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ANYSE, operadora da
Bolsa de Nova York,

fechou acordo definitivo de
fusão com a Euronext, que
opera as bolsas de Paris,
Bruxelas, Lisboa e Ams-
terdã, além de uma bolsa de
derivativos em Londres,
disseram pessoas a par do
assunto. A empresa resul-
tante terá sede em Nova
York e valor de mercado de
cerca de US$ 20 bilhões. 

* * *

n As ações do Banco da
China subiram 15% em
sua estréia na Bolsa de
Hong Kong ontem. O
banco já arrecadou US$
9,7 bilhões com a emissão,
e ainda espera chegar a
US$ 11,2 bilhões.

* * *

n A L'Oréal, da França,
recebeu a aprovação de
autoridades européias
para comprar a rede britâ-
nica de cosméticos Body
Shop por US$ 1,2 bilhão. 

* * *

n A GM, Chrysler e Ford
anunciaram quedas de
16%, 11% e 2%, respectiva-
mente, nas vendas nos
EUA em maio, o que atri-
buíram à alta do combustí-
vel. Já a Toyota, BMW e
Volkswagen divulgaram
alta nas vendas nos EUA.

n A Vivendi, da França,
convocou jornalistas e lan-
çou uma ofensiva para des-
creditar a proposta feita há
duas semanas pelo fundo
de investimentos Sebastian
Holdings — um dos maio-
res acionistas do grupo —
que visava ao desmembra-
mento do conglomerado de
mídia. (Leia mais sobre este
setor ao lado.)

* * *

n A Tabcorp, maior
empresa de cassinos da
Austrália, ofereceu US$ 2
bilhões pela empresa de
casas de apostas Unitab. A
Unitab considerou o valor
baixo e disse que o
Conselho provavelmente
não recomendará o acordo.

* * *

n A Schering-Plough, far-
macêutica dos EUA, vai
fechar uma fábrica em
Porto Rico até o fim do ano
como parte da reestrutura-
ção que vai eliminar 1.100
empregos, ou 3,3% da
força total de trabalho.

* * *

n Uma corte sul-coreana
iniciou o julgamento de
Chung Mong Koo, diretor-
presidente da Hyundai acu-
sado de ter desviado US$
109 milhões da empresa
para subornar autoridades.
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SÃO PAULO — Depois de
resgatar a rede de supermer-
cados da família da beira da
falência no começo dos anos 90
e transformar a Companhia
Brasileira de Distribuição SA
na maior varejista do Brasil,
Abilio Diniz virou uma espécie
de guru empresarial. 

Mas agora, Diniz, um
maratonista de 69 anos de
idade que preside o conselho
da empresa e a controla junto
com a francesa Casino
Guichard-Perrachon & Cie.,
está suando para mostrar que
não perdeu o fôlego.

O Grupo Pão de Açúcar
enfrenta problemas em duas
frentes. A empresa está sendo
atacada pela concorrência de
supermercados barateiros e da
americana Wal-Mart Stores
Inc., que vem se expandindo no
Brasil por meio de aquisições.
Diniz também precisa resolver
o problema da queda das ven-
das causada pela deflação nos
preços de alimentos, que cor-
respondem a 75% das vendas
do Pão de Açúcar.

Mesmo assim, esses proble-
mas não evitaram a alta das
ações da empresa. Em dólar,
elas subiram 52% nos últimos
12 meses, pouco acima dos 51%
de alta da Bovespa. Parte do
motivo, dizem investidores, é a
confiança do mercado em
Diniz, que vendeu a maioria
de suas ações com direito a
voto para a Casino por US$ 860

milhões em maio de 2005 e
injetou parte do dinheiro de
volta na empresa, o que per-
mitiu que ela reduzisse sua
dívida líquida a zero.

Ontem, os ADRs da
Companhia Brasileira de
Distribuição, a holding do Pão
de Açúcar, fecharam a US$
33,50 na Bolsa de Nova York,
com alta de 1,4%

No fim do ano passado,
Diniz também apresentou uma
estratégia de cortar custos
agressivamente e repassar a
economia aos consumidores,
embora não tenha se compro-
metido com um valor específi-
co. Ele e sua família detêm
43% da empresa, a maior parte
em ações sem direito a voto.

Os próximos trimestres
serão cruciais para mostrar se
Diniz — cujo livro Caminhos e
Escolhas, sobre a importância
da atividade física, da fé e do
autoconhecimento, já vendeu
200.000 cópias — consegue
cumprir o prometido. Carlos
Roberto Scretas, que há muito
investe em ações do Pão de
Açúcar para a firma de admi-
nistração de recursos Schroder
Investment Management —
que tem US$ 1 bilhão em fun-
dos de ações no Brasil —, diz
que um Pão de Açúcar mais
enxuto conseguirá cobrar pre-
ços menores e atrair mais con-
sumidores. As ações do grupo
também estão mais baratas do
que de outras varejistas latino-

americanas. Elas são negocia-
dos por cerca de 18 vezes o
lucro esperado em 2006,
enquanto as da Wal-Mart de
México SA estão em quase 25.

Mas há os menos otimistas,
como Adriano Blanaru, analis-
ta da Link Corretora, de São
Paulo. Ele diz que o crescimen-
to do lucro vai ser limitado pelo
aumento da concorrência, que
requer enormes e constantes
investimentos em novas lojas.
Blanaru, que tem uma classifi-
cação de “venda” para a ação,
não tem nenhuma ação do Pão
de Açúcar, e a Link Corretora
não investe em papéis da
empresa para os clientes cujos
portfólios ela administra. 

Dados recentes sugerem que
Diniz está no caminho certo. No
primeiro trimestre, o grupo
manteve seus custos estáveis
em relação a um ano antes,
apesar de ter aberto oito novos
supermercados nos últimos 12
meses, diz Juliana Rozenbaum,
analista do Deutsche Bank AG
em São Paulo, que tem reco-
mendação de “compra” para a
ação e acredita que ela possa
chegar a US$ 53 por ADR.

Um porta-voz da empresa
disse que a diretoria do Pão de
Açúcar acredita que está
tomando as medidas adequa-
das e tentando novas estraté-
gias, como abrir farmácias e
postos de gasolina em seus
supermercados e se concen-
trar na venda de produtos não-

alimentícios. 
A receita do Pão de Açúcar,

que tem 555 lojas em 15
Estados, está sendo prejudica-
da por um inimigo inusitado
num país que há muito tenta
manter os preços sob controle:
a deflação. Os preços de ali-
mentos caíram 3% nos últimos
12 meses, graças às enormes
safras e aos baixos preços
internacionais de commodities
de exportação, como a soja.
Isso levou o Pão de Açúcar a
divulgar quedas no faturamen-
to das lojas existentes há pelo
menos um ano em 5 dos últi-
mos 12 meses. A queda preju-
dica o lucro porque a empresa
tem custos fixos. O Pão de
Açúcar teve lucro de R$ 257
milhões e receita líquida de R$
13,4 bilhões em 2005. No pri-
meiro trimestre deste ano,
lucrou R$ 60,2 milhões com
receita de R$ 3,3 bilhões. 

Como não pode combater a
deflação, Diniz — que corre de
manhã, malha na hora do
almoço e joga squash à noite —
está forçando sua empresa a
entrar numa dieta de gastos.
Em novembro passado, ele
cancelou o contrato com todas
as agências de propaganda que
atendiam ao grupo e transferiu
o trabalho para o departamen-
to interno de publicidade. Ele
também adotou na empresa o
orçamento base zero, um pro-
cesso pelo qual os diretores
trabalham em orçamentos
anuais sem levar em conta o
que gastaram no ano anterior.
Essa técnica ajuda a eliminar
gastos desnecessários.

Diniz diz que seu maior pro-
blema é a concorrência desleal.
No Rio, o Estado que considera
o mais difícil para o seu negó-
cio, o Pão de Açúcar até agora
não conseguiu fazer o governo
endurecer com os concorrentes
que segundo ele reduzem os
preços sonegando o fisco.

Para manter o ritmo, Diniz
planeja gastar US$ 1,1 bilhão
para abrir 120 supermercados
e 40 hipermercados nos próxi-
mos quatro anos.

Abilio Diniz impõe dieta de gastos ao
Pão de Açúcar para manter liderança

Fonte: Thomson Datastream
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RECEITA FATIA DE
BRUTA MERCADO

(R$ bilhões) (%)

1. Pão de Açúcar 16,1 15,2

2. Carrefour 12,5 11,8

3. Wal-Mart 11,7 11,0

4. Cia. Zaffari 1,4 1,3

5. G Barbosa 1,2 1,2
Fonte: Associação Brasileira de Supermercados
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OMÉXICO e países vizi-
nhos estudam a cons-

trução de uma refinaria de
petróleo na América
Central com capacidade
para 360.000 barris por dia
e investimento de US$ 6,5
bilhões, disse o ministro
da Energia, Fernando
Canales.

* * *

n A Bema, mineradora
canadense, anunciou
acordo com a sul-africana
AGA para formarem uma
empresa para explorar
ouro no norte da
Colômbia. A AGA vai
ceder oito propriedades e
a Bema vai investir US$ 5
milhões. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

n A Venezuela deve assi-
nar um acordo com a Índia
para extração e refino do
petróleo da Faixa do
Orinoco, considerada uma
das maiores reservas do
mundo, disse o ministro
venezuelano do petróleo,
Rafael Ramírez.

* * *

n A Delta lançou nove
rotas ligando os EUA a
cinco novos destinos na
América Latina e Caribe.
A companhia aérea ame-
ricana também anunciou
que terá um vôo direto
entre São Paulo e 
Nova York.
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Ano passado, a revista Sports Illustrated
e a AOL estavam em rota de colisão, o mais
recente de uma série de atritos entre unida-
des da Time Warner Inc. A revista queria
fundir seu website com o portal da AOL
para criar um enorme site esportivo. A AOL
recusou, dizendo que a Sports Illustrated
tinha pouco a oferecer. 

Alguns anos atrás, quando a Time Warner
era regida pelo mantra da “sinergia corpora-
tiva”, os dois lados
podiam ter sido forçados
a cooperar pelo bem da
empresa. Desta vez, o
diretor-superintendente
da Time Warner, Jeffrey
Bewkes, disse à revista
para procurar outro par-
ceiro. “Nenhuma divisão
deve subsidiar outra”,
disse Bewkes ao Wall
Street Journal. 

Embora Bewkes
ache que a cooperação deva ser estimulada,
ele é franco quando avalia a mensagem em
favor de sinergia que seus antecessores
pregavam aos acionistas: “É balela.”

Esse sentimento já soa um tanto estranho
num mundo de empresas que se consolidam
cada vez mais, mas, para a Time Warner, é
uma reviravolta filosófica que ilustra como o
setor de comunicações descartou radicalmen-
te uma noção que era senso comum há pou-
cos anos. Outras empresas de mídia já se
dividiram. A Time Warner, atualmente a
maior do mundo, parou de exigir que suas
divisões cooperem entre si — em vez de
“sinergias”, os diretores falam de “adjacên-
cias”. Ela também está vendendo operações
que não ganham dinheiro o bastante.

A reavaliação foi em parte motivada por
rápidas mudanças tecnológicas que alimen-
taram o desconforto do investidor quanto à
viabilidade de empresas de mídia “velhas”

e de lento crescimento. Inovações como gra-
vadores de vídeo digital, vendas de música
online e a popularidade de conteúdo gerado
por usuários na internet contribuíram para
uma prolongada queda no valor das ações
dessas empresas. A Time Warner e outras
do setor também foram pegas despreveni-
das pela emergência de concorrentes como
Yahoo e Google.

“Tínhamos muito poder por causa do
tamanho. Veja aonde isso nos levou — a
parte alguma”, diz Sumner Redstone, que
recentemente dividiu seu império de mídia
em duas empresas, a Viacom Inc. e a CBS
Corp. “O mundo mudou bastante. O sucesso
depende em grande parte da sua capacida-
de de adaptação.”

Desde seu começo como casa funerária e
estacionamento sob o comando do legendá-
rio presidente executivo Steve Ross, até sua
fusão com a Time Inc. e sua união de US$
103,5 bilhões com a AOL, a Time Warner
tem sido uma notável praticante de sinergia
corporativa. Negócio atrás de negócio, os
executivos prometeram criar uma bem azei-
tada máquina de lucros “integrada vertical-
mente”. Livros, revistas e discos alimenta-
riam impérios de televisão, cinema e inter-
net, um fortalecendo o outro.

Mas essa visão acabou virando uma mira-
gem, e o valor de mercado do mastodonte da
mídia caiu em mais de US$ 100 bilhões.
Agora as divisões são encorajadas a cooperar
somente se não conseguirem um negócio
melhor fora do grupo. As unidades da empre-
sa são cobradas para que sejam as “melho-
res das categorias” — jargão para líder de
um setor — e aquelas que ficam aquém dessa
meta são ameaçadas de ser vendidas.

O financista Carl Icahn usou argumen-
tos semelhantes numa recente campanha
para desmembrar a Time Warner em
várias partes, mas tudo o que conseguiu foi
ser ridicularizado pela direção da empresa.
E, no entanto, apesar de ter convencido
acionistas a rejeitar o projeto de Icahn, a

Time Warner vem discretamente imple-
mentando algo similar. 

Em 2004, a Time Warner vendeu sua
outrora poderosa gravadora, que sofria com
uma prolongada retração da indústria fono-
gráfica. Mais recentemente, desfez-se de sua
editora de livros e vem vendendo seus times
de esportes um a um. Ainda este ano, a Time
Warner planeja vender 16% de sua subsidiá-
ria de TV a cabo numa abertura de capital,
naquilo que investidores vêem como um pre-
lúdio de um desmembramento completo. 

A empresa já indicou que pode fazer o
mesmo com a AOL e alguns executivos reser-
vadamente dizem que gostariam de vender a
Time Inc., editora de revistas como Time,
People e Sports Illustrated. A editora tem
lucro operacional de mais de US$ 1 bilhão por
ano, mas os investidores reclamam que seu
potencial de crescimento é limitado.

Esse curso vai deixar a Time Warner com
praticamente a metade de seu tamanho
atual. Ela ficaria com operações de vídeo e
entretenimento, entre as quais Warner Bros.,
Turner Broadcasting e HBO, bem como par-
ticipações estratégicas nos setores de TV a
cabo e internet. Uma estrutura dessas seria
parecida com a proposta por Icahn.

Time Warner vai na contramão da sinergia
Depois de crescer à base de fusões, grupo vende unidades e desdenha cooperação interna

Jeffrey Bewkes

Guinada radical
A Time Warner, depois de crescer com fusões
e defender “sinergias”, reduz suas ambições.

n 1918: Os irmãos Warner erguem um estúdio de cinema.

n 1923: Primeira edição da revista Time.

n 1990: Time Inc. compra a Warner Communications por
US$ 14 bilhões, formando a Time Warner Inc.

n 1996: Time Warner adquire a Turner Broadcasting
System e sua TV a cabo CNN por US$ 7,6 bilhões.

n 2001: AOL compra Time Warner por US$ 103,5 bilhões.

n 2003: A empresa tira o AOL do nome.

n 2004: Time Warner vende a gravadora.

n 2006: Time Warner vende editora e quer vender 16% da
divisão de cabo numa abertura de capital.
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CARACAS — Com os preços
do petróleo ainda acima de US$
70 o barril, a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo
estava prestes a anunciar ontem,
após o fechamento desta edição,
que manterá suas metas de pro-
dução inalteradas, segundo dele-
gados presentes à reunião do
cartel nesta cidade — rejeitando
assim um pedido do presidente
venezuelano Hugo Chávez para
que a produção fosse reduzida.

O petróleo referencial do
mercado americano fechou
ontem na Bolsa Mercantil de
Nova York a US$ 70,34 o barril,
em queda de 1,3%. 

Mas alguns analistas estimam
que o suprimento de alguns paí-
ses da Opep já esteja bem abaixo
da cota formal de produção, de 28
milhões de barris por dia, sem

contar o Iraque, e que esteja 1
milhão de barris menor que um
ano atrás. Liderado pela Arábia
Saudita, o cartel optou ano pas-
sado por produzir ao máximo
para engordar os estoques mun-
diais de petróleo e atender a uma
demanda crescente, hoje em 84
milhões de barris por dia. 

Os países membros do cartel
estão discretamente reduzindo a
produção e os embarques. Os
sauditas estão produzindo menos
petróleo do que um ano atrás, de
acordo com autoridades da Opep.
As reduções não foram anuncia-
das formalmente e não apare-
cem ainda nos números oficiais. 

O motivo dos cortes: embora
o consumo de petróleo continue
em alta, os estoques globais
agora estão cheios. A Opep teme
que se os investidores financei-
ros reduzirem suas pesadas
compras de contratos futuros, os
preços possam despencar.

Opep já iniciou redução
da oferta, dizem analistas
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