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A gigante americana
Anheuser-Busch Cos. Inc.,
fabricante da cerveja
Budweiser, está dando fortes
sinais de que vai entrar no setor
de bebidas destiladas.

Depois de anos de cresci-
mento, desde 1995 a indústria
cervejeira perdeu cinco pontos
de participação de mercado nos
Estados Unidos para vinhos e
outras bebidas alcoólicas. Num
comentário duro mas quase
despercebido feito no começo
deste mês, o diretor das opera-
ções de cerveja da empresa nos
EUA, August Busch IV, disse a
autoridades estaduais de bebi-
das alcocólicas que, “se a ten-
dência continuar, nós da
Anheuser-Busch teremos de
reavaliar nosso modelo de
negócios em termos de expan-
dir além de cerveja”.

A Anheuser, que tem sede
em Saint Louis, Missouri, já
andou provando o mercado de
bebidas destiladas. No ano pas-
sado, ela formou uma divisão
separada, a Long Tail Libations
Inc., para desenvolver, testar e
comercializar bebidas alcoóli-
cas. Seu primeiro produto, o
licor Jekyll & Hyde, está pas-
sando agora por testes de mer-

cado em vários lugares. Ao
longo dos últimos anos, a
empresa também juntou forças
com a Bacardi Ltd. para produ-
zir bebidas maltadas — chama-
das de malternativas — sob o
rótulo Bacardi Silver.

Mas a observação feita por
Busch é a mais forte afirmação
das intenções da empresa.
“Acho que muita gente se sur-
preendeu com aquilo”, disse
Lynn M. Walding, presidente da
Conferência Nacional de
Administradores Estaduais de
Bebidas Alcoólicas — uma asso-
ciação formada por membros de
governos estaduais e do setor

cervejeiro — e diretor da
Divisão de Bebidas Alcoólicas
do Estado de Iowa, que assistiu
ao discurso de Busch.

Em 1974, o consumo per capi-
ta de bebidas alcoólicas nos
EUA era de 4,2 litros por ano,
segundo o Instituto Nacional
para Abuso de Álcool e
Alcoolismo. Em 1998, o índice
caiu mais de 44%, para 2,3
litros. A partir de então, porém,
o consumo tem tido crescimento
estável. Em 2003, o ano mais
recente do qual se tem dados,
ele ficou em 2,5 litros. 

Além desse ganho, disse
Busch, as destilarias desfru-
tam “uma vantagem substan-
cial de custos” em relação às
cervejarias. O custo para pro-
duzir uma dose de bebida des-
tilada, disse ele, é estimado
em apenas 3 centavos de
dólar. Uma dose de cerveja
custa 19 centavos. “Essa é
uma grande diferença”, disse
ele. Busch não foi encontrado
ontem para comentar.

Ainda não se sabe que forma
vai tomar esse interesse da
Anheuser. Um cenário mais
provável para alguns observa-
dores envolveria alianças para
distribuição de destilados pela
vasta rede da empresa, forma-
da por mais de 570 atacadistas.

Anheuser-Busch não quer só cerveja
Fabricante da Budweiser pode tentar entrar no ramo de destilados
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Há muito tempo a siderúrgi-
ca americana Nucor Corp. se
orgulha de ter só três níveis de
gerência separando o presiden-
te da empresa dos funcionários
que trabalham com metal quen-
te no chão da fábrica.

Mas manter uma estrutura
tão enxuta está ficando mais

difícil, já que as operações de
aço da Nucor aumentaram bas-
tante. De uma produtora de
vigas de aço com só uma fábrica
na Carolina do Sul, ela tornou-se
a siderúrgica americana com
maior volume de vendas. Os
nomes dos 11.000 funcionários
mundiais no balanço da empresa
agora consomem sete páginas.

A produção tem dobrado a
cada punhado de anos, e o pre-
sidente da empresa, Dan
DiMicco, decidiu que não pode-

ria mais despachar diretamente
com os gerentes de fábrica e,
relutantemente, criou um novo
nível administrativo com cinco
vice-presidentes executivos,
totalizando quatro níveis entre
ele e o chão da fábrica.

“Eu precisava ficar livre
para tomar decisões sobre bri-
gas comerciais”, diz DiMicco.
Mas ele não quer se ausentar
demais: recentemente, passou
uma manhã inteira responden-
do a todos os emails enviados
por trabalhadores gratos por
um bônus. E a força de trabalho
da sede da Nucor ainda é relati-
vamente pequena, com 66 pes-
soas, de recepcionistas a execu-
tivos. Em contraste, a U.S. Steel
Corp. emprega 1.200 pessoas no
seu quartel-general em
Pittsburgh. A Nucor não tem
departamento de relações públi-
cas nem jatinhos executivos. Os
gerentes atendem seus próprios
telefones e fazem suas próprias
reservas de viagem. Uma sala

de conferência no prédio da
matriz possui um pequeno tele-
visor Sharp de 1986.

Cinco níveis administrati-
vos, incluindo o presidente,
parece muito para a Nucor. (De
fato, a empresa sofisma que os
vice-presidentes executivos
não são um novo “nível”, eles
apenas fazem o papel de um
diretor operacional.) Mas cinco
níveis hierárquicos são pou-
quíssimo se comparado a
outras empresas, até mesmo
aquelas consideradas enxutas
como a Toyota Motor Corp.

“Na Toyota há pelo menos 10
níveis antes de chegar ao presi-
dente”, diz Art Smalley, um
antigo engenheiro da Toyota e
ex-consultor de siderurgia na
McKinsey & Co. “Eu não vejo
isso como certo ou errado”, diz
ele, adicionando que a mesma
fórmula não funciona para
todas as empresas.

De fato, ser enxuto vai além
do número de níveis de gerên-

cia, diz ele. Uma pequena
empresa, com dois níveis, pode
não ser enxuta se os gerentes
fazem tarefas desnecessárias,
ou se os processos são ineficien-
tes ou não automatizados. E um
presidente com poucos gerentes
pode ficar sobrecarregado com
pessoas passando informações
e pedindo orientação.

Ser enxuto significa eliminar
desperdícios e tornar-se eficien-
te, dizem os experts em admi-
nistração. E, no fim, a melhor
medida é a lucratividade. A
Nucor divulgou um aumento de
16% em seu lucro líquido em
2005, para US$ 1,31 bilhão.

Companhias de aço e outras
commodities normalmente não
são enxutas por escolha: como
elas são forçadas a competir em
custo, entrega e qualidade, seus
lucros dependem do corte de
excessos em cada etapa do pro-
cesso, como na compra de
matérias-primas ou no envio e
venda dos produtos.
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Quantos níveis hierárquicos tornam uma empresa enxuta?

ADMINISTRAÇÃO

Fonte: Stifel Nicolaus
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GUY DOLLÉ, diretor-
presidente da siderúr-

gica Arcelor, pediu que
tanto a russa Severstal
quanto a Mittal, que tem
sede na Holanda, melho-
rem suas ofertas de com-
pra antes de apresentá-las
a acionistas da Arcelor.
Um porta-voz da Mittal
disse que ela não tem pla-
nos de mudar sua oferta,
de US$ 23,5 bilhões.

* * *

n As siderúrgicas chinesas
aceitaram um aumento de
19% no preço do minério de
ferro, encerrando meses
de impasse com as três
maiores mineradoras de
ferro do mundo, entre as
quais a Vale do Rio Doce.
O aumento é o mesmo
negociado com siderúrgi-
cas da Europa e Japão.

* * *

n O primeiro-ministro da
França, Dominique de
Villepin, disse, sem dar
detalhes, que quer mudar o
complexo acordo acionário
do grupo EADS, que contro-
la a Airbus. As duas entra-
ram em crise após a revela-
ção recente de um atraso de
seis meses na entrega do
superjumbo A380. France-
ses e alemães são os maio-
res acionistas da EADS.

■ A Unilever, gigante
anglo-holandesa dona de
marcas como Omo e
Doriana, disse que estuda
desfazer-se de operações
pouco lucrativas na Europa
e fazer aquisições em mer-
cados emergentes, como
países da América Latina,
Leste Europeu e Ásia.

* * *

n A PPR, da França,
fechou acordo para vender
a rede de lojas de departa-
mentos Printemps por US$
1,4 bilhão a um consórcio
do qual fazem parte o
braço de investimento imo-
biliário do Deutsche Bank
e o grupo italiano Borletti.

* * *

n A Finmeccanica, empre-
sa aeroespacial italiana,
disse que fechou acordo
com a fabricante russa de
aviões militares Sukhoi
para juntas montarem
jatos regionais de 75 a 100
lugares para uso civil. A
Finmeccanica terá 25% da
joint venture.

* * *

n A Sinopec, petrolífera
chinesa, fechou acordo
para comprar a russa
Udmurtneft e vender sub-
seqüentemente 51% para a
estatal Rosneft, também
da Rússia.

I NTERNAC IONAL

ABOLÍVIA vai estatizar
seis empresas de tele-

comunicações, eletricidade
e transporte ferroviário
privatizadas nos anos 90. O
governo quer confiscar de
48% a 49% de cada empresa
em mãos de fundos de pen-
são, e comprar outros 2% a
3% das empresas estran-
geiras controladoras.

* * *

■ A Gasatacama, empresa
chilena de eletricidade e
gás natural, disse que estu-
da construir uma usina de
gás natural liquefeito para
suprir empresas no extre-
mo norte do Chile, um pro-
jeto avaliado entre US$ 300
milhões e US$ 400 milhões. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

■ A Lego, fabricante de
brinquedos dinamarquesa,
disse que vai transferir
para o México a produção
de sua fábrica nos EUA,
que será fechada como
parte de medidas para
conter custos.

CORREÇÕES E AMPLIFICAÇÕES

Um consórcio liderado pela
Dubai Ports World, dos
Emirados Árabes Unidos,
venceu licitação para cons-
truir e operar por 30 anos
um terminal no Porto de
Callao, no Peru. O vencedor
foi identificado erronea-
mente na segunda-feira
como a ICTS, das Filipinas.

R E G I O N A L

Sua opinião é importante!
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DETROIT — O diretor-presi-
dente da Renault, Carlos Ghosn,
que no começo do ano lançou um
ambicioso plano de reestrutura-
ção da montadora francesa,
disse que planeja fazer uma
renovação completa na imagem
e na identidade da empresa até
o fim do ano, num esforço para
torná-la uma marca mundial.

“Estou globalizando (a
Renault)” para transformá-la em
uma marca de alcance além da
Europa e que aborde o mundo
como um mercado, disse Ghosn,
que assumiu
a direção da
montadora
no ano pas-
sado. “A
marca vai
c o n t i n u a r
uma marca
fortemente
francesa (...)
e vai conti-
nuar a ter
uma identi-
dade cultural
ligada à França, mas ao mesmo
tempo não quero que se limite a
isso”, disse ele ao Wall Street
Journal. “Quero expandir a iden-
tidade da marca globalmente.”

Expandir o potencial da
Renault para além da Europa,
principalmente em mercados
emergentes como Índia e Rússia,
é uma parte crítica do plano de
Ghosn para reverter a direção da
montadora. Ele também é dire-
tor-presidente da Nissan Motor
Co., e é amplamente aclamado
na indústria automobilística por
ter recuperado a montadora
japonesa, que estava à beira da
falência em 1999.

Embora os problemas da
Renault sejam pequenos se com-
parados aos das americanas
General Motors Corp. e Ford
Motor Co., a empresa francesa
ainda não está funcionando a
todo vapor. No ano passado, ela
apresentou lucro líquido de Œ 3,37
bilhões, mas a maior parte disso
veio de sua participação na
Nissan. Sua margem de lucro
operacional foi de 3,2%, abaixo da
média do setor, de 3,6%.

Em fevereiro, Ghosn delineou
um grande plano de recuperação
para a Renault. Prometeu
aumentar a margem de lucro
para 6% até 2009 e lançar 26
modelos ao longo dos próximos
três anos, com o objetivo de
aumentar as vendas em torno de
33%, para 800.000 veículos. A
montadora vendeu 2,53 milhões
de veículos em 2005. 

Ghosn espera que a reenge-
nharia o ajude a aumentar de
27% para até 37% a participação
da Renault nas vendas de veícu-
los em outros continentes.

Ghosn tem
plano para
‘globalizar’
a Renault

Carlos Ghosn

As empresas de equipamentos
de telecomunicação que ficaram
de fora da dança das fusões têm
a escolha de se especializar ou
sair do ramo de redes, a menos
que estejam dispostas a assumir
o ônus de uma cambaleante
Nortel Networks Corp. ou de um
imprevisível parceiro chinês.

Desde que a Nokia Corp. e a
Siemens AG anunciaram a
fusão de suas unidades de equi-
pamentos de telecomunicação
em uma joint venture, o setor
passou a ter três grandes
empresas. As outras são a
Telefon AB LM Ericsson, que
comprou a maior parte da ingle-
sa Marconi em outubro, e a
união de Lucent Technologies
Inc. e Alcatel SA, que esperam
concluir sua fusão até outubro.

As telefônicas, que são os
maiores clientes dos fabrican-
tes de equipamentos de rede,
“irão girar em torno das Três
Grandes”, prevê Reuben
Chaudhury, diretor do grupo de
comunicações da Mercer
Management Consulting, que
trabalha com vários dos maio-
res fabricantes de equipamen-
tos e telefônicas.

Bem longe das três grandes
está a Nortel, que vale cerca de
US$ 9 bilhões em bolsa, e a
Motorola Inc., que tem valor de

mercado de US$ 49 bilhões e
cuja divisão de redes fatura
mais de US$ 6 bilhões. Algumas
empresas ainda menores, como
a Avaya Inc., a Tellabs Inc. e a
Ciena Corp., se especializaram
em nichos na indústria.

Por enquanto, todos os olhos
estão voltados para a Nortel, a
mais fraca das empresas de
rede menores. A ação da com-
panhia canadense caiu 1,96%
ontem na Bolsa de Nova York,
depois das notícias de fusões,
que a deixaram sem um parcei-
ro óbvio que possa levantar sua
ampla, mas não-lucrativa, linha
de produtos.

As ações da Nortel já perde-
ram um terço de seu valor neste
ano com a batalha da empresa
para se recuperar. A Nortel cor-
rigiu seus balanços três vezes
depois do escândalo contábil que
levou à demissão de seus princi-
pais executivos dois anos atrás.

“A Motorola e a Nortel terão
de se mexer nos próximos seis a
nove meses”, afirma Chaudhury

Mas o que essas empresas
podem fazer? O presidente da
Nortel, Mike Zafirovski, já deu
a entender que parte de sua
estratégia pode ser sair de seto-
res onde não consiga uma par-
ticipação de 20% em 3 anos.
“Este é um mercado no qual

geralmente só os líderes pros-
peram no longo prazo”, disse
ele a analistas em maio. 

Analistas acham que uma
ênfase maior em poucos setores
podem ajudar a empresa. “A
Nortel precisa concentrar seu
foco e tentar se tornar lucrativa
nestas áreas”, disse o analista
da UBS Nikos Theodosopoulos.
“Ela foi deixada de fora de todas
as fusões e seu balanço não per-
mite uma grande aquisição.”

Uma evidência desse novo
foco: a Nortel está supostamen-
te querendo comprar ou formar
uma parceria com a divisão
comercial da Siemens, que for-
nece telefonia pela internet para
empresas e que não faz parte da
joint venture com a Nokia.

Uma oferta bem-sucedida
melhoraria a posição da Nortel
em relação à líder de mercado
Cisco Systems Inc. e em relação
à Avaya, que também estaria
em negociação com a Siemens,
segundo pessoas familiarizadas
com a situação. Nem a Nortel
nem a Avaya quiseram comen-
tar sobre as negociações.

Embora a Nortel tenha uma
forte presença em tecnologia de
rede ótica, ela compete com
gigantes que investiram pesado
durante o período de expansão
das telecomunicações.

Nortel fica sobrando na
dança de fusões da telefonia
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