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As bolsas do Japão andam
capengando ultimamente, víti-
mas de escândalos financeiros e
da possiblidade de um aperto
monetário.

Os dados econômicos, no
entanto, são mais promissores.
Na semana passada, as estima-
tivas de crescimento da segun-
da maior economia do mundo
para o primeiro trimestre foram
revistas para cima, de 1,9%
para 3,1%. Além do mais, os

investimentos de capital
aumentaram 27,4% no trimes-
tre, um crescimento que foi
“amplamente distribuído por
várias indústrias e regiões”, de
acordo com análise de Masaaki
Kanno, economista-chefe da JP
Morgan Securities no Japão.

O mais interessante sobre o
reaquecimento econômico japo-
nês é ele estar sendo liderado
não pelas gigantes globais mais
conhecidas como a Sony Corp., e
sim por empresas menos famo-
sas, como a TDK Corp., que na
última década deixou de fabricar
fitas cassete para tornar-se líder
na fabricação de cabeçotes de
discos rígidos, responsáveis pela
leitura e gravação de dados nos
microcomputadores e outros ele-
trônicos. A TDK está localizada
em Tóquio, mas a maioria de
suas inovações pode ser vista em
lugares pouco comuns como a
cidade de Nagano.

Companhias como a TDK
estão desenvolvendo um novo
modelo mundial de negócios,
aproveitando-se tanto de aquisi-
ções mundiais quanto de produ-
ção barata feita na China, para

reinventar-se. E, ao mesmo
tempo, estão tentando mudar
sua ética corporativa para tor-
narem-se mais meritocráticas e
menos burocráticas.

“Há uma renascença na
manufatura, mas ela não está
sendo conduzida nem pelas gran-
des empresas nem está localiza-
da em Tóquio”, diz Kanno.

A TDK é um exemplo desta
nova onda, motivo pelo qual foi
escolhida uma das cinco empre-
sas mais admiradas no Japão,
segundo uma pesquisa local, na
frente de gigantes como a
Toyota Motor Corp. e a Honda
Motor Co. Mais da metade de
tudo o que a TDK fabrica é feito
na China. Três quartos dos
negócios da empresa vêm de
fora. No conselho da matriz, há
um estrangeiro — um chinês de
Hong Kong —, uma raridade
entre empresas japonesas. A
média de idade dos 800 enge-
nheiros da TDK é 40 anos, uma
média relativamente baixa para
a indústria japonesa.

No ano passado, o lucro con-
solidado da TDK diminuiu leve-
mente para 33,5 bilhões de
ienes (US$ 291 milhões), com
faturamento total de 658 bilhões
de ienes.

O futuro da TDK depende de
tecnologia diferente daquela de
uma década atrás, quando a
empresa vendia fitas cassete de
baixa lucratividade. Hoje em
dia, sua tecnologia é patenteada
e inúmeras barreiras tecnológi-
cas e financeiras impedem a
entrada de outras companhias
no setor. “A TDK é uma empresa
de ponta”, diz Ta-Lin Hsu, presi-
dente do comitê da empresa de
private equity H&Q Asia Pacific
e ex-cientista da IBM. “Seus pro-
dutos são fundamentais para a

tecnologia de discos rígidos.”
Alguns anos atrás, o enorme

conglomerado coreano
Samsung pensou em entrar no
negócio de cabeçotes magnéti-
cos, uma iniciativa preocupante
para a TDK. “Nós os convence-
mos de que eles fazem muitas
coisas, mas nós somos especia-
listas”, diz o diretor-presidente
da TDK, Hajime Sawabe.
“Nossos gerentes são melhores,
este setor é pequeno e há pou-
cos fabricantes. No final, a
Samsung concordou.” Agora,
em vez de ser uma concorrente,
a Samsung é um dos maiores
clientes da TDK e, no ano pas-
sado deu à TDK o prêmio de
melhor fornecedor estrangeiro.

Boa parte da revitalização da
TDK, e de outras empresas japo-
nesas, tem a ver com a China.
Mas a produção barata repre-

senta apenas uma pequena
parte desta história. Na fábrica
da TDK em Cantão, onde 50.000
trabalhadores montam wafers,
algo novo está sendo criado. Em
1986, a TDK adquiriu a chinesa
SAE, que foi criada por ex-enge-
nheiros chineses da IBM e tinha
seu quartel-general em Hong
Kong e suas operações na vizi-
nha província de Cantão.
Entretanto, ao invés de impor
seu próprio sistema, a TDK ten-
tou preservar alguns atrativos
de sua nova subsidiária.

A SAE parece uma empresa
chinesa, com a melhor tecnolo-
gia e equipamentos japoneses,
diz Sawabe. Em vários aspectos,
como a agilidade na tomada de
decisões, a subsidiária chinesa
está influenciando a matriz, num
tipo de transferência de tecnolo-
gia humana ao contrário.
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Enquanto se prepara para transferir as
rédeas de sua empresa, o presidente do con-
selho da Microsoft Corp., Bill Gates, enfren-
ta novas ameaças de quase todos os lados.
Numa recente conferência promovida pelo
Wall Street Journal, Gates conversou com
os colunistas Walt Mossberg e Kara Swisher
sobre o novo sistema operacional Vista e os
desafios representados pela Google Inc.,
Apple Computer Inc. e Sony Corp. Trechos:

Swisher: Quando vocês vão lançar o
novo sistema operacional Vista?

Gates: Bem, estamos lançando (...) um
monte de novos produtos. E não acho que as
pessoas se lembrem da data de lançamento
de um produto tanto quanto se lembram se
ele é ótimo ou não. Estamos muito confian-
tes na data de janeiro, mas, de novo, aca-
bamos de lançar a segunda versão Beta,
exatamente no prazo que previmos.

Mossberg: De que maneira as pessoas
devem julgar se o Vista é um ótimo produ-
to? (O diretor da Microsoft) Jim Alchin me
disse há pouco tempo que o principal fator
pelo qual ele acha que o sistema deva ser
julgado é segurança. É isso mesmo ou é
mais complicado que isso?

Gates: Bem, ele é certamente um produ-
to multidimensional. Colocamos bilhões de
dólares de pesquisa e desenvolvimento no
produto. E, seja para buscar informação,
configurar a conexão sem fio, explorar hard-
ware gráfico, há um recurso após o outro.

Mossberg: A segurança é a maior dessas
coisas ou tudo nele tem valor igual?

Gates: (Com base nas) horas-homem
que foram postas nesse produto, segurança
é a maior área de trabalho. Segurança é
uma grande parte dele. E, de certa manei-
ra, segurança é a característica que, se
você não a vê, fica feliz. 

Swisher: Um dos elementos que deverão
ser importantes é a busca. E vocês coloca-
ram muito dinheiro nisso.

Mossberg: Mas não fizeram muito pro-
gresso.

Gates: Avançamos muito em termos do
trabalho que estamos fazendo. (A Google é)
ainda a líder nessa área. (Mas) se você qui-
ser olhar para quem está testando coisas
novas, legais, tem na verdade de olhar para
alguns dos mecanismos de busca com
menor participação no mercado. A Google

na verdade tem inovado menos do que eu
teria esperado um ano atrás.

Temos muito trabalho a fazer para
alcançar o tipo de credibilidade necessária
para ser visto como realmente forte no jogo.
E essa é a nossa intenção. 

Mossberg: Um alvo do qual falamos no
ano passado foi a Apple, música e iPod.
Vocês não parecem ter tido muito sucesso
em diminuir a ascensão dela em música
também este ano, tiveram?

Gates: Bem, o Windows Media Player é
muito mais popular hoje do que era um ano

atrás. A Apple, em termos de tocadores por-
táveis, cativou muitos. Obviamente, preci-
samos achar uma maneira de participar
desse crescimento, e vamos voltar e pensar
muito sobre como melhorar a experiência,
quais são as oportunidades de inovação.
Mas, insisto, um ano não é muito tempo.

Mossberg: A Microsoft tem um projeto
no grupo Xbox de fazer algum tipo de apa-
relho de MP3, certo?

Gates: Existe esse rumor. Estamos
olhando várias formas pelas quais podemos
trazer mais para essa área. Achamos que é
um área em crescimento. Há muita coisa
que ainda não foi feita. 

Swisher: O Xbox é um grande sucesso. O
PlayStation 3 da Sony está para ser lança-
do. Fale um pouco sobre esse mercado e o
que vê em desenvolvimento.

Gates: Na última geração era o
PlayStation2 contra (...) o Xbox. Nós saí-

mos mais de um ano depois, éramos mais
caros (...) e tínhamos uma caixa maior e
mais pesada. Desta vez decidimos que não
queremos fazer nenhuma dessas coisas.
Apostamos (...) numa experiência online.
(...) Fizemos disso a peça central, o que
chamamos de Xbox Live. E isso realmente
se expandiu. Desta vez, nos livramos de
tudo o que achamos que fizemos errado
antes. Se eu tivesse a oportunidade de tro-
car minha posição com a dos outros caras,
eu ficaria com a minha posição. 

Swisher: Por quê?
Gates: É um campo muito dominado pelo

software agora. E muito mais difícil. Na
velha geração, se um garoto comprasse um
PlayStation 2 e outro comprasse um Xbox,
na casa dele você jogava o PlayStation e na
sua, o Xbox. Agora que está online, todos
aqueles primeiros compradores (...) com
quem você queria jogar alcançaram uma
reputação online. (...) (Os consumidores,
em teoria, vão querer ter o próprio Xbox
para desafiá-los online.)

Swisher: A Google acaba de comprar o
Writely, que é uma versão mais crua do
Word (que permite escrever e guardar
documentos na Web). O sr. acha que esses
programas serão online, com as pessoas
podendo armazenar documentos na rede?

Gates: O WordPad, que vem de graça
em toda cópia do Windows, tem mais
recursos (que o Writely). É importante dis-
tinguir entre armazenar informação online
e (...) a resposta que se tem quando se
roda o programa. Você pode trabalhar
(com o WordPad, mas não com o Writely)
desconectado.

Mossberg: Fala-se de um suposto produ-
to da Google chamado GDrive, que seria
para armazenar todos os seus documentos,
todas as suas fotos, música, planilhas ele-
trônicas. Vocês estão trabalhando em algu-
ma coisa como essa?

Gates: Claro. A idéia de ter petabytes (1
milhão de gigabytes) no espaço, que estão
lá para backup, para deixar arquivos, cola-
boração — os aspectos econômicos disso
estão cada vez melhores. Vamos ter uma
variedade de serviços que se conectam com
esses petabytes nas nuvens (online). Já
tivemos de fazer algo assim para coisas
como o Hotmail gratuito e o Spaces (serviço
de blogging da Microsoft).

Bill Gates e a concorrência
O presidente do conselho da Microsoft fala sobre os desafios de Apple, Sony e Google
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Fonte: Instituto Japonês de Pesquisas Sociais e Econômicas 

Produto interno bruto do Japão, variação trimestral 
anualizada dessazonalizado.

O crescimento continua

Bill Gates, durante entrevista.
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ADEUTSCHE BÖRSE
examina hoje maneiras

de tornar mais atraente sua
oferta pela rival Euronext,
que opera várias bolsas na
Europa, entre elas a de
Paris, disse uma pessoa a
par do assunto. A bolsa
alemã disputa a compra da
Euronext com a Nyse, que
opera a Bolsa de Nova York.

* * *

n Autoridades da França e
da Alemanha estão investi-
gando a negociação de
ações da Airbus e de sua
controladora, EADS, no
período que antecedeu uma
forte queda na semana pas-
sada. Noël Forgeard, co-
diretor-presidente da
EADS, que vendeu ações da
empresa em março, disse
que o momento da venda foi
uma infeliz coincidência.

* * *

n A Suez, empresa france-
sa de engenharia, disse
que buscará outras alterna-
tivas, entre as quais parce-
rias industriais, para prote-
ger-se de eventuais ofertas
hostis, caso uma fusão com
a estatal Gaz de France
não seja implementada até
o meio do ano. A fusão
depende de uma abertura
de capital da GDF, que
sofre oposição política.

n A Veolia, empresa fran-
cesa de saneamento básico
que no Brasil é sócia da
Sanepar, desistiu de uma
fusão amigável com a cons-
trutura francesa Vinci,
depois que esta rejeitou
uma abordagem alegando
falta de sinergias.

* * *

n A Nissan disse que redu-
ziu a produção de duas
fábricas no Japão devido a
uma queda nas vendas no
país e na América do Norte.
No Japão, a queda foi mais
acentuada: 27% em abril
em relação a um ano antes.

* * *

n A Cray, fabricante ame-
ricana de computadores,
disse que fornecerá por
US$ 200 milhões o computa-
dor mais veloz do mundo, a
ser entregue em 2008, ao
Laboratório Nacional Oak
Ridge, dos EUA.

* * *

n A Delta Air Lines disse
que planeja pedir à Justiça
que anule o plano de pen-
são de seus pilotos, como
parte de sua estratégia
para sair da concordata.
Se a Justiça concordar, o
governo federal assumirá
a responsabilidade pelas
aposentadorias, que terão
seus valores reduzidos.

I NTERNAC IONAL

ATRANSELEC CHILE
foi vendida pela ener-

gética canadense Hydro-
Quebec, por US$ 1,5
bilhão, a um consórcio de
investidores institucionais
também do Canadá.

* * *

■ A Repsol YPF, petrolífe-
ra espanhola, disse que
estuda abrir até o fim do
ano o capital da argentina
YPF com uma oferta públi-
ca de 15% a 20% das ações.

* * *

■ A Argentina viu sua pro-
dução industrial crescer
7,3% em maio, em relação
a um ano antes, disse o
instituto Indec. Em abril, o
crescimento fora de 7,7%. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

■ A Ford disse que planeja
investir na atualização de
três fábricas no México
nos próximos anos, como
parte de sua estratégia de
reestruturação na América
do Norte. A montadora não
citou valores, e negou que
tenha planos de abrir uma
nova fábrica no país.

* * *

■ A Venezuela vai confis-
car as licenças e assumir o
controle de todas as áreas
de mineração inativas,
como parte de uma refor-
ma proposta ao Congresso,
que permite ao governo
ceder áreas improdutivas
a pequenas mineradoras.
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Influência chinesa ajuda empresas japonesas
Multinacionais com operações na China
dão novo vigor à economia do país

Da redação do WALL STREET JOURNAL

Acelerando a consolidação
da indústria de equipamentos
para telecomunicações, a Nokia
Corp. e a Siemens AG fecharam
acordo ontem à noite para jun-
tar suas divisões de equipamen-
tos de rede, num negócio que
teria um valor de cerca de Œ 25
bilhões (US$ 31,6 bilhões), disse-
ram pessoas a par do assunto. 

A união, se realizada, coloca-
rá a nova empresa entre as
maiores do mundo do setor. Um
anúncio do negócio entre as
duas gigantes européias de tec-
nologia é esperado para hoje,
disseram essas pessoas. 

Como planejado atualmente,
a dupla contribuiria com suas
operações de equipamentos de
rede — mas não outras unidades
— para formar uma nova empre-
sa a ter sede na Finlândia, a
terra da Nokia. A Nokia também
ficaria com a maioria dos assen-

tos no conselho. 
A empresa resultante não

terá ações em bolsa, e será uma
sociedade da qual cada uma das
controladoras terá 50%, disse-
ram pessoas próximas das nego-
ciações. A nova empresa será
presidida por Simon Beresford-
Wylie, um executivo da Nokia,
que terá o cargo de diretor-pre-
sidente, disseram as pessoas a
par do negócio. Assim, embora a
fusão não marque uma saída ofi-
cial da Siemens do setor de tele-
comunicações, espera-se que ela
tenha um papel menor do que a
Nokia na nova empresa. 

As duas geralmente concor-
rem pelos mesmos clientes glo-
bais, mas vêm sofrendo pres-
são de clientes que passam por
consolidação e rivais baratei-
ras da Ásia.

Um porta-voz da Nokia não
pôde ser alcançado a tempo
desta edição para comentar.

Nokia e Siemens fundem
divisões de equipamentos
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