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ROMAIN ZALESKI, o
maior acionista da

Arcelor, disse que preten-
de vender sua participa-
ção de 7,8% para a Mittal
Steel. A decisão favorece
a Mittal, cuja oferta de
US$ 32,7 bilhões pela side-
rúrgica rival — já aceita
pelo conselho da Arcelor
— ainda depende do aval
dos acionistas.

* * *

n A Telecom Itália fez uma
oferta para comprar as
unidades francesa e alemã
da AOL, da Time Warner.
A companhia italiana pre-
tende se expandir em mer-
cados de banda larga fora
da Itália. O valor da oferta
não foi revelado.

* * *

n A Sara Lee, americana
dona no Brasil dos cafés
Pilão e Caboclo, fechou
acordo para vender sua
divisão de frios na Europa
à também americana
Smithfield Foods, por US$
575 milhões em dinheiro.

* * *

n A Nortel, fabricante
canadense de equipamen-
tos de telecomunicação,
vai eliminar 1.100 vagas
para economizar US$ 100
milhões em 2007 e US$ 175
milhões em 2008.

n A Intel fechou acordo
para vender à rival
Marvell, por US$ 600
milhões, sua divisão de
chips para celulares. A
venda integra a estratégia
da Intel de revisar suas ope-
rações diante do enfraque-
cimento do mercado de PCs
e da concorrência da AMD. 

* * *

n Carlos Ghosn, o brasilei-
ro que é presidente da
Nissan, disse que as ven-
das da montadora japonesa
no Japão devem ficar entre
800.000 e 846.000 veículos no
atual ano fiscal, que acaba
em março de 2007, aumen-
tando a possibilidade de
que ela fique abaixo da pre-
visão feita em abril de
846.000 veículos.

* * *

n O Mitsubishi UFJ, banco
japonês que é o maior do
mundo em ativos, está
negociando com o Fed, o
BC americano, mudar seu
status para holding finan-
ceira, o que lhe permitirá
entrar nos negócios de
subscrição, seguros e banco
de investimentos nos EUA. 

* * *

n A Vivendi, da França,
vendeu a sua participação
na americana DuPont por
US$ 671 milhões.

I NTERNAC IONAL

ATELEVISA, do México,
disse que tem “várias

alternativas em considera-
ção”, depois de perder a ba-
talha para comprar a Uni-
vision, maior rede de TV
em língua espanhola dos
EUA. A Univision aceitou
oferta de US$ 13,7 bilhões —
incluindo dívidas — de um
consórcio de firmas ameri-
canas de participação. 

* * *

■ A Pepsi Bottling, dos
EUA, concluiu a compra da
engarrafadora mexicana
Bebidas Purificadas, que
opera sete fábricas e 22
armazéns no país.
Detalhes financeiros não
foram divulgados. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

■ A Adeco Agropecuaria,
que tem propriedades
agrícolas na Argentina,
Brasil e Uruguai, fechou
acordo para comprar do
grupo argentino Pilagra
170.000 hectares — e
70.000 cabeças de gado —
na Argentina, por US$ 90
milhões.

* * *

■ A Colômbia vai emitir,
este ano, US$ 500 milhões
em títulos no mercado
externo para financiar o
orçamento de 2007. A emis-
são integra uma venda de
US$ 2 bilhões aprovada
pelo congresso neste mês.

R E G I O N A L

Sua opinião é importante!
Ajude-nos a atender melhor a seus interesses e doar para
uma causa importante. Preencha o breve questionário do
WALL STREET JOURNAL AMERICAS.

Visite wsj.com/pesquisa
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TURIM, Itália — John
Elkann é o herdeiro aparente
da família Agnelli, uma das
mais célebres dinastias indus-
triais da Europa. O neto de 30
anos do falecido Gianni Agnelli
é agora o vice-presidente do
conselho do Grupo Fiat, que
fabrica desde Ferraris até equi-
pamentos agrícolas. Dois anos
atrás, como seu avô e tio-avô,
ele se casou com uma integran-
te da nobreza.

Mas enquanto Elkann está a
caminho de assumir a direção
do símbolo industrial de 107
anos, o modelo europeu de
capitalismo familiar, orgulho-
samente abraçado pelo seu clã,
debate-se para sobreviver. Os
mercados financeiros se torna-
ram impacientes com as
empresas de controle familiar,
que às vezes colocam os inte-
resses da família em primeiro
plano e têm práticas de gover-
nança corporativa muitas

vezes obscuras. Há também
dúvidas cada vez maiores
sobre se as empresas controla-
das por grandes famílias euro-
péias podem produzir adminis-
tradores de primeira linha.

Durante um almoço na sede
da Ifil SpA, a holding da famí-
lia Agnelli da qual ele também
é vice-presidente, Elkann
minimizou essas preocupa-
ções, insistindo que o papel da
família na Fiat, fundada por
seu trisavô, tem trazido gran-
des benefícios para a compa-
nhia. “Como família, sempre
nos vimos como garantia de
estabilidade para a Fiat. Foi
isto que o meu avô tentou
fazer”, diz ele.

Mesmo assim, a questão de
quanto poder as famílias
devem exercer é relevante na
Europa. De acordo com Guido
Corbetta, professor especiali-
zado em estratégia de empre-
sas familiares na
Universidade Bocconi de
Milão, cerca de 40% das

empresas no continente já
passaram o controle de uma
geração de diretores da famí-
lia para outra. Mais de 60%
das companhias listadas nas
bolsas italianas são controla-
das por famílias.

Algumas dessas famílias
estão determinadas a manter
o antigo modelo. O presidente
da Hermès International,
Patrick Thomas, o primeiro de
fora da família a chefiar a
maison de luxo francesa, está
comandando a companhia até
que um integrante da próxima
geração esteja pronto para
assumir em alguns anos.
François-Henri Pinault, presi-
dente do conselho do conglo-
merado de moda francês PPR
SA, assumiu no ano passado a
empresa que seu pai, François
Pinault, fundou.

Outras estão cortando o cor-
dão umbilical. No ano passado,
o presidente do conselho da
Luxottica SpA, a maior fabri-
cante mundial de produtos óti-

cos, nomeou em vez de seu
filho um executivo de fora da
família para presidente. Na
fabricante de pneus francesa
Michelin SA agora não se sabe
ao certo o futuro papel dos
membros da família fundado-
ra, depois da morte inesperada
num acidente de barco do

representante de quarta gera-
ção Édouard Michelin.

Na Fiat, mesmo com os
recentes problemas financeiros
criando novas pressões no mer-
cado, Elkann está decidido a
manter o legado familiar. Os
Agnellis possuem 30% do grupo
Fiat por meio da holding.

Reservado e de fala mansa,
Elkann exala pouco do talento
pelo qual seu avô ficou famoso.
“A coisa mais importante que
aprendi com meu avô é ser
capaz de se adaptar aos tem-
pos em que se vive”, diz ele.
Para esse fim, ele diz que tem
respondido aos pedidos de
maior transparência abrindo o
conselho da Fiat para mem-
bros independentes e criando
linhas de responsabilidade
mais claras.

Historicamente, os chefes
de famílias industriais nunca
tiveram de enfrentar essas
questões. Seus proeminentes
papéis na sociedade os torna-
ram garantias de um tipo de

contrato social com governos e
funcionários. Investimentos
podiam ser direcionados para
certas áreas ou para uma
fábrica para que o padrão
social fosse mantido.

Mas alguns dizem que o
modelo não serviu bem à
Europa. “Quanto mais cedo nos
livrarmos do capitalismo fami-
liar, melhor”, diz Umberto
Mosetti, especialista em gover-
nança corporativa na Universi-
dade de Siena e presidente da
Deminor Italia, que assessora
acionistas minoritários.

Quando os mercados eram
regionais, diz Mosetti, as famí-
lias podiam financiar seus
negócios através do capital de
giro e empréstimos de bancos
locais amigos. Conforme os
mercados se tornaram mais
globais, as grandes empresas
precisaram entrar nos merca-
dos de capitais para financiar
sua expansão. As firmas fami-
liares freqüentemente estavam
mal preparadas.

Herdeiro da Fiat aproxima-se do comando em meio a crise do modelo familiar europeu

John Elkann em Roma no 
mês passado.

AP

POR NICK WINGFIELD
THE WALL STREET JOURNAL

A Apple Computer Inc. gera expectativa
para seus novos produtos enfatizando obses-
sivamente uma rígida política de sigilo.
Mas essa política pode às vezes deixar
alguns parceiros, grandes clientes e até
funcionários no escuro.

Veja a experiência recente da Hewlett-
Packard Co. No começo de 2004, a HP fez
um acordo para reembalar os aparelhos de
MP3 iPod da Apple e vendê-los com a marca
HP. Mesmo sendo parceiros, a Apple fre-
qüentemente só avisava a HP sobre novos
modelos de iPod um dia
antes do lançamento,
dizem algumas pessoas
familiarizadas com o
assunto. Isso deixava a
HP tentando descobrir
como embalar e colocar
sua marca nos iPods
meses depois de a Apple
começar a vender sua
versão do produto.

E mais, a Apple insis-
tia que a HP trabalhasse
nos iPods sob forte segu-
rança, mesmo com a versão da Apple já dis-
ponível nas prateleiras das lojas, diz uma
fonte que estava envolvida no relacionamen-
to entre as empresas. Por causa da questão
do sigilo, entre outras coisas, a HP cancelou
seu acordo com a Apple em agosto do ano
passado. Uma porta-voz da HP disse que a
empresa e a Apple tiveram uma “relação
mutualmente benéfica”, mas recusou-se a
comentar como a parceria funcionava.

A Apple não quis fazer comentários para
esta reportagem.

A ênfase singular da Apple no segredo é

incomum, mesmo entre empresas de alta
tecnologia que vigiam de perto seus planos
de produtos. A Microsoft Corp., por exem-
plo, luta para proteger seu código-fonte, a
gramática interna por trás do sistema ope-
racional Windows. Mas a gigante do soft-
ware geralmente discute seus produtos bem
antes do lançamento. Grandes clientes e
fabricantes que usam o software da
Microsoft nos seus produtos têm a oportuni-
dade de se prepararem para eles.

A Apple, que tem sede em Cupertino, na
California, mantém seus planos de novos
produtos basicamente só para ela mesma.
Ela compartimentaliza rigidamente a si
própria para que nem seus funcionários
descubram sobre novos produtos. Demite
aqueles que vazam informações sobre pro-
dutos não-anunciados e costuma processá-
los depois. Mais recentemente, foi atrás de
sites de fãs que publicam notícias sobre a
empresa para processá-los por supostamen-
te divulgarem segredos comerciais ou para
procurar as fontes de seus artigos.

Essa política é um dos fundamentos prin-
cipais da estratégia de marketing da Apple.
Para a inveja de muitos na indústria de tec-
nologia, o co-fundador e presidente Steve
Jobs espertamente usa o segredo para
amplificar o interesse nos produtos da
Apple. O mistério ajuda a empresa a ganhar
muito mais visibilidade que o seu relativa-
mente modesto orçamento de marketing
sugere. A Apple gastou US$ 287 milhões em
publicidade no último ano, em comparação
com US$ 995 milhões da Microsoft e US$ 1,1
bilhão da HP, de acordo com os informes
apresentados pelas companhias.

O segredo tem sido uma bênção particular
para a operação que mais cresce da Apple, o
iPod, que correspondeu a quase 40% do fatu-

ramento de US$ 4,36 bilhões no último tri-
mestre. A relutância da Apple em falar sobre
novos iPods pode ampliar a aura dos produ-
tos. E os consumidores se mostraram dispos-
tos a abandonar seus velhos iPods em favor
de versões mais finas e cheias de recursos
que a empresa lança com muita fanfarra.

A história é diferente com os clientes
empresariais e outros grandes compradores
de tecnologia. Por causa dos altos investi-
mentos e grandes prazos necessários para os
processos orçamentários, as surpresas são
anátema para eles. Eles favorecem fornece-
dores de tecnologia que mostram os “mapas
do caminho” dos produtos, revelando uma
previsão de um ou mais anos no desenvolvi-
mento dos produtos. Muitos evitam investir
em tecnologia que pode tornar-se rapida-
mente obsoleta. Um lado negativo: mesmo
com a Apple desfrutando um crescimento no
seu negócio de Macs nos últimos dois anos,
sua fatia de remessas mundiais de micro-
computadores permanece perto de seu piso
histórico de 2,3%, ante 9,6% em 1994, de acor-
do com a firma de pesquisa International
Data Corp. Cerca de 60% dos novos PCs são
vendidos a empresas e ao setor público.

Pessoas familiarizadas com a Apple
dizem que esses sacrifícios são deliberados,
já que a empresa cada vez mais volta seus
negócios para o mercado de pessoas físicas.
Jobs deixou claro que prefere vender infor-
mática diretamente aos consumidores
finais a fazê-lo para diretores de tecnologia
e outros que compram para empresas.

“O sigilo em torno dos produtos permite à
Apple gerar mais publicidade na hora do lan-
çamento”, disse Al Ortiz Jr., um investigador
da Apple que foi atrás de sites que vazavam
notícias sobre os novos produtos, segundo
documentos legais.

Apple transforma o sigilo numa de
suas maiores armas de marketing

Steve Jobs

POR ALAN MURRAY
THE WALL STREET JOURNAL

Mesmo antes da decisão de Warren
Buffett esta semana de doar o grosso de sua
fortuna à Fundação Gates, Bill Gates já era
chamado de o “maior filantropo do mundo”,
e esse título deve ganhar força agora.

Mas o título deveria ir mesmo é para
Buffett. Gates, afinal, está seguindo um
caminho já trilhado. Buffett está abrin-
do uma nova trilha. Ele está dando sua
gigantesca fortuna para a fundação de
um outro homem, não está pedindo
para colocarem seu nome na porta, está
insistindo que o dinheiro seja gasto à
medida que entra, em vez de ser acumu-
lado durante gerações para dar uma
certa idéia de imortalidade. 

É um clássico Buffett: uma decisão
de investimento livre de qualquer emo-
ção ou ego. Ele doou seu dinheiro à fun-
dação que considera a melhor de sua cate-
goria. E evitou o principal problema de
fundações associadas a uma família —
manter o foco e o propósito depois que
seus fundadores já se foram — ao insistir
que o dinheiro seja gasto durante a vida
de Bill e Melinda Gates. 

A lógica aqui é muito clara. Ele mante-
ve sua riqueza o maior tempo possível por-
que achava que podia aumentar esse esto-
que de capital mais rápido do que qual-
quer um. Agora, ele quer gastá-la rapida-
mente, porque acha que Bill e Melinda

Gates vão gastá-la mais sabiamente do
que qualquer conselho de administração
que ele ou eles possam escolher no futuro. 

Se outros seguirem seu caminho, seria
uma revolução no mundo da filantropia.
As fundações competiriam num mercado,
com o capital fluindo para aquelas que se
provassem mais eficientes. 

Será que isso vai acontecer? Esse é cla-
ramente o desejo de Buffett. Em sua
entrevista a Carol Loomis, da revista
Fortune, ele disse: “Eu tenho pequenas
esperanças de que o que estou fazendo
possa encorajar outras pessoas muito
ricas que estejam pensando em filantropia
a decidir que elas não necessariamente
precisam criar suas próprias fundações, e
em vez disso podem procurar a melhor

dentre aquelas que já estejam funcionan-
do e disponíveis para doar seu dinheiro.”

Perdoem-me, em meio a esta orgia de
generosidade, por ter minhas dúvidas. O
ato de renúncia fez de Buffett um revolu-
cionário filantrópico. Meu palpite é que
ele vai continuar sendo o único. 

Mas vale a pena perguntar se o indo-
mável impulso de Gates para acumular

todas as fichas pode criar problemas
para o mundo da filantropia. A
Fundação Gates, com ajuda de Buffett,
vai ser cinco ou seis vezes maior do que
sua concorrente mais próxima. Será
preciso uma política para regular a
concorrência no mundo da filantropia?

Por enquanto, não. Gates precisaria
de um esquadrão de Warren Buffetts
para atingir o poderio de, digamos, um

Banco Mundial, com um total de ativos
que excede os US$ 200 bilhões. E seria
preciso uma cidade cheia de Buffetts
para dar conta da gigantesca necessi-

dade. Como o próprio Gates destacou segun-
da-feira, mesmo com o dinheiro de Buffett,
as doações anuais da fundação chegarão a
pouco menos que um dólar para cada pes-
soa que vive na miséria em todo o mundo. 

Ainda assim, o tamanho cria obstácu-
los. E as organizações privadas não estão
imunes do tipo de esclerose burocrática
que pesa sobre governos. Gates e Buffett
precisam tomar cuidado para que a fun-
dação deles não sofra do mesmo mal.

Doação faz de Buffett um revolucionário

Dusan Perticic
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 28 jun. 2006. Economia, p. B10.




