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Banco Original, do JBS,
terá foco no agronegócio
Suzana Inhesta
Altamiro Silva Junior

O Banco Original, resultado da
união entre o Banco JBS e o Ban-
co Matone, foi anunciado oficial-
mente ontem, com ativos totais
de R$ 4,303 bilhões e índice de
Basileia, que mede a capitaliza-
ção, de 28,05%. A instituição fi-
nanceira possui um patrimônio
líquido de R$ 1,872 bilhão e car-
teira de crédito de R$ 2,350 bi-
lhões.

A J&F, holding detentora do
banco e de outras empresas, co-
mo a Flora Higiene e Limpeza e a
companhia de alimentos JBS,
ainda informou que o total de re-
cursos próprios livres, captados
e administrados do Banco Origi-
nal é de R$ 2,551 bilhões.

A atuação do banco será nos
segmentos de agronegócios e va-
rejo. “Há um potencial muito
grande para crescer nesses seg-
mentos”, disse o presidente do
Banco Original, Emerson Lourei-
ro.

De acordo com o presidente
da J&F, Joesley Batista, o Banco
Original tem capacidade de em-
prestar R$ 10 bilhões em linhas

de crédito ao agronegócio. Para
2012, a projeção é triplicar a car-
teira do setor. Segundo ele, a me-
ta é ser um dos maiores bancos
para o agronegócio. “O agrone-
gócio, durante muitos anos, foi
visto como segmento marginal,
onde só o Banco do Brasil finan-
ciava. Isso é coisa do passado.
Hoje, o setor é profissionaliza-
do”, disse o executivo.

No varejo, o objetivo é um cres-
cimento mais orgânico. Batista
destaca que o crédito consigna-
do vem sendo muito explorado
por outros bancos e tem capaci-
dade menor de expansão. Mas o
Original vai oferecer outras li-
nhas para a pessoa física, como o
crédito pessoal. A oferta de crédi-
to imobiliário, que chegou as ser
pensada, está descartada no mo-
mento. O banco tem capacidade
de emprestar R$ 2 bilhões.

Para criar o Original, a partir
da fusão do Matone com o Banco
JBS, houve um aporte de R$ 1,85
bilhão, feito pela J&F.

Não há dúvida de que a maior
parte do poder de lucratividade
da Microsoft – e, portanto, do
seu valor – ainda está na divisão
Windows e na divisão empresa-
rial. Nos últimos 12 meses, por

exemplo, a divisão empresarial
proporcionou US$ 14,4 bilhões
em lucro operacional, e o Win-
dows trouxe outros US$ 12,2 bi-
lhões. Juntas, as duas divisões
responderam por quase toda o
lucro operacional da empresa,
pois o pequeno ganho das unida-
des Xbox e servidores e ferra-
mentas foi compensado por per-
das nos serviços online e nas des-
pesas corporativas gerais.

Ainda assim, com duas turbi-
nas de dinheiro tão poderosas

presas às suas asas, por que a Mi-
crosoft tem o seu valor estimado
pelos acionistas num patamar
tão inferior ao de empresas com-
paráveis? O principal motivo pa-
rece ser o ceticismo quanto à pos-
sibilidade de essas turbinas con-
tinuarem a trazer dinheiro no rit-
mo de sempre – somado à frus-
tração diante da lentidão dos ad-
ministradores em responder a
novas ameaças competitivas.

Um exemplo é o ramo dos
smartphones, que são cada vez

mais usados pelas pessoas para
navegar pela internet, acessar o
e-mail, jogar games e desempe-
nhar outras atividades para as
quais antes era necessário ter
um PC.

No início, a Microsoft estava
entre as principais distribuido-
ras de sistemas operacionais pa-
ra smartphones, mas perdeu a
maior parte do seu espaço para o
iPhone, da Apple, e para os apare-
lhos da plataforma Android, do
Google. A empresa de pesquisas
Gartner estima que a Microsoft
tenha ficado com menos de 2%
das vendas globais de smartpho-
nes no segundo trimestre.

Mas a empresa – e alguns de
seus analistas – acredita que a si-
tuação pode ser revertida, princi-

palmente com o lançamento do
Windows Phone 7.5 (apelidado
de “Mango”) e com a decisão da
Nokia de desenvolver todos os
seus novos smartphones tendo
em vista o sistema operacional
da Microsoft. A firma de pesqui-
sas IDC prevê que o Windows
Phone ficará com 20% do merca-
do de smartphones até 2015.

“Eles estão atrasados, mas ain-
da há tempo de virar o jogo”, dis-
se Parakh. “Ainda há muito po-
tencial de crescimento nos
smartphones.” Os tablets e leito-
res de livros eletrônicos, do iPad
da Apple ao Kindle da Amazon,
são outra ameaça ao duopólio
Windows-Office, alicerçado no
mercado de PCs. / THE SEATTLE

TIMES

Santander pode captar
US$ 2,6 bi com venda
de 8% da filial no Brasil

Windows e Office geram quase
todo o resultado da empresa

Microsoft perde rumo do crescimento
Resultados da maior empresa de software do mundo dariam inveja a muitas companhias, mas estão longe do auge das décadas de 80 e 90
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Vinte e cinco anos depois de se
tornar uma empresa de capi-
tal aberto, a Microsoft vê-se
prisioneira do seu sucesso pas-
sado. A empresa continua a
ampliar sua já expressiva recei-
ta, embora a um ritmo menos
acelerado do que nos seus dias
de glória, nas décadas de 80 e
90. A rentabilidade da Micro-
soft seria alvo de inveja para a
maioria das empresas, mas as
margens operacionais recua-
ram gradualmente no decor-
rer da maior parte da última
década.

Os investidores temem que as
oportunidades desperdiçadas
pela Microsoft no ramo dos
smartphones e sua chegada tar-
dia ao mercado dos tablets amea-
cem os carros-chefe da empresa
– o sistema operacional Win-
dows e o pacote de aplicativos
Office, fontes da maior parte do
seu valor. É difícil acreditar que
eventuais apostas em novos ra-
mos, independentemente de
quais sejam, possam se mostrar
mais lucrativas do que o Win-
dows e o Office.

Como resultado, o preço das
ações da empresa se mostrou
tão consistentemente subvalori-
zado no decorrer da última déca-
da que elas mais parecem bônus:
deixaram de ser títulos procura-
dos por jovens que esperam enri-
quecer, tornando-se papéis pro-
curados por aposentados em
busca de estabilidade.

“Não há dúvida de que o valor
atribuído à empresa revela uma
baixa expectativa em relação ao
seu crescimento”, disse Sid Pa-
rakh, analista que acompanha a
Microsoft para a corretora McA-
dams Wright Ragen, de Seattle.
“Será que no futuro a empresa
pode se tornar uma gigante em
crescimento? Não lhe falta po-
tencial, mas, para corresponder
a ele, é preciso que seus executi-
vos trabalhem duro.”

A empresa tinha grandes espe-

ranças para a sua parceria com a
Nokia no ramo dos smartpho-
nes, para os tablets equipados
com o futuro sistema operacio-
nal Windows 8, e para o ramo
dos aplicativos e serviços hospe-
dados “na nuvem”.

Na sequência de vários anún-
cios de importantes cisões cor-
porativas (Laboratórios Abbott,
McGraw-Hill, Sara Lee, Tyco), al-
guns investidores podem reno-
var os pedidos para que a Micro-
soft transforme em empresas
distintas uma ou mais de suas di-
visões, ou mesmo para que se
desmembre por completo.

Mas, por mais que um des-
membramento pudesse realizar
parte do potencial de lucro – no
segmento de ferramentas e de
software para servidores, por
exemplo –, a administração da
empresa insiste que suas diferen-
tes linhas de produtos susten-
tam umas às outras.

Potencial. Além disso, um des-
membramento não resolveria o
problema da força que limita o
preço das ações da Microsoft: as
dúvidas quanto ao potencial do
Windows e do Office de conti-
nuar a gerar lucros no seu ritmo

histórico, ou quanto à capacida-
de da empresa de encontrar um
grande produto sucessor que
proporcione margens de lucro
comparáveis.

“Alguns investidores estão di-
zendo algo como: ‘vocês depen-
dem muito de duas atividades
principais para garantir sua lu-
cratividade operacional e, em
uma dessas atividades, estão co-
meçando a perder para a concor-
rência’”, disse Parakh.

Feitas raras exceções, as ações
da Microsoft foram negociadas a
preços na casa dos US$ 25 duran-
te a maior parte dos últimos dez
anos – um preço que está sem
dúvida abaixo do verdadeiro va-
lor da empresa.

O Seattle Times usou métricas
padronizadas de precificação pa-

ra definir o valor da empresa e
estimar qual a contribuição de
cada um dos cinco segmentos
operacionais da Microsoft para
o seu valor total. A estimativa re-
sultante foi de um valor total de
US$ 399,3 bilhões para a empre-
sa, o que implicaria um preço
por ação de cerca de US$ 47 –
bastante acima dos US$ 26,74 ob-
servados no fechamento do pre-
gão na terça-feira.

De acordo com a nossa análi-
se, a divisão empresarial da Mi-
crosoft, que inclui o Office e o
Dynamics, responde por mais da
metade do valor total da empre-
sa. A unidade Windows corres-
ponde a mais de um quarto do
valor, enquanto o segmento vol-
tado para ferramentas e servido-
res contribui com 14%. Tudo o
mais – o videogame Xbox, o me-
canismo de buscas Bing, o MSN,
o Windows Phone – contribui
pouco para o valor da empresa.

Essa análise provavelmente
exagera o valor da Microsoft, por-
que toma como base o lucro e a
receita operacional dos últimos
quatro trimestres, ao passo que
analistas profissionais e investi-
dores usam as projeções de resul-
tados financeiros futuros. Ainda
assim, a maioria das análises ex-
ternas estimam o preço justo
das ações pouco acima dos US$
30. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Altamiro Silva Junior

O grupo Santander, maior banco
da Espanha, pode vender ações
de sua subsidária no Brasil e con-
seguir até US$ 2,6 bilhões com a
operação, de acordo com pros-
pecto arquivado na Securities
and Exchange Comission (SEC,
o órgão regulador do mercado
de capitais dos Estados Unidos)
e disponível na Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM). A ven-
da equivaleria a 8,2% do capital
do Santander Brasil.

Os acionistas vendedores são
todos empresas do grupo espa-
nhol. Um deles é a GES (Grupo
Empresarial Santander), com se-
de em Madri. Outro é o Banco
Madesant, que detém 29,7 mi-

lhões de ADSs (American Depo-
sitary Shares) da subsidiária.

Segundo o documento, a ven-
da poderá ocorrer sob a forma de
ADS, nos EUA. Como deve ocor-
rer fora do Brasil, a operação não
precisa de registro na CVM. Se a
venda for ocorrer por meio de
“units” (recibos de ações do ban-
co), há a necessidade de registro,
destaca o prospecto do grupo.

Na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), as ações do
banco espanhol caíram 4,56% no
pregão de ontem, pois o merca-
do interpretou a operação como
uma forma de a matriz na Espa-
nha se capitalizar, vendendo pa-
péis da subsidiária brasileira.
Procurado pela Agência Estado, o
banco não se pronunciou até o
fechamento desta edição.

O Banco Santander na Espa-
nha detém, direta e indiretamen-
te, por intermédio de suas subsi-
diárias, 81,4% do Santander Bra-
sil. Após a oferta, o banco passa-
ria a deter 73,9% da operação, de
acordo com o documento.

LUKE MACGREGOR/REUTERS

Papéis. Ações do banco caíram 4,56% ontem na Bovespa

Se venda realmente
ocorrer, participação
do banco espanhol na
subsidiária brasileira
deve cair para 73,9%

● Avaliação

Analistas têm dúvidas de
que essas duas divisões
consigam manter a
rentabilidade diante das
mudanças do mercado

US$ 399,3 bi
seria o valor correto da empresa,
segundo o ‘Seattle Times’

US$ 47
seria o preço justo da ação

Mudança. Sob o comando de Steve Ballmer, a Microsoft viu suas ações passarem a ser papéis procurados por aposentados em busca de estabilidade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




