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DETROIT — Já acostumado com notícias
sinistras sobre sua empresa, Rick Wagoner
recebeu em março algumas sobre ele
mesmo: o conselho da empresa que ele pre-
side, a General Motors Corp., estava plane-
jando realizar uma reunião especial sem a
participação dele. 

Já havia muita especulação de que a posi-
ção de Wagoner como presidente da comba-
lida montadora estava em risco. Rumores e
alfinetadas públicas na montadora ficaram
tão comuns que a irmã do executivo passara
a filtrar notícias negativas para a mãe deles.
Desta vez o conselho estava marcando uma
reunião confidencial para 9 de abril, dedica-
da a um único assunto: o destino de
Wagoner. Ele estava “pra baixo”, diz um ex-
presidente do conselho da GM, John F. Smith
Jr. “E ele não é um cara de ficar pra baixo.”

Smith, entretanto, fez um pequeno dis-
curso motivador para seu antigo protegido,
e também deu alguns conselhos: brigue pelo
seu cargo e seu plano para resgatar a GM. 

O que se seguiu foi um tudo-ou-nada
para salvar a liderança de Wagoner — um

drama dentro do conse-
lho de uma empresa que
é tanto um ícone do
mundo empresarial
americano quanto um
símbolo dos problemas
enfrentados pela indús-
tria americana. É a his-
tória de como um execu-
tivo que evitava os holo-
fotes se deu conta de
como precisava mudar
seu estilo de adminis-
tração e virar um perso-

nagem muito mais público se quisesse sal-
var tanto seu emprego quanto seu programa
para revitalizar a empresa.

Wagoner, de 53 anos, diretor-presidente
desde 2000, assumiu um dos maiores riscos
de sua carreira. Durante uma teleconferên-
cia de membros do conselho sobre um outro
assunto, ele explicitamente defendeu que o
conselho o mantivesse no cargo, juntando a
seu apelo uma ameaça. A mensagem que os
conselheiros levaram para casa, dizem pes-
soas familiarizadas com a teleconferência:
se não dessem a ele um voto público de con-
fiança, ele renunciaria imediatamente. A
empresa ficaria sem liderança.

A arriscada tática deu a Wagoner algum
tempo para provar se ele consegue tirar a
GM de seu profundo buraco. Na assembléia
geral da empresa hoje, ele dirá a investido-
res que acredita que ele e a empresa estão
no caminho certo. O executivo apontará
algumas melhoras nos resultados financei-
ros e citará uma forte demanda por alguns
veículos da GM nos Estados Unidos.

Investidores estão encorajados: a ação
subiu 40% desde o início do ano.

Se Wagoner e a empresa vão finalmente
conseguir se sair bem é uma questão em
aberto. Mas uma visão dos bastidores,
baseada em entrevistas com pessoas de
dentro da GM, mostra uma cena única de
um presidente sob ataque batalhando para
livrar-se da forca e continuar na briga. 

Wagoner começou este ano com boas
esperanças, depois de um terrível 2005. A
GM estava passando por várias iniciativas
importantes: novos modelos para estimular
as vendas, cortes em seus gigantescos cus-
tos fixos e nos dividendos, além da venda de
algumas unidades de negócios não-essen-
ciais. Em fevereiro, entretanto, ela ainda
estava apanhando. Especulava-se que iria
pedir concordata. Isso por si só virou um
grande problema. “Para nossas concessio-
nárias, o rumor de concordata é a questão
no 1 (...) Isso prejudica as vendas”, lembra
Mark LaNeve, o principal executivo de ven-
das da empresa para a América do Norte,
de ter dito a Wagoner.

LaNeve e outros executivos da GM insis-
tiram para que o chefe descartasse publica-
mente um pedido de concordata. Wagoner
resistiu. Mas ele aprovou uma medida para
melhorar a percepção pública da empresa —
uma medida que ia em breve se mostrar sig-
nificativa: levar de volta para a GM um exe-
cutivo de relações públicas aposentado e
assessor próximo, Steven Harris. 

Até março, os conselheiros estavam bem
firmes com Wagoner, a despeito dos inúme-
ros problemas. Mas naquele mês, o tom do
conselho começou a mudar. Numa reunião
em 6 de março, Jerome York, um novo mem-
bro do conselho que representava Kirk

Kerkorian, o investidor bilionário que havia
acumulado cerca de 10% das ações da GM,
começou a fazer perguntas duras a Wagoner.
York concentrou-se nas áreas problemáticas
de fluxo de caixa e participação de mercado.
Alguns conselheiros acharam tanto as per-
guntas quanto as respostas alarmantes. 

Dez dias depois, a GM descobriu que teria
de atrasar a entrega de seu balanço anual
devido a uma série de problemas contábeis
numa unidade financeira. Outras irregulari-
dades contábeis a obrigariam a recalcular
seus resultados financeiros de 2000 até o
começo de 2005 — e ampliar em US$ 2 bilhões
o prejuízo de 2005 que já havia divulgado. Os
membros do conselho estavam estarrecidos e
irritados e alguns disseram isso numa tele-
conferência convocada de última hora, da
qual o presidente participou estando numa
viagem a negócios na Ásia. 

A GM também conseguiu umas poucas
importantes vitórias naquele mês, entre
elas um corte dos bene-
fícios de saúde para
aposentados que resul-
tou numa economia
anual de US$ 3 bilhões. 

Mas, àquela altura,
vários conselheiros
haviam começado a dis-
cutir a liderança de
Wagoner. Muitos disse-
ram que ainda o apoia-
vam e estavam satisfei-
tos por ele os manter a
par dos problemas.
Outros citaram preocupações sobre se a GM
estava “andando na direção certa, com a
equipe certa”, como um deles disse.

Na última semana de março, George
Fisher, o principal conselheiro independente,
informou a Wagoner que o conselho se reuni-
ria sem ele. No dia 30, dizem executivos, os
confidentes mais próximos de Wagoner
fecharam-se com ele para uma conversa “de
coração para coração” na sala de reuniões do
escritório dele no 39o andar da torre de aço e
vidro da GM no centro de Detroit.

Thomas Gottschalk, diretor jurídico da
GM, diz ter dito a Wagoner: “Você não pode
ficar estóico e esperar pela hora certa. Você
precisa sair lá fora e ficar mais público.”

Wagoner manifestou desconforto com
esse conselho. Ele recorda-se ter dito que não
gostava da “idéia de falar sobre mim”. Ele
preferia que os resultados falassem por si. 

“Ouça, Rick, percepção é realidade”,
disse Harris, o executivo de relações públi-
cas — dando a entender que não haveria
nada a fazer por Wagoner se ele não rea-
gisse. Gottschalk disse que seu chefe “esta-
va pagando o preço” de absorver os golpes
“como um saco de pancadas”. Wagoner
cedeu, dizendo que se era preciso agir publi-
camente, ele o faria.

Como Rick Wagoner lutou para
manter-se na presidência da GM

John F. Smith

Rick Wagoner
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Apesar dos altos preços do
combustível, as grandes compa-
nhias aéreas americanas estão
dando sinais de recuperação
depois de cinco anos de perdas
brutais, algo que muitos analis-
tas e empresas não achavam
possível há seis meses.

Os melhores resultados finan-
ceiros que sete das dez maiores
companhias aéreas dos Estados
Unidos apresentaram nos últimos
meses refletem uma mudança
fundamental de estratégia, que
vai além do esforço das empresas
mais antigas de arrancar bilhões
de dólares em concessões dos tra-
balhadores. As grandes empre-
sas aéreas, que por décadas insis-

tiram em obter maior fatia de
mercado a qualquer custo, agora
se concentram com a mesma per-
sistência na lucratividade de
cada rota e vôo.

Companhias tradicionais —
como a American Airlines e a
Delta Air Lines, que arcam com
grandes aposentadorias e outras
obrigações trabalhistas anterio-
res à desregulamentação do
setor em 1978 — abandonaram
muitas das táticas que levaram
à sua fraqueza cíclica. Cada vez
mais elas se recusam a voar
com aviões meio vazios para
manter-se competitivas em
determinadas rotas só para ali-
mentar suas redes nacionais.
Embora a recuperação ainda
esteja nos primeiros estágios e
possa descarrilar por causa de
um aumento maior do petróleo
ou de outros fatores, a nova
ênfase que elas dão à lucrativi-
dade parece estar dando certo.  

As seis maiores companhias
aéreas tradicionais dos EUA — a
American, da AMR Corp., a
Continental Airlines, a Delta, a
Northwest Airlines, a United
Airlines, da UAL Corp, e a US
Airways Group — estão pondo no
ar bem menos aviões atualmen-
te, esquematizando suas frotas e
aumentando o preço das passa-
gens onde podem. Novas estatís-
ticas de 2005 mostram que essas
companhias tinham juntas uma
frota de 2.747 aviões, 21% a
menos que no fim de 2000, segun-
do a  Associação de Transporte
Aéreo dos EUA (ATA).

A American, que é a maior

empresa áerea do mundo em
tráfego de passageiros, decidiu
recentemente estacionar 27 MD-
80s que ela havia usado durante
muitos anos para ajudar a aten-
der à maior demanda do verão
americano. Ela concluiu que o
custo de operar no resto do ano
um avião mais velho e bebedor
de combustível tinha um peso
maior que o benefício de ter
capacidade extra no verão.

Graças à forte economia dos
EUA, a demanda pelo número
menor de assentos disponíveis se
manteve alta. No ano passado,
as companhias americanas tive-
ram ocupação média de 77,6%
dos assentos nos vôos domésti-
cos e internacionais, ante 75,5%
em 2004 — os índices mais altos
desde 1946, segundo a ATA.

Companhias aéreas recuperam-se nos EUA
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Tamanho da frota somada de American,
Continental, Delta, Northwest, United e 
US Airways no fim do ano

Frota menor

Total: 3.469
Fonte: Associação de Transporte Aéreo dos EUA

Abril Maio

28

24

20

16

12

Alguns eventos em três turbulentos meses 
na GM. Cotação da ação, fechamento 
semanal, em US$.

Voto de confiança

Março

Revisa resultados do primeiro 
trimestre e apresenta lucro

Define venda da GMAC; 
o conselho dá apoio 
publicamente a Wagoner

Adia relatório 
anual, amplia 
prejuízo de 2005 
em US$ 2 bilhões

Anuncia resultados 
do primeiro 
trimestre melhores 
que o esperado

Fonte: WSJ Market Data Group

OSETOR aéreo em todo o
mundo continua no ver-

melho. Este ano o prejuízo
deve chegar a US$ 3
bilhões, depois de ter batido
em US$ 3,2 bilhões no ano
passado, previu a Iata,
Associação Internacional
de Transporte Aéreo. A alta
do petróleo continua sendo
o vilão, mas medidas para
economizar combustível
têm dado resultado. (Leia
mais sobre o setor ao lado.)

* * *

n A BAA, maior operadora
de aeroportos do mundo,
pode aceitar uma oferta de
quase US$ 19 bilhões feita
pela espanhola Ferrovial.
Um consórcio liderado pelo
banco americano Goldman
Sachs ainda pode fazer uma
oferta. Pessoas próximas à
operadora britânica disse-
ram que os detalhes seriam
acertados durante a noite.

* * *

n A Trizec Properties, de
Chicago, e a canadense Tri-
zec Canada, especializadas
em imóveis comerciais,
fecharam um acordo para
ser adquiridas pela
Brookfield Properties, de
Toronto, e o grupo de inves-
timentos americano Black-
stone. A transação alcan-
çou US$ 8,9 bilhões.

n A FCC, construtora
espanhola, disse que sua
filial Cementos Portland
Valderrivas vai comprar
51% da rival Uniland, por
US$ 1,4 bilhão. A empresa
resultante terá operações
na América Latina, EUA,
Tunísia e Reino Unido.

* * *

n Um tribunal de Parma,
na Itália, abriu ontem a
audiência preliminar do
julgamento dos responsá-
veis pela quebra da
Parmalat, considerada o
maior escândalo financeiro
da Europa. O fundador da
Parmalat, Calisto Tanzi, e
outros 63 ex-executivos,
assessores financeiros e
banqueiros são acusados de
fraude contábil. 

* * *

n A International Paper,
fabricante de papel dos
EUA, disse que vendeu por
US$ 1,4 bilhão sua filial de
papel revestido à CMP,
filial da firma americana
de investimentos Apollo.

* * *

nO Citic, conglomerado es-
tatal chinês, ofereceu US$
2,2 bilhões pela petrolífera
canadense Nations Energy,
cujo principal ativo é um
campo no Casaquistão,
segundo fontes. 

I NTERNAC IONAL

AS CONSTRUTORAS
italianas Astaldi,

Impregilo e Ghella disse-
ram que foram escolhidas
para construir 252 quilô-
metros de ferrovias na
Venezuela, uma obra de
US$ 2,2 bilhões.

* * *

n O Equador disse que
injetará US$ 300 milhões
na estatal Petroecuador
este ano. O dinheiro será
usado para cobrir o déficit
provocado por um salto na
importação de derivados.

* * *

n A atividade econômica do
Chile cresceu 2,8% em abril
em relação a um ano antes,
disse o banco central. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

n A Belden CDT, fabrican-
te americana de fiação
para a indústria eletrôni-
ca, disse que vai investir
US$ 30 milhões em uma
nova fábrica em Nogales,
no México, que começa a
operar no fim de 2007. A
Belden vai fechar duas de
suas fábricas nos EUA.

* * *
n A Colômbia deve receber
um total de US$ 750 milhões
em investimentos de petro-
líferas em projetos de
exploração este ano, um
aumento de 50% em compa-
ração com 2005. As proje-
ções são da ANH, agência
estatal do setor petroleiro.
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O combustível tornou-se um
fator maior nos custos de uma
companhia aérea que a mão-de-
obra, e a maneira com que as
empresas se ajustam à alta do
petróleo pode determinar vito-
riosos e perdedores no setor.

Não por acaso, a aviação
civil tem feito esforços dramáti-
cos para conservação de com-
bustível. Nos Estados Unidos,
os passageiros podem ver as
mudanças em tudo, desde o
número de revistas nos aviões
até a velocidade deles ou na
aparência das asas. Grande
parte da economia feita recen-
temente  também vem da maior
eficiência nas operações, como
taxiar com apenas uma turbina
ligada ou alisar pequenos amas-
sados que podem prejudicar a
aerodinâmica de um avião.

A pressão do custo do com-
bustível pode acabar forçando
mais consolidação entre as com-
panhias aéreas. Mas apesar de

muita gente ter previsto, alguns
anos atrás, que o setor não pode-
ria funcionar se o preço do petró-
leo chegasse a US$ 60 por barril,
a intensa conservação, a suspen-
são de vôos deficitários e o
aumento generalizado das tari-
fas podem ajudar algumas até a
ter lucro este ano. E isso com o
petróleo por volta de US$ 70. (Ver
texto ao lado.)

As companhias aéreas ame-
ricanas aumentaram sua efi-
ciência no uso do combustível
em 83% desde o começo dos
anos 80, quando medido em
receitas por passageiro-milha,
segundo a Associação de
Transporte Aéreo dos EUA.

A United Airlines, da UAL
Corp., diminuiu a velocidade de
cruzeiro de alguns de seus
aviões para economizar combus-
tível. Várias companhias coloca-
ram coletes salva-vidas em mais
aviões para que eles possam
fazer mais vôos diretos sobre a
água. E algumas compraram
grandes tratores para rebocar

aviões até os hangares de manu-
tenção, em vez de fazê-los taxiar
até lá com os motores ligados.

A Continental Airlines compa-
rou a queima de combustível de
cada um de seus aviões e pôs sob
severo exame aqueles que eram
um pouco menos eficientes. Os
mecânicos verificaram a atuação
das turbinas, consertaram amas-
sados e certificaram-se de que os
flapes ficassem bem alinhados —
para que se retraiam completa-
mente quando têm de ser recolhi-
dos, por exemplo. 

A Administração Federal de
Aviação dos EUA ajudou nessa
economia ao reduzir a separa-
ção vertical  — a distância míni-
ma que os aviões devem manter
quando voam acima ou abaixo
uns dos outros — de 609 metros
para 304 metros em altitudes de
cruzeiro. Isso dobra a capacida-
de, permite mais rotas diretas e
permite que mais aviões voem
nos melhores níveis de vento.

A maioria das empresas tam-
bém pôs seus aviões em dieta,

para deixá-los mais leves e
assim queimar menos combustí-
vel. A Alaska Airlines disse que
estava economizando US$ 10.000
em combustível por ano ao tirar
cinco revistas de cada avião. As
companhias também tiraram
telefones do encosto dos assen-
tos, já que eles não eram mais
usados, e agora carregam menos
água a bordo para reduzir peso. 

A JetBlue e a America West
passaram a ter cabines de
comando sem papel para que os
pilotos não levem a bordo male-
tas pesadas com gráficos e
mapas. A American Airlines, da
AMR Corp., diz que está estu-
dando o uso de “bolsas de vôo
eletrônicas”, que pesariam
menos que as maletas de 18 qui-
los que os pilotos carregam hoje. 

Ao todo, as empresas aéreas
americanas queimaram 52,2
bilhões de litros de combustível
em rotas domésticas, 4% menos
do que em 1999, segundo o
Escritório de Estatísticas de
Transporte dos EUA.

O que a aviação faz para economizar combustível
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