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AYAHOO E A EBAY
anunciaram uma par-

ceria pela qual a eBay
divulgará em seu site ame-
ricano de leilões online
anúncios agenciados pela
Yahoo. Esta vai promover o
PayPal, serviço de paga-
mento eletrônico da eBay,
como forma de se pagar
por seus serviços. 
n A Google e a Dell confir-
maram acordo para insta-
lar software do site de bus-
cas nos computadores da
fabricante de PCs. 

* * *

n A Bertelsmann, da
Alemanha, anunciou acor-
do para recomprar 25,1%
de seu capital hoje em
poder da belga Groupe
Bruxelles Lambert, por
US$ 5,8 bilhões. A gigante
de mídia disse que preten-
de vender a editora de
música BMG para ajudar a
financiar a compra. A deci-
são põe fim a especulações
de que a Bertelsmann abri-
ria o capital.

* * *

n O UBS, banco suíço,
está comprando os negó-
cios globais de futuros e
opções da ABN Amro
Holding, da Holanda, por
US$ 386 milhões mais ati-
vos tangíveis líquidos.

n A Arcelor, siderúrgica
de Luxemburgo, está
perto de fechar um acordo
que dará uma grande par-
ticipação à russa
Severstal, segundo pes-
soas familiarizadas com a
negociação. Com isso ela
tenta evitar a oferta hos-
til, de US$ 30 bilhões, feita
pela Mittal.

* * *
n A Al Azizia Commercial ,
empresa de investimento
do príncipe saudita
Alwaleed bin Talal, ofere-
ceu US$ 2 bilhões por ações
do Banco da China. A ofer-
ta é parte da porção insti-
tucional da abertura de
capital do banco chinês. 

* * *
n O Japão atingiu em abril
o maior superávit comer-
cial dos últimos 20 anos em
relação aos EUA: US$ 7,1
bilhões, 26,9% mais do que
em abril de 2005. A grande
causa foram as exporta-
ções de carros para os
EUA.

* * *
n O Regions Financial,
banco dos EUA, fez acordo
para fundir-se com o rival
AmSouth numa transação
avaliada em US$ 10
bilhões, com o intuito de
proteger ambos contra o
avanço de grandes concor-
rentes, como o Bank of
America.

I NTERNAC IONAL

ABOLÍVIA recebeu em
2005 um valor recorde

em royalties e participa-
ções de petrolíferas: US$
319 milhões. Em 2004,
foram US$ 286,3 milhões.
É um resultado da alta do
petróleo e dos impostos
sobre a produção, que pas-
saram de 38% para 50%. 

* * *
n A Falconbridge, mine-
radora canadense, espera
que o projeto de extração
de cobre de El Morro, no
Chile, entre em operação
em 2010. A expectativa é
que a mina tenha 15 anos
de vida útil e produza por
ano 145.000 toneladas de
cobre e 325.000 onças de
ouro.

* * *
n O Congresso da
Venezuela prepara lei
para incluir a energia
nuclear como fonte pacífi-
ca de eletricidade.

Envie seus comentários a: 
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n A Telefónica, da
Espanha, prevê que terá
40% mais clientes na
América Latina e na
Europa em 2009, passando
dos 181 milhões do fim de
2005 para 255 milhões. O
crescimento deve vir prin-
cipalmente de celulares.

* * *
n O Equador tem o apoio
da Venezuela para voltar
à Opep, à qual pertenceu
em 1993. A próxima reu-
nião do cartel do petróleo
será em Caracas, em 1o

de junho. 

* * *
n O Santander Santiago,
maior banco do Chile, lan-
çou títulos em pesos inde-
xados à inflação equiva-
lentes a US$ 205,7 milhões,
com vencimento em 14
anos e juros de 4,57%.

R E G I O N A L
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TÓQUIO — Quando a Nissan
Motor Co. aumentou suas ven-
das anuais em 1 milhão de veí-
culos no ano passado, seu dire-
tor-presidente, Carlos Ghosn,
comemorou dando uma volta
pela sede da empresa em
Tóquio para apertar mãos e
parabenizar os funcionários.

Ninguém da Nissan está
comemorando atualmente. A
segunda maior montadora do

Japão em
volume (-
depois da
T o y o t a
M o t o r
Corp.) é a
única das
g r a n d e s
fabricantes
japonesas
de automó-
veis a divul-
gar queda
nas vendas

este ano. Os resultados decep-
cionantes vão da América do
Norte à Europa, e incluem que-
das de dois dígitos em alguns
mercados. Esta semana, a
empresa disse que as vendas no
Japão foram especialmente atin-
gidas em abril, com um declínio
de 32% em carros de passeio em
relação a abril de 2005. 

A queda nas vendas significa
que a Nissan está desaceleran-
do a produção num momento
em que Estados americanos
como Michigan, Ohio e Indiana
estão disputando novas fábricas
da Honda Motor Co. e da Toyota
— que estão aumentando sua
produção mundial para atender
a uma demanda em alta. A pro-
dução global da Nissan caiu 10%
nos primeiros quatro meses do
ano, em relação a igual período
de 2005, o que inclui uma queda
de 13% nos Estados Unidos. Só
em abril, a queda foi de 21%,
para 230.000 veículos. 

A razão da queda, dizem
observadores externos, é que a
Nissan canalizou o grosso de
seus recursos para cumprir

metas de crescimento. Em par-
ticular, a Nissan lançou vários
modelos para ajudar a alcançar
uma meta que tinha como
prazo setembro de 2005, quando
Ghosn havia prometido publica-
mente aumentar as vendas
anuais em 1 milhão de veículos.
Quando esse prazo venceu, a
Nissan tinha poucos modelos
novos para atrair motoristas a
suas concessionárias. 

A repentina perda de vendas
e produção da Nissan expõe a
críticas uma das principais téc-
nicas de administração usadas
por Ghosn, talvez o executivo
mais admirado da indústria
automobilística mundial.
Depois de assumir o comando
da montadora em 1999 como um
raro estrangeiro numa empre-
sa japonesa, Ghosn — que tem
dupla cidadania: é brasileiro e
francês — tirou a Nissan da
beira da falência.

Uma maneira pela qual ele
motivava os funcionários era
por meio de metas divulgadas
amplamente em áreas que iam
do endividamento às margens
de lucro. Numa delas, Ghosn
prometeu que a Nissan elevaria
as vendas a 3,6 milhões de car-
ros no ano final do projeto, ante
os 2,6 milhões do ano anterior

ao começo do plano. Ao cele-
brar o sucesso, ele declarou em
março: “O processo de revitali-
zação da Nissan está hoje ofi-
cialmente concluído.”

Mas as vendas logo começa-
ram a enfraquecer em muitos
mercados, mostrando um lado
negativo do método de Ghosn.
Os críticos reconhecem que as
promessas de Ghosn fizeram
maravilhas para reerguer a
Nissan. Mas recentes problemas
de qualidade em carros como a
picape Titan e o utilitário espor-
tivo Armada, montados numa
fábrica em Canton, no Estado
americano do Mississippi, soa-
ram para alguns como sinais de
que a Nissan podia estar forçan-
do a barra. Agora, observadores
dizem que a recente queda nas
vendas indica a necessidade de
um modelo de negócios mais
sustentável que se foque menos
na corrida para alcançar metas
de curto prazo.

“Eles têm feito várias corri-
das curtas”, diz Michael
Yoshino, professor emérito da
Escola de Administração
Harvard. Parte da queda mostra
que a empresa está no “processo
de fazer uma transição” a um
modelo de negócios menos fre-
nético, diz — que se concentre

em resistência em vez de veloci-
dade. “A transição de corrida
rasa para maratona não é fácil”,
diz Yoshino.

A questão é importante para
a Renault SA, a montadora fran-
cesa que controla a Nissan. Ano
passado, Ghosn assumiu a presi-
dência executiva da Renault, e
está agora no comando das duas
empresas. Para a montadora
francesa, Ghosn estabeleceu
uma meta de elevar as vendas
em 800.000 veículos, para 3,3
milhões anuais, até 2009.

A despeito das vendas em
queda, o lucro líquido da Nissan
nos primeiros três meses de 2006
cresceu 9,4% em relação a um
ano antes, para 152,4 bilhões de
ienes (US$ 1,35 bilhão). Isso se
deve em parte a um câmbio
favorável, que torna os lucros no
exterior mais valiosos quando
convertidos em ienes. E tam-
bém porque a Nissan não permi-
tiu que suas concessionárias
entrassem com tudo na guerra
de descontos com as rivais ame-
ricanas General Motors Corp. e
Ford Motor Co.

Ghosn, falando recentemen-
te a repórteres, admitiu que a
queda das vendas foi resultado
de a Nissan não ter espaçado
seus produtos de maneira mais
uniforme para evitar uma seca
de novos modelos como a atual.
“Para os próximos cinco anos,
temos um sistema muito mais
equilibrado de lançamentos
região por região”, disse. 

A Nissan, aliás, já mostra
sinais de mais disciplina. Uma
nova versão do Sentra estava
prevista para chegar ao mercado
ano passado, mas o design não
foi bem recebido por consumido-
res em pesquisas qualitativas. A
Nissan podia ter lançado a nova
versão mesmo assim, já que até
mesmo um carro não tão bri-
lhante teria ajudado a diminuir
a queda nas vendas. Mas pes-
soas familiarizadas com o assun-
to dizem que Ghosn decidiu refa-
zer o design em vez de pôr uma
versão medíocre no mercado.

Vendas da Nissan fraquejam e mostram
o revés da estratégia de Carlos Ghosn

Carlos Ghosn

Reduzindo a marcha
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Nissan diminuiu a produção 
em mercados importantes...

…por causa da queda nas 
vendas e exportações
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A Média Industrial Dow Jones,
cuja evolução aparece neste
gráfico desde o nascimento,
completa 110 anos hoje. 
O índice mais tradicional das
bolsas americanas, o Dow
estreou em 26 de maio de
1986, com 40,94 pontos e
12 empresas. Agora ele é 
composto por 30 ações - e
ontem fechou a 11.211,05
pontos, depois de 
subir 0,84%.

Dow chega a 110... anos

POR PAUL DAVIES

E KARA SCANNELL
THE WALL STREET JOURNAL

Os veredictos que condenaram ontem os
ex-executivos da Enron Corp. Kenneth Lay
e Jeffrey Skilling marcam o ápice de uma
extraordinária onda de repressão a um
igualmente extraordinário grupo de delitos
corporativos. Mas em vez de marcar o fim
de uma era, as condenações tendem a dar
novo ânimo ao governo americano em seu
combate ao crime de colarinho branco.

Desde que a Enron Corp. virou sinônimo
de transgressão executiva quando quebrou
quase cinco anos atrás, autoridades obtive-
ram a condenação ou admissões de culpa
por fraude e outras acusações contra cente-
nas de poderosos do mundo empresarial, e
os legisladores impuseram novas leis, mais
duras. Draconiana para alguns, a resposta
do governo americano aos escândalos cor-
porativos da virada de século provocou uma
reação de grupos pró-empresas. 

Lay, de 64 anos, foi presidente do conse-
lho da Enron, e Skilling, de 52, seu diretor-
presidente. Os dois foram condenados
ontem por fraude, formação de quadrilha e
outras acusações, por terem mentido para
os acionistas sobre o estado das finanças
da empresa. Eles tiveram de entregar seus
passaportes e pagaram US$ 5 milhões cada
de fiança para aguardar a sentença em
liberdade. A sentença será definida em 11
de setembro. Eles devem pegar vários anos
de prisão. Advogados de ambos disseram
que vão recorrer.

As condenações de ontem vão ajudar a
transformar o legado do boom do mercado
dos anos 90. Inicialmente visto por investi-
dores como uma das mais longas fases de
alta dos mercados, a década agora será
vista historicamente como uma de ganân-
cia desenfreada e transgressões corporati-
vas que ocorreram sem controle.

“Todos nós acabamos distraídos pelos
benefícios que fluem desses grandes avan-
ços do mercado quando ele está subindo”,
disse Robert Morvillo, um veterano advo-

gado de defesa. “A distração parece que
precisa esperar um problema seriamente
perturbador em que alguém sai ferido. A
Enron é um ótimo exemplo de quando pes-
soas saíram feridas.”

Lay e Skilling se juntam a uma lista de
nomes que antes representava os executivos
mais badalados, mas desde então se tornou
um inventário do excesso da virada do sécu-
lo. Entre outros estão o ex-presidente da
Tyco International Ltd. L. Dennis
Kozlowski, condenado a até 25 anos de pri-
são, e o ex-diretor-presidente da WorldCom
Inc. Bernard Ebbers, sentenciado a 25 anos.

Com o veredicto da Enron, aqueles que
defendem táticas agressivas para proteger
os acionistas e outras pessoas têm motivos
para se sentir energizados, com a bandeira
deles endossada num julgamento histórico
feito por um júri de 12 cidadãos comuns. 

“Nossas leis criminais serão cumpridas
tão vigorosamente contra executivos de
grandes empresas como serão contra crimi-
nosos de rua”, disse o procurador-geral-
adjunto Paul J. McNulty após o anúncio do
veredicto. “Este veredicto nos encoraja —

ele nos encoraja a continuar a combater a
corrupção onde quer que a encontremos.”

E George Stamboulidis, um ex-promotor
federal, disse: “Estou certo de que os pro-
motores têm processos na gaveta, prontos
para ser abertos.” 

Eles têm. Entre elas: cerca de duas
dúzias de empresas estão sob investigação
num inquérito sobre se elas dataram
retroativamente opções de ações para enri-
quecer executivos. 

O julgamento da Enron pode servir de
diretriz para futuras ações repressivas. Em
alguns julgamentos anteriores, os promoto-
res adotaram uma postura exaustivamente
detalhista, assoberbando jurados com pro-
vas sobre assuntos contábeis bizantinos. Os
promotores da Enron preferiram uma abor-
dagem mais simples. 

“Os promotores provaram o gostinho da
vitória”, acrescentou Roman Darmer, outro
ex-promotor federal. “Eles mostraram que
sabem como ganhar esses processos e agora
têm mais ferramentas com as quais traba-
lhar.” As apostas não podiam ter sido maio-
res: um fracasso da promotoria teria forne-
cido combustível para a incipiente reação
pró-empresas, que até agora teve um suces-
so limitado. “Este pode ser o fim de um caso
que passou a simbolizar a onda de escânda-
los corporativos, mas de jeito nenhum isso
sinaliza o fim para os investigadores”, disse
Arthur Jakoby, um advogado de defesa que
já trabalhou para a Securities and Exchange
Commission, ou SEC, a comissão de valores
mobiliários dos EUA.

O estouro da bolha do mercado acionário
em 2000 foi seguido por uma onda de acusa-
ções de que os executivos usaram malandra-
gens para melhorar seus balanços, comete-
ram outras fraudes contra acionistas ou se
enriqueceram indevidamente. Com a que-
bra das empresas, os investidores perderam
somas incontáveis e dezenas de milhares de
funcionários perderam o emprego.

A Enron, uma gigante de negociação de
energia com sede em Houston, estava entre
as maiores e foi a primeira a quebrar.

Vigilância corporativa ganha novo ânimo

Caça aos tubarões

Restituição

Arrestos

Diretores superintendentes

Diretores operacionais

Processos contra fraudes corporativas movidos 
desde julho de 2002 resultaram e mais de 
1.000 condenações e bilhões em penalidades.

Condenações e acordos para admissão de culpa1

Presidentes executivos

Vice-presidentes
Diretores-financeiros

Penalidades criminais e cíveis (US$)2

Retomadas
Multas

Fonte: Departamento de Justiça
1Até marco de 2006 
2Até março de 2005

2,2 bilhões
34,6 milhões
79,1 milhões
27,9 milhões

82
85

102
36
14

Condenação de ex-executivos da Enron é ápice de repressão a delitos em empresas
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