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Contabilidade falsa

TÓQUIO

A fabricante de máqui-
nas fotográficas ja-
ponesa Olympus ad-
mitiu ter encoberto

imensos prejuízos por déca-
das, em uma chocante revira-
volta depois de semanas em
que a empresa se defendeu de
acusações sobre uma série de
compras de empresas.

A companhia de 92 anos,
que também fabrica equipa-
mentos médicos, afirmou em
um comunicado que o comitê
de terceiros designado para in-
vestigar as compras de empre-
sas feitas no passado desco-
briu um esquema da década
de 90 pelo qual a Olympus en-
cobria prejuízos com investi-
mentos. A companhia então
“limpava” o prejuízo contábil
sobre esses investimentos –

apagando-os, de fato – pelo dire-
cionamento do dinheiro por
meio de fundos usados para con-
duzir as transações polêmicas.

Essas operações incluem a
compra da empresa de tecnolo-
gia médica Gyrus Group, do Rei-
no Unido, e as compras dispen-
diosas de três empresas japone-
sas de pequeno porte. A Olym-
pus gastou o equivalente a mais
de US$ 1 bilhão em pagamento
ligados a essas operações. O co-
municado da empresa, divulga-
do pouco antes da abertura da
Bolsa de Tóquio, levou suas
ações a despencarem 29%, para
o menor nível desde julho de
1995.

Demissão. Há menos de um
mês, a Olympus demitiu seu pre-
sidente, o britânico Michael
Woodford, depois que ele ques-
tionou internamente as transa-

ções. Woodford, então, foi a pú-
blico divulgar suas suspeitas, re-
velando as cartas que ele havia
escrito para os principais execu-
tivos da companhia indagando
sobre as compras, bem como um
relatório que havia encomenda-
do à empresa de auditoria Price-
waterhouseCoopers, que apon-
tava uma série de irregularida-
des financeiras.

Woodford revelou pagamen-
tos anormais, mas disse que não
sabia por que a companhia os ha-
via feito. A imprensa japonesa le-
vantou a suspeita de que os paga-
mentos tivessem sido realizados
para encobrir perdas de investi-
mentos. Em 2008, a Olympus
comprou a Gyrus por US$ 1,9 bi-
lhão. Pela transação, uma desco-
nhecida consultoria financeira
com sede nas Ilhas Cayman rece-
beu US$ 687 milhões – mais de
um terço do valor da transação.

Isso acendeu um sinal de alerta,
já que essas comissões normal-
mente ficam entre 1% e 2% do
valor da compra.

A Olympus também comprou
entre 2006 e 2008 três pequenas
empresas japonesas que tinham
pouca receita ou um fraco histó-
rico de negócios, e pareciam peri-
féricas em relação ao negócio
principal da companhia. Um ano
depois de ter pago 73,49 bilhões

de ienes (US$ 940,1 milhões)
por essas empresas, a Olympus
fez uma baixa contábil de quase
US$ 700 milhões.

Um porta-voz da Bolsa de Tó-
quio disse que, dependendo da
amplitude do esquema de aco-
bertamento, a Bolsa pode colo-
car as ações da Olympus em ob-
servação para uma possível ex-
clusão. Pelas regras japonesas,
as companhias flagradas com de-

monstrações financeiras fal-
sas podem ser excluídas do
pregão.

Ontem, o presidente da
Olympus, Shuichi Takayama,
pediu desculpas pela “conta-
bilidade inadequada” e disse
que a companhia tomará to-
das as medidas para evitar
que suas ações sejam excluí-
das do mercado. / DOW JONES
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Renato Cruz

A Microsoft lançou ontem no
Brasil o Office 365, a versão onli-
ne de seu pacote de aplicativos.
No lugar de comprar uma licen-
ça e instalar o software no com-
putador, os clientes pagam uma
mensalidade e usam programas
como Outlook, Word e Excel no
browser de internet.

Kirk Koenigsbauer, vice-presi-
dente mundial da divisão Micro-
soft Office, veio ao Brasil para o
lançamento. Em sua apresenta-

ção, citou uma frase publicada
numa resenha do produto da
CRN, publicação especializada
para revendedores de tecnolo-
gia: “O Office 365 está para o
Google Apps assim como o Xbox
360 Live está para o Pong”.

“Eu adoro essa frase”, disse
Koenigsbauer, mostrando, aci-
ma dela, uma tela do jogo Halo e
outra do velho Pong, precursor
dos jogos eletrônicos, de 1972.
Nesse momento, deixou bem cla-
ro com quem é a briga. O Office
365 é um passo importante da
maior empresa de software do
mundo em direção ao modelo de
licenças de software para a com-
putação em nuvem, em que os
programas são contratados co-
mo serviços via internet.

“Temos um foco muito forte
no Office 365, com mais de 800

parceiros prontos para comer-
cializá-lo”, afirmou Eduardo
Campos, gerente geral de Office
para a Microsoft Brasil, ao ser

perguntado sobre qual era a ex-
pectativa de adoção do novo pro-
duto. Entre os clientes no País,
está a companhia aérea Gol.

Para o lançamento do Office
365, a Microsoft instalou um cen-
tro de dados no País, com o obje-
tivo de garantir uma boa expe-
riência dos clientes. Koenigs-
bauer não deu mais detalhes so-
bre a localização, tamanho e in-
vestimento. “Não podemos ser
específicos, por motivos de segu-
rança”, justificou o executivo.

Funcionalidades. O Office 365
traz versões online do Office,
Sharepoint, Exchange e Lync. Pa-
ra pequenas empresas (com até
25 usuários), custa US$ 6 men-
sais, sem impostos, por pessoa.
Para empresas maiores, a mensa-
lidade vai de US$ 2 a US$ 27 por
usuário, dependendo do plano.

Apesar de os preços serem em
dólar, o serviço está em portu-
guês. O Google Apps custa US$ 5

mensais, por usuário. Existe
uma versão gratuita, mais limita-
da, para até 10 contas de e-mail.

A versão anterior de serviços
online para empresas da Micro-
soft, chamada Business Produc-
tivity Online Services (BPOS),
tem 150 mil usuários no Brasil,
em 1,1 mil clientes. Segundo a em-
presa, trata-se de um dos cinco
maiores mercados do produto
no mundo. Os usuários desse ser-
viço vão migrar para o Office 365.

A Microsoft vem reforçando
sua presença no Brasil. Recente-
mente, a empresa anunciou a fa-
bricação local do videogame
Xbox 360. A Flextronics, fabri-
cante terceirizada, começou a
produzir o aparelho em Manaus.
Além do Brasil, o Xbox é produzi-
do somente na China.

Com centro de dados local, Microsoft lança Office via web
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Em 2014,
classe C já
será 58% da
população
Mercado popular foi um dos temas
debatidos no 1º Encontro Estadão PME

Serviços, que custam
US$ 6 mensais por
usuário para pequenas
empresas, vão concorrer
com o Google Apps

FRAUDES NA OLYMPUS
TÊM MAIS DE 20 ANOS
Empresa admitiu ontem que vem encobrindo prejuízos desde os anos 90

Oportunidade. Encontro Estadão PME reuniu ontem cerca de 180 pequenos e médios empreendedores em São Paulo

Perdão. Shuichi Takayama pediu desculpas pelas fraudes contábeis na Olympus

Carolina Dall’Olio

A expansão da classe C no País
deve continuar a ocorrer em
ritmo acelerado. De acordo
com estudo elaborado pelo
instituto Data Popular, 58%
da população pertencerá à
classe C em 2014. Hoje, 54%
dos brasileiros se enquadram
nesse estrato social que, se-
gundo critérios do levanta-
mento, reúne famílias com
renda média de R$ 2.295.

“Os padrões de consumo des-
sa nova classe C não serão iguais
aos de hoje. Há uma mudança
em andamento”, avisa Wagner
Sarnelli, sócio do Data Popular,
especializado em pesquisas de
consumo. “Portanto, a empresa
que quiser vender para esse pú-
blico deve entender bem seus có-
digos e seus valores para se co-
municar corretamente.”

Sarnelli foi um dos participan-
tes do 1.º Encontro Estadão
PME. Direcionado a pequenos e
médios empresários, o evento
foi realizado ontem em São Pau-
lo e contou com a participação
de analistas econômicos e em-
preendedores de sucesso. Cerca

de 180 pessoas acompanharam
os quatro módulos do encontro.

Na primeira etapa, os pales-
trantes discutiram as perspecti-
vas de desempenho da econo-
mia para 2012. O otimismo deu o
tom das análises. “Caso haja um
agravamento da crise na Europa,
o impacto poderá ser sentido pe-
la economia brasileira. Mas este
não me parece o cenário mais
provável”, afirmou Caio Megale,
analista econômico do Itaú.

O Brasil, na visão de Megale,
também está mais preparado pa-
ra enfrentar eventuais proble-
mas. “Em 2008, quando houve a
quebra do banco americano Leh-
man Brothers, a economia brasi-
leira seguia a 120 quilômetros
por hora. Hoje, a velocidade é de
70 quilômetros por hora. Portan-
to, qualquer pisada no freio teria
um impacto menor.”

Por considerar que o desempe-
nho da economia brasileira não
deve sofrer alterações bruscas
no próximo ano, José Luiz Rossi
Junior, professor do Insper, reco-
mendou aos pequenos e médios
empresários que mantenham os
investimentos programados.
“Não há motivos para as empre-

sas reverem suas decisões”, de-
clarou o professor.

“Enquanto o consumo inter-
no mostrar força, os pequenos e
médios negócios não sentirão
impactos bruscos em seu fatura-

mento”, completou Bruno Cae-
tano, superintendente do Se-
brae de São Paulo.

Histórias de sucesso. No se-
gundo módulo do evento, Anto-
nio Carlos Carbonari Netto, fun-
dador da Anhanguera Educacio-
nal, narrou sua trajetória empre-
sarial e deu dicas aos participan-
tes do evento. “É preciso ter foco
e saber identificar as oportunida-
des”, ensinou o empreendedor.

Por constatar que os estudan-
tes das classes C e D não frequen-
tavam as universidades por falta
de recursos, o empresário deci-
diu criar uma faculdade que ofe-
recesse cursos baratos, com fo-
co na formação de mão de obra
para o mercado de trabalho.

Carbonari deu conselhos prag-

máticos. “Retenção de talentos
nas empresas se faz com muito
carinho e dinheiro”, sentenciou.

Mas também não escondeu
suas falhas e fragilidades. “Meu
principal erro foi achar que era
dono da empresa”, disse. “O em-
presário deve ter uma postura de
gestor, e não de dono, porque o
dono tende a imprimir uma ges-
tão caseira.”

Carbonari admitiu ainda que,
até hoje, sente medo. “Empresá-
rio tem medo porque raciocina
na frente e enxerga o perigo. Ter
medo é bom, mas é preciso con-
trolá-lo.”

O terceiro módulo do evento
tratou de segmentação. Sarnelli,
do Data Popular, e Gabriela Ot-
to, professora de marketing de
luxo da Escola Superior de Pro-

paganda e Marketing (ESPM), fa-
laram sobre as oportunidades
que o mercado popular e o seg-
mento de luxo oferecem para as
pequenas empresas.

“Os pequenos negócios dirigi-
dos ao mercado de luxo devem
apostar na valorização da cultu-
ra local como forma de diferen-
ciação”, sugeriu Gabriela.

O evento terminou com o de-
poimento de Ivani Calarezi, só-
cia da rede Amor aos Pedaços. A
empresária contou que, até hoje,
continua a testar receitas. “Mes-
mo que elas não se transformem
em produtos, eu gosto de conti-
nuar criando coisas novas”, dis-
se. Ivani finalizou a apresenta-
ção com uma observação sim-
ples, mas preciosa: “Quem ouve
o cliente está no caminho certo”.

Medo. Koenigsbauer não deu detalhes sobre centro de dados

● Expectativa

BRUNO CAETANO
SUPERINTENDENTE
DO SEBRAE-SP
“Enquanto o consumo
interno mostrar força,
os pequenos e médios
negócios não sentirão
impactos bruscos em seu
faturamento. O momento
continua bom para estas
empresas.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




