

dado internacional da Euronext exclui empresas listadas na Nyse.                        Fonte: NYSE Group
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