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O empresário Abilio
Diniz, presidente
do conselho de ad-
ministração do

Pão de Açúcar, aproveitou sua
primeira aparição pública
após a malsucedida tentativa
de fusão da companhia com o
Carrefour para demonstrar
que os desentendimentos
com Jean-Charles Naouri,
presidente do grupo francês

Casino, ficaram para trás.
“Não dá para esquecer o que

aconteceu em junho, julho deste
ano (quando a proposta de fusão
foi apresentada publicamente),
e ficar cultivando isso. Só quero
lembrar dos 12 anos de felicida-
de que tivemos juntos”, afir-
mou, sobre sua relação com o
presidente do Casino, grupo
com o qual divide o controle do
Pão de Açúcar, durante palestra
no CEO Summit, em São Paulo,
organizado pela Ernst & Young e

pela Endeavor.
O empresário aproveitou para

destacar a importância dessa ten-
tativa de fusão ao falar sobre a
internacionalização das empre-
sas brasileiras. “Se as empresas

permanecerem no Brasil, a ten-
dência é de que, num determina-
do tempo, fiquem para trás. A in-
ternacionalização é algo impor-
tante”, afirmou. O próprio Pão
de Açúcar teve operações em

Portugal entre os anos 70 e iní-
cio dos 90.

Segundo Diniz, seu “sonho”
era colocar o Grupo Pão de Açú-
car – que, combinado com o Car-
refour e Casino, se transforma-
ria na segunda maior cadeia vare-
jista do mundo – na “caça” do
Walmart, que é a primeira. “Co-
mo todos sabem, a coisa não foi
pra frente. Era um grande plano?
Era sensacional. Pode ser ainda?
Talvez possa, mas é uma coisa
imprevisível”, afirmou.

Em rápida conversa com jorna-
listas após a palestra, Diniz res-
saltou que não há nenhum plano
B para retomar a proposta. Mas
afirmou que “tudo é algo para
ser construído, ser feito”.

“Não há nada que eu possa di-
zer agora”, disse. Ele ainda fez
uma brincadeira em relação aos
recentes atritos com Naouri:
“Empresário não briga. Empresá-
rio tem de olhar os interesses da
companhia e ser frio nas negocia-
ções. Briga é pela namorada”, co-
mentou, classificando seu en-

contro com Naouri, na última
sexta-feira, em Paris, na Fran-
ça, como “ótimo”.

Defesa. Diniz fez também au-
tocrítica na condução da pro-
posta de fusão com o Carre-
four, sobretudo em relação à
participação do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). “Is-
so deu muita margem à espe-
culação. Ah, é amigo da Dil-
ma”, disse, ao citar o ingresso
do BNDES na operação. Ele
acrescentou que, após a saída
do banco, o BTG captou US$
1,7 bilhão em três dias com in-
vestidores estrangeiros.

O empresário afirmou ain-
da, em sua palestra, que este-
ve reunido recentemente
com advogados para preparar
sua defesa no processo na Câ-
mara de Comércio Internacio-
nal (CCI), movido pelo grupo
Casino. Questionado sobre o
andamento do processo, evi-
tou fazer comentários.

PALO ALTO, CALIFÓRNIA

A HP, maior fabricante de micro-
computadores do mundo, anun-
ciou ontem que desistiu de ven-
der ou transformar numa empre-
sa separada sua unidade de PCs.
A empresa disse ter chegado à
decisão depois de avaliar os im-
pactos estratégico, financeiro e
operacional da separação de sua
unidade de negócios.

A divisão é responsável por
um terço do faturamento da HP,

mas é a menos rentável. Meg
Whitman, presidente da HP, afir-
mou que manter a unidade na
empresa é o melhor para a com-
panhia, seus clientes, acionistas
e parceiros de negócios.

Decidir o que fazer com a uni-
dade foi um dos maiores desa-
fios de Meg Whitman desde que
ingressou na empresa em setem-
bro. No mês anterior, o ex-presi-
dente Léo Apotheker havia anun-
ciado que a divisão de PCs pode-
ria ser colocada à venda, em um
anúncio descuidado que acele-
rou sua saída da companhia.

O anúncio de Apotheker pro-
vavelmente desvalorizou a uni-
dade aos olhos de potenciais
compradores. Muitos analistas
especularam que, depois disso, a

HP ficou sem escolha, sendo
obrigada a manter a unidade.

A separação da unidade seria
um desafio, por causa do seu ta-
manho. Steve Diamond, profes-
sor da Escola de Direito da Uni-
versidade de Santa Clara, disse
que “separar uma unidade de ne-
gócios desse tamanho seria co-
mo retirar órgãos”. “Seria muito
doloroso, como dividir gêmeos
siameses. Seria muito, muito difí-
cil de fazer e não daria para saber
o resultado”, disse.

A HP parece ter chegado a
uma conclusão parecida. A em-
presa informou que, em sua ava-
liação, a unidade tem uma inte-
gração profunda a operações es-
senciais do grupo, como cadeia
de suprimentos e compras. / AP

Consumidores nos Estados Uni-
dos e no Canadá abriram proces-
sos contra a Research in Motion
(RIM) por uma paralisação que
se prolongou por dias nos servi-
ços dos aparelhos BlackBerry,
em um problema de escala glo-
bal ocorrido no começo do mês.

A queda geral do sistema dei-
xou milhões de usuários do
BlackBerry frustrados e despro-
vidos de acesso a e-mails, mensa-
gens instantâneas e navegação
online em cinco continentes.

O processo nos Estados Uni-
dos, protocolado em um tribu-
nal federal de Santa Ana, Estado
da Califórnia, foi apresentado
em nome de todos os proprietá-
rios de BlackBerry com contra-
tos ativos de e-mail, internet e
mensagens que tenham sofrido
interrupções de serviço. Nele, a
RIM é acusada de violação de
contrato, negligência e enrique-
cimento indevido.

O processo canadense, aberto
na quarta-feira no tribunal supe-
rior de Quebec, representa os
proprietários canadenses de
BlackBerry que tinham contra-
tos ativos no momento da parali-
sação. A petição alega que a RIM
não restituiu os prejuízos que os
usuários sofreram com a parali-

sação dos serviços e que “pre-
cisa assumir plena responsabi-
lidade por esses danos”.

Mensagens encaminhadas
à RIM solicitando comentá-
rios não foram respondidas
imediatamente.

O processo dos EUA foi
aberto por Eric Mitchell, mo-
rador de Sherman Oaks, Cali-
fórnia. Embora ele não tenha
contrato direto com a RIM,
ele pagou pelo uso dos servi-
ços exclusivos do BlackBerry
como parte de seu contrato
com a operadora de telefonia
móvel Sprint, de acordo com
a queixa. Isso faz com que te-
nha um “contrato implícito”
com a RIM, conforme alegado
no processo. / REUTERS

HP decide
manter unidade
de PCs

Usuários do
BlackBerry
vão à Justiça

● Para a Ericsson, a mudança no
mercado de celulares, que se
afastou dos telefones mais sim-
ples e passou a se dedicar aos
smartphones com acesso à inter-
net e a serviços provedores de
conteúdo, significa que a sinergia
envolvida em manter um portfó-

lio de serviços de telecomunica-
ções e uma operação de apare-
lhos telefônicos diminuiu.

“Dez anos atrás, quando forma-
mos a joint venture, combinando
o conhecimento da Sony nos pro-
dutos destinados ao consumidor
com a experiência na tecnologia
de telecomunicações da Erics-
son, a complementaridade entre
ambas parecia perfeita para im-
pulsionar o desenvolvimento de
celulares dotados de mais recur-
sos”, disse o presidente da Erics-

son, Hans Vestberg. “Estamos
dando agora um passo igualmen-
te lógico, conforme a Sony adqui-
re nossa participação na joint
venture.”

A Ericsson disse que vai agora
se concentrar no mercado global
de dispositivos wireless como
um todo e nas formas por meio
das quais a conectividade sem
fio pode beneficiar as pessoas,
as empresas e a sociedade para
além da telefonia. / ASSOCIATED

PRESS
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Sony paga€ 1 bi e
passa a ter 100%
da Sony Ericsson
Grupo japonês pretende integrar smartphones produzidos pela
joint venture a seus outros produtos, como tablets e videogames

‘BRIGA COM
O CASINO FICOU
PARA TRÁS’
Abilio Diniz afirma não ter mágoa em relação à
disputa e ainda defende fusão com o Carrefour

Acordo. União com Carrefour é ‘imprevisível’, diz Abilio

Ericsson vai
se dedicar aos
dispositivos sem fio

Malin Rising
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A japonesa Sony e a sueca
Ericsson anunciaram ontem
que vão seguir rumos separa-
dos, com a venda da participa-
ção de 50% da Ericsson na fa-
bricante de celulares Sony
Ericsson ao grupo japonês por
€ 1,05 bilhão.

A Sony Ericsson passará a ser
uma subsidiária totalmente da
Sony e integrada à plataforma
que unifica os produtos eletrôni-
cos conectados à rede da empre-
sa japonesa. A transação confere
à Sony uma oportunidade de in-
tegrar seus smartphones aos dis-
positivos eletrônicos vendidos
ao consumidor, como tablets,
TVs e computadores pessoais,
disseram as duas empresas.

A jogada já era esperada pela
maioria dos analistas, que defen-
diam que a Sony Ericsson pode-
ria se tornar mais competitiva
no difícil mercado dos smartpho-
nes se fosse comandada exclusi-
vamente pela Sony.

“Acredito que isso melhora as
perspectivas para a Sony Erics-
son, porque a Sony poderá assu-
mir toda a responsabilidade pela
empresa e usar os recursos úni-
cos que só ela tem”, disse Greger
Johansson, analista da firma de
pesquisas Redeye. Johansson
disse que o mercado dos smart-
phones é “dificílimo” e os con-
correntes da Sony Ericsson tam-
bém estão se desenvolvendo ra-
pidamente.

Para o analista, o preço pago à
Ericsson não foi tão bom quanto
se esperava, mas a empresa sue-
ca ficará aliviada ao poder se con-
centrar na sua atividade princi-
pal – os equipamentos de rede
sem fio –, livrando-se da fabrica-

ção de celulares que estava ocu-
pando boa parte do tempo da
equipe administrativa.

União. Ericsson e Sony combi-
naram seus pouco lucrativos em-
preendimentos telefônicos,
transformando-os na joint ven-
ture Sony Ericsson, em 2001, e
desfrutaram de alguns sucessos
iniciais com seus celulares Walk-
man e Cyber-shot. Nos últimos
anos a empresa sofreu com o ce-
nário de concorrência acirrada
no mercado de smartphones e,
no início do mês, relatou um re-
sultado sem lucros nem perdas
relativo ao terceiro trimestre.

A empresa adotou o sistema
operacional Google Android pa-
ra seus smartphones em 2008, e
diz agora controlar cerca de 11%
do mercado de smartphones da
plataforma Android. Seus smart-
phones Xperia, equipados com o
Android, respondem por mais
de 80% das vendas da empresa.

O negócio anunciado ontem
proporcionará à Sony um acor-
do de licenciamento cruzado da
propriedade intelectual, cobrin-
do todos os produtos e serviços
da Sony, bem como a proprieda-
de de cinco famílias essenciais
de patentes relacionadas à tecno-
logia de telefonia sem fio.

“Podemos oferecer mais rapi-

damente ao consumidor uma
maior variedade de smartpho-
nes, laptops, tablets e televiso-
res conectados uns aos outros,
abrindo assim as portas para no-
vos mundos de entretenimento
online”, disse o presidente da
Sony, Howard Stringer, acres-
centando que isso inclui as redes
PlayStation Network, de jogos, e
Sony Entertainment Network,
provedora online de música, jo-
gos e vídeo.

Stringer chamou o acordo de
“última peça do quebra-cabeça”
do portfólio de produtos de en-
tretenimento da Sony, que in-
clui filmes, programas de TV e
música, e disse que não foi por
acaso que a decisão foi anuncia-
da no mesmo mês do lançamen-
to da Sony Entertainment
Network. Ele reconheceu que o
acordo foi parcialmente motiva-
do pela concorrência no ramo
dos smartphones.

“Apesar de termos muito espa-
ço a recuperar, também temos
muito a acrescentar a este celu-
lar”, disse Stringer. “A televisão,
ou seja o que for que acrescente-
mos a este celular e a outros pro-
dutos da Sony, é o início de algo
que me parece bastante mági-
co.” Stringer disse que o nome
da marca dos celulares será pro-
vavelmente mudado no futuro,
mas, no curto prazo, continuará
sendo Sony Ericsson. Ele acres-
centou que a aquisição vai confe-
rir à Sony vantagens operacio-
nais na eficiência da engenharia,
no desenvolvimento da conecti-
vidade em rede e no marketing.

A transação está sujeita às con-
dições de encerramento habi-
tuais, incluindo a aprovação das
autoridades reguladoras, mas
foi aprovada por órgãos decisó-
rios de ambas as empresas.

Entretenimento. Para Howard Stringer, acordo é ‘a última peça do quebra-cabeças’ da Sony

● Participação

11%
é a fatia da Sony Ericsson no mer-
cado de celulares com Android

80%
das vendas da empresa são
da linha de smartphones Xperia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




