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A Johnson & Johnson fechou um acordo
pelo qual vai pagar US$ 16,6 bilhões em
dinheiro pelo segmento de consumo da
Pfizer Inc., encerrando um animado leilão
com um preço mais alto do que muitos ana-
listas tinham previsto.

O acordo, a ser fechado no fim do ano,
adicionará ao já considerável segmento de
consumo da J&J marcas como o antissépti-
co bucal Listerine, o colírio Visine e a loção
de pele Lubriderm.

A J&J, que tem sede em New Brunswick,
no Estado americano de New Jersey, está
pagando mais de quatro vezes o faturamen-
to, de US$ 3,88 bilhões, da divisão da Pfizer
no ano passado. É um ágio substancial em
relação a algumas aquisições recentes nesse
setor, que custaram aos compradores em
média 2,9 vezes o faturamento, segundo
analistas da corretora Sanford C. Bernstein.
A J&J estima que a eliminação das sobrepo-
sições de suas operações com a unidade da
Pfizer pode resultar em uma economia de
mais de US$ 500 milhões por ano até 2009.

Depois do acordo ser anunciado na
segunda, as ações da Pfizer subiram 2,2%,

enquanto as da J&J caíram 2,3% na Bolsa
de Nova York.

Em fevereiro, executivos da Pfizer anun-
ciaram planos de vender ou separar a uni-
dade, dizendo que preferiam se concentrar
nos negócios mais rentáveis de medicamen-
tos com receita.

Então, o que a J&J enxerga que a Pfizer
não vê? “O modelo de negócio deles é dife-
rente do nosso”, disse ao Wall Street

Journal o presidente da J&J, William
Weldon. “Eles querem ser uma pura compa-
nhia farmacêutica e nosso modelo de negó-
cio sempre foi mais abrangente.”

As vendas do segmento de consumo da
Pfizer aumentaram 10% no ano passado,
para US$ 3,88 bilhões, enquanto as vendas
de remédios com receita caíram 4%, para
US$ 44,28 bilhões. Nas bolsas, empresas da
área de saúde, higiene e limpeza conse-
guem uma relação de 20 vezes entre a cota-
ção de sua ação e o lucro por ação, compa-
rada com 15 vezes das empresas farmacêu-
ticas, num sinal de que as farmacêuticas
são menos valorizadas.

No ano passado, o segmento de consumo
da J&J faturou US$ 9,1 bilhões, ou apenas
18% da receita total de US$ 50,51 bilhões.
Apenas US$ 1,67 bilhão do lucro operacional
de 2005 saiu da linha de consumo, ante US$
6,61 bilhões de remédios com receita e US$
5,42 bilhões de equipamentos.

Assim mesmo, Weldon disse que o seg-
mento de consumo da J&J possui alguns dos
produtos mais expressivos da empresa em
termos de vendas e lucros. O negócio tam-
bém é menos propenso a grandes oscilações
de vendas.

Uma aposta cara para a Johnson & Johnson
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APHELPS DODGE,
mineradora america-

na, confirmou a compra
das canadenses Falcon-
bridge e Inco por estimados
US$ 35,4 bilhões em dinhei-
ro e ações. A empresa disse
confiar na solidez do preço
de metais para pagar os
US$ 22 bilhões que preten-
de tomar emprestado para
a compra.

* * *

n A Kraft Foods, america-
na dona da Lacta, demitiu
o diretor-presidente Roger
K. Deromedi e anunciou a
contratação de uma ex-exe-
cutiva da empresa, Irene B.
Rosenfeld, para o posto.

* * *

n A EADS, dona da Airbus,
não alterará sua estrutura
de comando dividida entre
França e Alemanha, decidi-
ram seus principais acio-
nistas, segundo fonte a par
da situação. Mas os acionis-
tas podem anunciar uma
mudança na direção esta
semana, disse essa pessoa. 

* * *

n A Generali, maior segu-
radora da Itália, fechou
acordo para comprar a
rival Toro por US$ 4,8
bilhões. A Generali quer
continuar se expandindo
no Centro e Leste Europeu. 

n A GM anunciou que
35.000 empregados, mais
de um quarto de seus tra-
balhadores sindicalizados,
aceitaram propostas de
antecipar a aposentadoria
ou demissão voluntária, o
que pode levá-la a econo-
mizar entre US$ 3 bilhões e
US$ 5 bilhões.

* * *

n A Bunge, empresa de
agronegócios com sede nos
EUA, reduziu sua estimati-
va de lucro em 2006, de
US$ 445 milhões para US$
425 milhões, alegando uma
fraca margem em sua divi-
são de fertilizantes no Bra-
sil devido à alta do real. 

* * *

n A Eurotunnel, operadora
do trem que liga Londres a
Paris, rejeitou um plano de
reestruturação de US$ 10
bilhões feito por um grupo
de credores, alegando que
ele envolve muita dívida e
não vai ao encontro dos
interesses dos acionistas.

* * *

n A Porsche anunciou um
aumento de 14% nas ven-
das nos dez meses encer-
rados em maio e previu
que terá receita e lucros
recordes no ano devido a
fortes vendas do modelo
911 e do Cayman.

I NTERNAC IONAL

AREPSOL YPF venceu
licitação para vender à

Cammesa, estatal argenti-
na que administra a rede de
eletricidade do país, 600.000
toneladas de óleo combustí-
vel — cerca de um terço do
que as usinas argentinas
devem consumir este ano —
por US$ 2,30 a menos por
barril do que a cotação do
produto em Nova York.

* * *

■ A ICA, construtora do
México, disse que fechou,
em maio, um contrato de
US$ 130 milhões com o
governo mexicano para
reformar e administrar
uma estrada federal no
centro do país por 20 anos. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

■ A Eletricidad de Caracas
vai emitir 80,7 milhões de
ações para pequenos
investidores venezuela-
nos. A energética venezue-
lana, que é controlada
pela americana AES, espe-
ra captar de US$ 13
milhões a US$ 16 milhões.

* * *

■ A Aerocalifornia, com-
panhia aérea mexicana de
baixo custo que foi proibi-
da de voar em abril por
apresentar falhas de segu-
rança, obteve autorização
do governo para voltar a
voar com cinco de seus 29
aviões após ter realizado
consertos e manutenção.
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Começou uma nova era de megafusões. 
Em menos de 100 frenéticas horas desde

sexta-feira, US$ 110 bilhões trocaram de
mãos em aquisições de grande porte em
setores que vão de gás natural, cobre e aço
a antisséptico bucal, envolvendo empresá-
rios da Índia, Canadá, Luxemburgo e
Estados Unidos. 

Os negócios — que casaram a Arcelor SA
com a Mittal Steel Co., a mineradora ame-
ricana Phelps Dodge Corp. com as canaden-
ses Inco Ltd. e Falconbridge Ltd., e a
Johnson & Johnson com a segmento de con-
sumo da Pfizer Inc. — destacam-se como
uma forte lembrança de que, em todo o
globo, as empresas estão em marcha para
criar o ano mais ativo da história em ter-
mos de fusões, que deve alcançar US$ 3,5
trilhões até o fim de 2006, segundo a
Thomson Financial.

Como aconteceu durante as ondas de
fusões dos anos 80 e 90, a recente onda de
transações está sendo alimentada por uma
peculiar combinação de agressivos arranjos
financeiros de Wall Street e por setores que
tentam se remodelar em face de novas opor-
tunidades e intensa concorrência global.

Além do mais, alguns observadores
dizem que o boom não está perto de acabar.
As empresas estão abarrotadas de dinheiro
depois de um período de lucros gordos que
começou assim que a contração mundial de
2001 acabou. As empresas em geral se man-
tiveram comportadas ao determinar o preço
de suas presas, ao contrário dos anos 90,
quando o boom da internet inflacionou as
aquisições. Os bancos que ajudaram a cus-
tear as compras conseguiram espalhar seu
risco pelos mercados financeiros. 

“Estamos bem no começo da onda”, diz
Sara Moeller, uma professora de finanças
da Universidade Wake Forest, dos EUA. 

Aliás, a recente onda ainda precisa
encontrar seu momento definidor — como a
aquisição da Time Warner Inc. pela AOL,
anunciada em janeiro de 2000, ou seus per-

sonagens definidores, como Michael
Milken, um pioneiro dos títulos de altíssimo
risco que ajudaram a alimentar a onda de
fusões dos anos 80. 

O mercado de fusões e aquisições tem
sido particularmente ativo na Europa, con-
tinente que ainda está enfrentando resis-
tências políticas e interesses nacionais con-
correntes para buscar seu projeto de criar
um mercado comercial único. Essa tendên-
cia levou a centenas de bilhões de dólares
em negócios, à medida que setores como o
das grandes empresas de serviços públicos
de energia e saneamento, bancos, empresas

industriais e outras devoram-se umas às
outras para concorrer por clientes em toda
a Europa. Muitos outros negócios desse tipo
ainda estão por vir, dizem banqueiros de
investimento e economistas. 

Na Europa, a energética Enel SpA da
Itália deve fazer este ano uma oferta de US$
60 bilhões pela rival francesa de energia e
saneamento Suez SA. A Suez fechou este
ano acordo amistoso de fusão com outra
empresa francesa para barrar uma iniciati-
va da Enel, mas esse negócio passou a
sofrer resistências políticas. 

Outros fatores estão em jogo na Europa,
como as potências empresariais em ascensão
em países emergentes como China e Índia,
que estão cada vez mais comprando empre-
sas européias em busca de alcance global. 

Nos primeiros meses de 2006 houve mais
fusões internacionais na Europa que em
qualquer outro lugar, inclusive os EUA, de
acordo com o J.P. Morgan. Os negócios
transnacionais dentro da Europa represen-
taram um terço de todas as fusões e aquisi-

ções nos primeiros três meses do ano, com
outros 26% vindo de compradores europeus
fazendo negócios fora da Europa. Os EUA,
em comparação, representaram 19% das
fusões internacionais desse período. 

Empresas do Reino Unido foram as
maiores compradoras internacionais no
começo do ano, com 19% do volume global,
uma fatia maior que a das empresas ameri-
canas, que ficaram em segundo lugar com
18%, de acordo com números do J.P.
Morgan. 

“Os negócios recentes são cada vez mais
ousados — grandes, transnacionais, não
negociados, envolvendo interesses políticos
— mas estão fundamentados em sólida lógi-
ca setorial e refletem preços e alavancagens
suportáveis”, disse Peter Tague, diretor de
fusões e aquisições européias do Citigroup
Inc. “Embora fatores como a alta das taxas
de juros e a volatilidade das bolsas possam
afetar uma dada transação na margem,
eles precisam ficar muito piores para inter-
romper a onda de fusões.”

Negócios como o acordo da Arcelor para
ser comprada por US$ 33 bilhões pela Mittal
Steel, de Roterdã, Holanda, ilustram a ten-
dência. A Mittal tentou comprar a Arcelor
durante cinco meses, numa acirrada bata-
lha hostil, até que elevou o preço e fez outras
concessões em troca de um acordo amigá-
vel. A união da Mittal com a Arcelor, de
Luxemburgo, cria de longe a maior siderúr-
gica do mundo em produção, com operações
em todas as partes importantes do mundo.
No Brasil, a Arcelor criou a Arcelor Brasil
mediante a fusão da Companhia Siderúrgica
Belgo-Mineira, Companhia Siderúrgica de
Tubarão (CST) e da Vega do Sul.

Paul Gibbs, diretor global de análise de
fusões e aquisições do J.P. Morgan em Nova
York, diz que houve “condições ideais” para
aquisições no primeiro trimestre, e que a
tendência deve provavelmente continuar
em vários setores. “Não consigo pensar
num setor em que não haja uma fusão e
aquisição acontecendo”, diz Gibbs. 

— Jon E. Hilsenrath
colaborou neste artigo.

Onda de fusões internacionais está
só começando, dizem analistas

Negócios devem somar
US$ 3,5 trilhões até o fim
do ano. Atividade é mais
intensa na Europa.

Que impacto teria uma megafunda-
ção de caridade de US$ 60 bilhões nas
causas que ela defende, e em todo o
mundo da filantropia?

Enquanto a Fundação Bill & Melinda
Gates se prepara para praticamente
dobrar de tamanho nos próximos anos,
ao receber uma gigantesca doação de

Warren Buffett, será que seu poder de
fogo financeiro associado a sua aborda-
gem empresarial vai mudar o curso da
saúde global e mesmo da sociedade? Ou
será que seu tamanho vai trabalhar con-
tra ela, tirando oxigênio de outros esfor-
ços e atraindo críticos a cada ação?

A Fundação Gates só vai receber
uma pequena parte da doação de US$
30,7 bilhões do presidente da Berkshire
Hathaway Inc. este ano. Mas a insti-
tuição já é a maior organização filan-
trópica do mundo. Desde sua criação
em 1994, ela construiu um respeitável
histórico visando os três maiores
assassinos do planeta: aids, tuberculo-

se e malária, entre outros males — e
patrocinando programas de prevenção,
diagnóstico e tratamento. 

Numa entrevista coletiva junto com
Buffett em Nova York ontem, Gates
enfatizou que sua meta é trabalhar em
colaboração com outras fundações e
agências governamentais. A fundação
regularmente convida especialistas da
Organização Mundial de Saúde para
sessões de discussão em Seattle, e con-
tratou especialistas do Centros para
Controle e Prevenção de Doenças, do
governo americano e organizações sem
fins lucrativos. E no setor filantrópico,
Melinda Gates destacou que a
Fundação Gates já trabalha com funda-
ções como as de Michael e Susan Dell,
Eli Broad, David e Lucille Packard, e a
Fundação Rockefeller em áreas que vão
de ensino médio a biotecnologia agríco-
la e desenvolvimento indígena. 

Muitas pessoas do universo de insti-
tuições de caridade dizem que esperam
que a doação de Buffett inspire genero-
sidade em outros doadores, mas alguns
temem que isso também crie obstácu-
los, ao transferir responsabilidades do

governo para o setor privado. “Pode
haver congressistas que olharão para
esses doadores ricos e dirão: ‘Você é
quem deve resolver esse problema, e
não a gente’”, diz Diana Aviv, presi-
dente do Setor Independente, um grupo

sem fins lucrativos que representa fun-
dações, instituições de caridade e pro-
gramas empresariais de doação. 

A doação também toca num ponto de
tensão dentro do próprio setor de insti-
tuições sem fins lucrativos: o debate
sobre eficiência versus pluralidade — ou
seja, coordenar a filantropia por meio
de sistemas estabelecidos para torná-la
mais eficiente e minimizar desperdícios
— versus criar novas organizações filan-
trópicas, que podem causar desperdício
ao concorrer com as organizações exis-
tentes tentando enfrentar os mesmos
problemas. Ao concentrar o grosso de
sua doação numa fundação já existente,
Buffett está escolhendo a eficiência. 

Uma questão adicional: será que as
organizações que se voltam para
alguns dos problemas mais urgentes
do mundo devem responder a toda a
sociedade, como fazem as agências
governamentais, ou somente a umas
poucas pessoas ricas? “Uma das ques-
tões éticas é: até que ponto o público
tem participação nessa fundação?”,
diz Gene Tempel, diretor-executivo do
Centro sobre Filantropia, da

Universidade de Indiana. Uma crítica
de se concentrar uma riqueza desco-
munal em fundações de caridade par-
ticulares é que “isso deixa pessoas
com dinheiro ditar como a sociedade é
governada”, diz Tempel. A Fundação
Gates tem uma grande oportunidade,
diz Tempel, de tornar-se transparente
de uma maneira que sirva de exemplo
para outras fundações. “Como os pro-
blemas com que eles estão lidando são
tão grandes”, diz ele, “eles vão preci-
sar associar-se a outros grupos, inclu-
sive outras fundações, governos e
empresas”, algo que a Fundação Gates
já tem feito e deu sinais ontem de que
pretende continuar fazendo.

O presente também promete focar
mais atenção nos dois principais obje-
tivos da Fundação Gates: educação e
saúde mundial, com exclusão de outras
causas. As artes, por exemplo, não são
uma grande parte da agenda da
Fundação Gates, e pode ficar mais difí-
cil para insituições culturais chamar a
atenção para suas necessidades. “Não
somos contra a cultura”, diz Bill Gates,
“só não podemos fazer tudo”.

Doação bilionária à Fundação Gates alimenta polêmicas no mundo filantrópico

Como a Fundação Gates distribuiu 
o US$ 1,36 bilhão que gastou em 2005

Prioridades

Educação
US$ 284,3

milhões

Outros
US$ 228,3

milhões

Saúde mundial
US$ 843,7

milhões

Fonte: Fundação Bill e Melinda Gates

Por Sally Beatty, Marilyn Chase e Gautam
Naik, do The Wall Street Journal. 
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