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Dell negocia
novo acordo
com a Quest

Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

O presidente da Apple, Tim
Cook, decidiu abrir mão de US$
75 milhões em dividendos que te-
ria direito a receber como acio-
nista da companhia.

Em documento enviado à Se-

curities and Exchange Commis-
sion (órgão que regula as bolsas
de valores americanas), a Apple
informou seu plano de conceder
US$ 2,65 por ação que pagará a
funcionários que também são
acionistas.

Trata-se de uma concessão in-
comum, a de estender o paga-

mento de dividendos aos funcio-
nários. Mas mais incomum ain-
da é o presidente da empresa,
também acionista, renunciar à
sua parte.

A atitude de Cook foi vista co-
mo atípica pelo mercado. “En-
tão Cook realmente deixou para
trás US$ 75 milhões. Isso é notá-
vel para um executivo de seu pa-
drão numa era em que direito (a
dividendos), ganância e arrogân-
cia são tão frequentemente par-
te das qualificações de um profis-
sional”, apontou o site de tecno-

logia All Things D.

Bolso. Tim Cook assumiu o
comando da Apple em agosto
de 2011, dois meses antes da
morte de Steve Jobs.

Ele ganhou US$ 376 mi-
lhões e se tornou, de longe, o
presidente de empresa mais
bem pago dos Estados Uni-
dos nos últimos 12 meses, se-
gundo uma pesquisa realiza-
da pela empresa Hay Group e
divulgada pelo Wall Street
Journal.

NOVA YORK

O UBS e o Citigroup tiveram
uma perda combinada de US$ 50
milhões com negociações feitas
durante o pregão de estreia das
ações do Facebook, quando hou-
ve um atraso de 30 minutos para
o início das transações com o pa-
pel e um problema com as confir-
mações de ordens de compra e
venda, de acordo com fontes de
mercado.

As perdas do Citigroup com a
problemática estreia do Face-
book foram de cerca de US$ 20
milhões, enquanto o prejuízo do
UBS seria de aproximadamente
US$ 30 milhões, segundo pes-
soas com conhecimento do as-

sunto. Fontes afirmaram nesta
semana que corretoras como a
Citadel e a Knight Capital tam-
bém tiveram prejuízos com a
oferta pública inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês) do Face-
book. No total, as perdas das par-
tes envolvidas somariam mais
de US$ 100 milhões.

As unidades de "market ma-
king", como a Automated Tra-
ding Desk, do Citigroup, execu-
tam e encaminham ordens de
compra e venda de ações de in-
vestidores de varejo, e estão en-
tre as mais afetadas pelos proble-
mas com os papéis do Facebook
no primeiro dia de negociação.

O alto interesse provocado pe-
las ações da rede social entre os
investidores de varejo fez com
que muitos investidores indivi-
duais fossem afetados pelos pro-
blemas na Nasdaq, e isso levou
as corretoras do varejo a exigir
compensações de grandes "mar-
ket makers" do atacado, como o
Citigroup, a Knight e a Citadel.

Essas empresas pediram que a
Nasdaq OMX as compense por
suas perdas. Até agora, a opera-
dora da bolsa já separou cerca de
US$ 13 milhões para compensar
os prejuízos, e executivos da
companhia sugeriram que essa
quantia pode aumentar. Entre-

tanto, Eric Noll, diretor de servi-
ços de transações da Nasdaq
OMX, afirmou a corretoras esta
semana que não está certo se es-
sas perdas serão inteiramente co-
bertas.

A Autoridade Reguladora da
Indústria Financeira está exami-

nando as transações problemáti-
cas com as ações dos Facebook e
deve enviar à Nasdaq OMX um
relatório sobre as perdas gerais.
As informações são da Dow Jo-
nes.

Opções. Na esteira do turbulen-
to IPO, o Facebook se prepara
para estrear no mercado de op-
ções de ações em Nova York, na
próxima terça-feira. As opções
devem ser bem recebidas pelo in-
vestidor, mas há um ponto de
preocupação entre os interessa-
dos, já que os papéis da rede so-
cial têm se mostrado uma opção
volátil desde a sua estreia.

A ação do Facebook estreou
em meio a muita empolgação, co-
tada a US$ 38, mas desde então
passou a enfrentar problemas. O
primeiro pregão envolvendo a
ação do Facebook foi marcado
por problemas tecnológicos e a
empresa enfrenta críticas de que
vendeu ações demais, superan-
do a demanda. Ontem, a ação fe-

chou ontem negociada a US$
31,91, 16,03% abaixo de seu preço
de oferta. Somente no último
pregão da semana, a queda foi de
mais de 3%.

Mesmo assim, espera-se que o
volume de opções seja robusto.
“É uma ação conhecida, e prova-
velmente atrairá vários investi-
dores de varejo”, disse o analista
Steve Place, fundador da empre-
sa de análise de opções investing-
withoptions.

“A verdadeira questão, como
todo o resto do mercado, é o va-
lor, e com o Facebook, simples-
mente não sabemos qual seu po-
tencial de lucro atualmente”, dis-
se o vice-presidente do site de
educação em opções optionsani-
mal.com, Jeff McAllister.

A bolsa de opções BATS, divi-
são do BATS Global Markets, lis-
tará as opções a partir de quarta-
feira, seguindo sua prática usual
de listar novas opções um dia
mais tarde do que os outros mer-
cados. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Presidente da Apple abre
mão de US$ 75 milhões

UBS e Citigroup perdem US$ 50 mi com Facebook

● A. M. Sacconaghi, da Bernstein
Research, disse que a HP pode-
ria, no longo prazo, crescer num
ritmo de 2%. Com uma adminis-
tração mais atenta, a HP se torna-
ria uma empresa grande e bas-
tante lucrativa no novo mundo.
Ele disse que Meg Whitman pre-
tendia mudar a HP sem subme-
ter a empresa a uma transforma-
ção traumática, diferentemente
dos últimos presidentes, Carly
Fiorina e Leo Apotheker. Mark
Hurd administrou a empresa
com mais responsabilidade do
que radicalismo, mas também
acabou afastado da HP. “Os presi-
dentes que tentam transformar a
HP se dão mal”, disse. “Os que
respeitam o estilo da empresa,
como Hurd e, até o momento,
Meg Whitman, têm um destino
consideravelmente melhor.”

KIMBERLY WHITE/REUTERS-18/10/2007

BRENDAN MCDERMID / REUTERS-22/5/2012

Mercado muda e
HP luta para não
ficar para trás
Num mercado de tablets, smartphones e computação em nuvem,
fabricante de computadores lucra menos e demite funcionários

Quentin Hardy
THE NEW YORK TIMES

Num momento em que a in-
dústria dos computadores pas-
sa por uma mudança radical,
adotando novas formas de
computação – o modelo da nu-
vem, os tablets e os smartpho-
nes –, a Hewlett-Packard
(HP), uma das principais em-
presas da era anterior, enfren-
ta dificuldades para acompa-
nhar o ritmo.

A empresa não está sozinha
nesse desafio. Ao lado de empre-
sas de renome no setor da tecno-
logia, como Dell e Cisco Sys-
tems, a HP está diante de uma
mudança nos hábitos dos consu-
midores e empresas, que adota-
ram mais rapidamente que o es-
perado os celulares e tablets, co-
nectados a milhões de servido-
res, todos atrelados a “nuvens”
remotas de supercomputação.
Os novos sistemas são mais bara-
tos e flexíveis, algo que as empre-
sas consideraram atraente nu-
ma economia de crescimento
lento. Os consumidores, por sua
vez, ficaram encantados com os
novos dispositivos e sua capaci-
dade de conexão com a nuvem.

Mas, até o momento, a guina-
da na indústria beneficiou re-
cém-chegadas, como a Amazon.
com, que se tornou uma das prin-
cipais provedoras na nuvem, e a
Apple, que se reinventou com os
smartphones e tablets. A velha
guarda da computação clássica,
e a HP em especial, têm dificulda-
de em lidar com uma nova or-
dem tecnológica que reduziu
suas margens de lucro e fez mui-
tos produtos antigos perderem
totalmente o apelo.

Isso ficou óbvio na quarta-fei-
ra, quando a HP divulgou receita
e lucro líquido abaixo dos níveis
de anos anteriores, embora am-
bos os números tenham supera-
do as expectativas de Wall
Street. A HP disse que cortaria
sua força de trabalho em 27 mil

funcionários, o equivalente a
7,7% de seus 349,6 mil trabalha-
dores espalhados por todo o
mundo. Muitos desses postos de
trabalho ficam nos Estados Uni-
dos. A empresa espera poupar
até US$ 3,5 bilhões por ano com a
reestruturação, dinheiro que se-
ria em grande parte encaminha-
do para as atividades voltadas pa-
ra a nuvem, como a segurança
das informações e a análise de
grandes volumes de dados.

Wall Street aplaudiu os resul-
tados. O preço das ações da HP
aumentou 9% nas negociações
do fim do dia. Mas a presidente
da HP, Meg Whitman, alertou
que o sucesso real ainda estava
bastante distante. “Não é nosso
objetivo apresentar um declínio
de 3% na receita”, disse ela em
entrevista após a divulgação dos

resultados. “Há grandes mudan-
ças em curso, e precisamos nos
posicionar.” Ela também prome-
teu que a HP, dona de uma recei-
ta de US$ 127,2 bilhões em seu
último ano fiscal, “será muito
maior”, tanto em termos de fun-
cionários quanto de receita. Mas
não sugeriu um cronograma pa-
ra esse crescimento.

Com sede em Palo Alto, Cali-
fórnia, a HP informou que seu
lucro líquido para o segundo tri-
mestre fiscal, encerrado em 30
de abril, foi de US$ 1,59 bilhão,
uma queda de 31% em relação ao
mesmo período do ano anterior,
quando o lucro foi de US$ 2,3 bi-
lhões. A receita teve queda de
3%, chegando a US$ 30,69 bi-
lhões.

Os resultados financeiros da
HP se seguiram a notícias pareci-
das divulgadas pela Dell na terça-
feira. Essa última informou que
seu lucro líquido no primeiro tri-
mestre do ano fiscal teve queda
de 33%, chegando a US$ 635 mi-
lhões, enquanto a receita teve
queda de 4%, em US$ 14,4 bi-
lhões. A Dell relatou uma queda
de 12% na receita proveniente
dos consumidores, e declínios
menos acentuados nas vendas
às empresas e ao governo. As
ações da Dell perderam 17% do
seu valor na quarta-feira em de-
corrência desse informe de ren-
dimentos – que, diferentemente
do apresentado pela Hewlett-
Packard, ficou abaixo das previ-
sões dos analistas.

No início do mês, a Cisco rela-
tou um aumento de 22% no seu
lucro líquido, após a implemen-
tação de uma ampla reestrutura-
ção no decorrer do ano passado,
mas alertou para uma queda na
demanda, decorrente em parte
dos problemas econômicos da
Europa.

Preocupação. Meg Whitman,
cuja empresa também fabrica
equipamentos de rede para com-
putadores, disse que estava preo-

cupada com a situação europeia.
Ela disse que a HP “tem uma

oportunidade na computação
em nuvem que ninguém mais
tem”. A empresa ainda está en-
tre as maiores provedoras glo-
bais de servidores e sistemas de
armazenamento para nuvens ad-
ministradas por particulares,
usadas por empresas que não se
sentem à vontade em manter
seus dados em sistemas compar-
tilhados como o da Amazon. A
venda de sistemas avançados de
redes e armazenamento cresceu
rapidamente.

O software que funciona com
base na nuvem costuma ser me-
nos lucrativo, já que, na prática,
é alugado a preços baixos, sem
um lucrativo contrato de servi-
ço. “Temos a vantagem de não
estarmos administrando um ne-

gócio de US$ 30 bilhões, mas de
apenas US$ 5 bilhões”, disse ela,
dizendo que Wall Street poderia
castigar mais as empresas tradi-
cionais de software.

De todas as concorrentes da
HP, a IBM foi a que apresentou o
melhor desempenho na transi-
ção para o mundo da mobilidade
e da computação em nuvem. A
IBM apostou bilhões no ramo da
análise de grandes volumes de
dados, voltada para a computa-
ção em nuvem. Porém, em seu
mais recente trimestre, a IBM re-
latou uma estagnação nas ven-
das, mas seu lucro melhorou por
causa da administração atenta.

Meg Whitman, que assumiu o
controle da HP em setembro, dis-
se que a empresa precisava se re-
posicionar rapidamente, mas
afirmou também que haveria

tempo o bastante, pois seus
maiores fregueses corporativos
fariam uma transição gradual pa-
ra o modelo da computação em
nuvem. “Não estamos atrasados
na transição para a nuvem”, dis-
se ela. “A empresa e o setor se
transformam lentamente.”

O analista A. M. Sacconaghi,
da Bernstein Research, disse es-
perar que a mudança ocorra len-
tamente. “A empresa está no ra-
mo dos PCs, das impressoras e
do hardware para empresas.
Eles serão eles capazes de cons-
truir esse modelo no sentido de
chegar a uma maior sintonia
com aquilo que os consumido-
res estão comprando atualmen-
te? Sim. Em cinco anos, será que
veremos um novo ramo da negó-
cios de US$ 20 bilhões? Não.” /
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Meg Whitman
precisa evitar
guinada radical

NOVA YORK

A Dell deve fechar um acordo pa-
ra comprar a empresa de siste-
mas de segurança de redes
Quest Software ainda neste fim
de semana, após um acordo ante-
rior se desfazer, disseram várias

fontes próximas a transação.
A Dell planeja oferecer de US$

23 a US$ 26 por ação da Quest. O
acordo anterior se desfez após
uma queda de 17% nas ações da
Dell na quarta-feira, quando a
empresa reportou uma expecta-
tiva decepcionante de receitas.

Anteriormente, a Quest havia
feito um acordo de aquisição
com a Insight Venture Partners
pelo preço de US$ 2 bilhões, ou
US$ 23. A Dell também avalia ou-
tros alvos de aquisições, incluin-
do a BMC Software. / REUTERS

Resultado. Meg Whitman anunciou cortes e resultados menores, e ações da HP subiram

Volatilidade. Papel do Facebook já caiu 16% desde a estreia

Prejuízo é decorrente
dos problemas
tecnológicos que
marcaram a estreia da
rede social na Bolsa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 maio 2012, Economia & Negócios, p. B22.




