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Kate Linebaugh
The Wall Street Journal,  
de Boston

Depois do prejuízo registrado 
em 2011, a Royal Philips Elec-
tronics NV surpreendeu inves-
tidores no mês passado com um 
resultado melhor do que o espe-
rado no primeiro trimestre. Mas, 
para Frans van Houten, ainda 
não é hora de comemorar.

Com 120 anos, a Philips — que 
fabrica de lâmpadas e chaleiras 
elétricas a aparelhos de ultras-
som  — penou nos últimos anos. 
Custos fixos elevados, lentidão 
na tomada de decisões e lacunas 
de conhecimento em certos mer-
cados regionais atrapalharam o 
crescimento. 

Van Houten, que assumiu a 
presidência em abril de 2011, já 
vendeu um braço deficitário da 
empresa holandesa — o de tele-
visores —e comprou fabricantes 
de eletrodomésticos na China e 
na Índia para melhorar o aces-
so da Philips ao consumidor de 
classe média nos dois países.

O executivo também montou 
uma nova equipe de gestão, tra-
çou planos para eliminar 4.500 
postos de trabalho e cortou 800 

milhões de euros (US$ 1 bilhão) 
em custos fixos. Parte da econo-
mia resultante vai para novos 
investimentos — como o marke-
ting de escovas de dentes elétri-
cas da marca para o consumidor 
na Alemanha e no Brasil.

Há pouco, o executivo de 52 
anos sentou conosco para dis-
cutir as perspectivas e oportu-
nidades da Philips em meio à 
crise europeia. A seguir, trechos 
editados da conversa:

WSJ: A crise financeira mexeu 
em seus planos de reestruturação?

Frans Van Houten: As razões 
para as medidas que tomei não 
derivam, necessariamente, da 
crise europeia. Vêm, isso sim, da 
minha avaliação sobre a situação 
em que estamos como empresa. 
Não vou usar uma crise como 
justificativa para fazer o que pre-
cisamos fazer. Não estamos tendo 
o resultado que podíamos ter.

WSJ: O que vem segurando a 
Philips?

Van Houten: Se dissermos 
que sabemos que não estamos 
atingindo todo nosso potencial, 

como explicar que ninguém 
fez nada a respeito? Isso vai ao 
âmago da cultura e da lideran-
ça na empresa. Aqui, as pessoas 
precisam estar empolgadas o 
suficiente para dizer ‘Quero cor-
rer atrás disso. Estou preparado 
para tomar decisões difíceis para 
poder chegar lá’. Se nosso resulta-
do é insatisfatório e quero inves-
tir em uma oportunidade, preciso 
liberar capital. Eliminar custos na 
organização também é bom para 
mim porque, a meu ver, somos 
lentos demais, não somos ágeis e 
empreendedores o suficiente.

WSJ: E como avançar em meio à 
turbulência econômica na Europa?

Van Houten: Até na Europa,  
podemos chegar a um governo 
municipal e dizer: ‘Que tal refor-
mar a iluminação pública, subs-
tituir as lâmpadas nos postes 
por modelos com maior eficiên-
cia energética? Conseguimos o 
financiamento, [a prefeitura] não 
precisa nem investir’. É o tipo de 
negócio que, em momentos de 
crise, é uma oportunidade.

Significa, sim, que em vez de sair 
vendendo lâmpadas, meu pesso-
al de vendas precisa ir e vender 
um projeto. É outra orientação 
empresarial. Vender lâmpadas 

significa ficar à espera de pedidos. 
Vender um projeto significa ir ao 
prefeito e dizer ‘Entendemos seu 
problema, podemos ajudá-lo?’.

WSJ: O que a empresa está fazen-
do para melhorar o desempenho?

Van Houten:  Atuamos em mui-
tos setores, em muitos mercados. 
Preciso ficar de olho em 300 com-
binações de produto e mercado, 
para garantir que temos o talen-
to certo e que podemos melhorar 
o desempenho. Em um mundo 
muito variado, com clientes na 
China, no Brasil e nos Estados 
Unidos, não podemos generali-
zar e achar que todos precisam 
da mesma coisa. A inovação só é 
importante de verdade quando é 
relevante para o mercado local. 
Se não for, é mera invenção.

WSJ: Onde estão as combina-
ções de produto e mercado mais 
promissoras?

Van Houten: Considere o Brasil. 
Lá, as pessoas escovam os dentes 
três vezes por dia, mas ninguém 
usa escova elétrica. Se somos uma 
líder e queremos ser uma líder, 
então precisamos chegar lá e tra-
çar um plano de desenvolvimen-
to de negócios. Ainda que leve 
dois ou três anos, não importa. 
Não podemos nos acomodar e 

ficar contentes por sermos a líder 
do mercado no Japão ou nos EUA. 
A Alemanha também é um mer-
cado grande, mas mal estamos 
vendendo. A Alemanha é [merca-
do] da Procter & Gamble. Bom, se 
somos tão fortes em outras pra-
ças, por que não somos ali?

WSJ: Os novos investimentos já 
deram resultado?

Van Houten: Já vimos os pri-
meiros sinais de avanço em ope-
rações como higiene bucal e cui-
dados pessoais, onde o investi-
mento por um ou dois trimestres 
produz um retorno relativamen-
te rápido. Acho isso gratificante. 
É um incentivo, um sinal de que 
estamos no caminho certo.

WSJ: As margens são melhores em 
mercados como Europa e EUA que 
em países emergentes?

Van Houten: A China é muito 
rentável para nós. Há, definitiva-
mente, áreas que ainda não estão 
dando bons resultados. Pegue-
mos um mercado como o Brasil. 
Embora seja uma economia fan-
tástica, ainda não temos, ali, o 
lucro que gostaríamos de ter. Tem 
a ver com execução. E é aí, justa-
mente, que registramos certas 
perdas com impacto expressivo 
nos resultados globais da Philips.

Philips quer adaptar produtos a mercados regionais

Entender os gostos locais é a meta do diretor-presidente Frans van Houten
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Kana Inagaki e Atsuko Fukase
The Wall Street Journal

Com os cofres cheios de dinhei-
ro e um empurrãozinho de uma 
moeda forte, empresas japonesas 
estão em meio à maior onda de 
investimento no exterior já regis-
trada no país.

Na terça-feira, a trading japo-
nesa Marubeni Corp. fechou um 
acordo para comprar a comer-
cializadora americana de grãos 
Gavilon Group LLC, numa ope-
ração cujo valor poderia chegar 
a US$ 5,6 bilhões (incluindo US$ 
2 bilhões em dívida da Gavilon). 
Com isso, a aquisição seria a maior 
feita no exterior por uma empre-
sa japonesa este ano — e a sétima 
maior no mundo todo, segundo a 
firma que monitora atividades de 
aquisições Dealogic.

Só na semana passada, a Japan 
Tobacco Inc. se ofereceu para 
comprar a fabricante belga de 
tabaco Gryson NV por US$ 600 
milhões, enquanto a Takeda 
Pharmaceutical Co. anunciou a 
compra da brasileira Multilab 
por US$ 246 milhões.

Enquanto em febres anteriores 
de fusão e aquisição empresas 
japonesas volta e meia buscavam 
um ativo “troféu”, fosse qual fosse 
o valor, a corrida atual é movida 
pelo medo — pois um mercado 
interno que encolhe e uma eco-
nomia estagnada ameaçam o 
lucro, dizem banqueiros e execu-
tivos. Além disso, muitas empre-
sas foram obrigadas a lançar a 
rede fora do Japão depois que o 
terremoto e o tsunami de 2011 
abalaram cadeias de suprimento 
e o abastecimento de energia.

“As empresas japonesas sen-
tem que não há escolha a não 
ser ir batalhar no exterior”, diz 
Yasuhiro Sato, diretor-presiden-
te do colosso bancário Mizuho 
Financial Group Inc., uma gran-
de financiadora de fusões e aqui-
sições envolvendo suas clientes. 
“É questão de sobrevivência”.

Com os mais de US$ 34 bilhões 
já investidos no exterior este ano, 
o Japão tem tudo para igualar o 
recorde do ano passado — US$ 
84 bilhões —, que alçou o país ao 
terceiro lugar no ranking mun-
dial de transações (em 2010, foi 
o nono), segundo a Dealogic. O 
volume de acordos do ano pas-
sado foi quase o triplo do pico 
registrado durante a efervescên-
cia dos anos 80 e começo dos 90, 
quando a compra de “troféus” 
como o Rockefeller Center e a 
Universal Studios sacudiram os 
Estados Unidos, mostram esta-
tísticas da Thomson Reuters.

A corrida às compras no exte-
rior reforça o superávit em conta 
corrente do Japão, que computa 
o dinheiro ganho com investi-
mentos no exterior como renda 

— embora possa levar até cinco 
anos para que a cifra apareça 
nos livros da empresa.

A fartura no caixa contribuiu 
para a corrida. Décadas de fru-
galidade e de redução de dívidas 
na esteira do estouro da bolha de 
ativos nos anos 80 deixaram as 
japonesas com US$ 2,6 trilhões 
nos cofres, segundo dados do 
Banco Central. É mais que os US$ 
2,2 trilhões que empresas ameri-
canas têm em caixa. Na hora de 
comprar, as japonesas também 
são favorecidas pelo câmbio, em 
torno de 80 ienes por dólar. Ou 
seja, o iene compra quase 10% 
mais dólares hoje do que com-
prava dois anos atrás.

A aplicação desse dinheiro no 
exterior converteu as japonesas 
em uma fonte de capital para 
o mundo maior do que pesos 
pesados da área   como Reino 
Unido e China — e um grande 
pilar de fusões e aquisições ao 
redor do mundo no momento 
em que problemas financeiros já 
derrubaram o volume mundial 
de transações em 21% este ano.

Mas o cenário no qual ocorre 
essa nova leva de acordos é bem 
diferente do da década de 80, 
quando a economia japonesa 
estava crescendo entre 4% e 7% ao 
ano e as bolsas e o mercado imo-
biliário andavam nas alturas.

Este ano, economistas preve-
em um crescimento econômico 
de cerca de 1%, ritmo anêmico 
que pode durar algum tempo. 
Um iene forte e custos elevados 
de mão de obra e eletricidade em 
solo japonês derrubaram a com-
petitividade internacional de 
fabricantes como Sony e Honda 
Motor Co. Empresas japonesas 
estão reforçando a compra de ati-
vos de petróleo, gás e mineração 
no exterior — em meio à crescente 
batalha por recursos, bem como 
ao súbito apetite por combustí-
veis fósseis na esteira do acidente 
nuclear do ano passado e da sub-
sequente desativação de reatores 

no país. Em casa, uma população 
cada vez menor e mais velha sig-
nifica menos demanda de tudo 
— de biscoitos a veículos.

Esse mercado em retração está 
empurrando para o exterior toda 
uma nova classe de empresas de 
menor porte, tradicionalmente 
voltadas ao mercado interno. É 
o caso da cervejaria Asahi Group 
Holdings Ltd. e a fabricante de 
brinquedos Tomy Co., que no ano 
passado gastou US$ 640 milhões 
— o equivalente a um terço do 
faturamento anual — para com-
prar a fabricante americana de  
dos trenzinhos Thomas.

Até empresas com uma larga 
história de transações interna-
cionais estão mostrando nova 
agressividade no exterior.

A gigante do comércio interna-
cional Mitsubishi Corp. informa 
que está explorando a aquisição 
de fatias majoritárias de grandes 
projetos de energia ou minera-
ção, para poder ter mais controle 
sobre as operações. A empresa 
anunciou o primeiro investimen-
to do gênero no ano passado — a 
compra de 45% em uma usina de 
processamento de gás natural na 
Indonésia por US$ 2,8 bilhões.

A Marubeni, outra trading, fez 
28 negócios no exterior no total 
de cerca de US$ 16 bilhões do 
começo do ano passado para cá 
— tantas transações que a agência 
de classificação de crédito Stan-
dard & Poor’s há pouco advertiu 
que a compra da Gavilon causa-
ria preocupação com o grau de 
endividamento da empresa.

Segundo executivos de ban-
cos, a nova assertividade é parte 
de um estilo mais maduro, de 
uma astúcia maior das japone-
sas para fechar acordos.

Em surtos anteriores de fusões 
e aquisições, muitas empresas 
japonesas não pensaram muito 
sobre o que estavam comprando, 
dizem banqueiros, e acabaram 
pagando demais. Quando obri-
gadas a vender — por não conse-

guir transpor o fosso cultural ou 
ter lucro —, saíram com prejuízo.

Entre 1989 e 1991 a Mitsubishi 
Estate Co. pagou 220 bilhões de 
ienes (US$ 1,4 bilhão pelo câm-
bio da época) por 80% do Rocke-
feller Center, em Nova York. Em 
1996, se desfez do ativo com um 
prejuízo de 151 bilhões de ienes.

“Havia tanto crédito [no 
mercado] na época que tinha 
executivo querendo comprar 
[qualquer coisa], tivesse ou 
não relação com a atividade 
da empresa”, diz Nobuo Saya-
ma, diretor-gerente de fusões e 
aquisições da consultoria GCA 
Savvian Corp. Sayama trabalhou 
no departamento de F&As de um 
dos maiores bancos do Japão na 
década de 80 e início da de 90. 
“Um executivo decidia comprar 
sem entender de verdade o que 
era uma fusão ou aquisição, ou 
qual era o alvo do investimento”. 
Dessa vez, as japonesas estão 
pechinchando mais, dizem 
especialistas nesse tipo de acor-
do. Executivos japoneses estão 
decidindo mais depressa e mos-
tram mais disposição a fazer lan-
ces hostis — como na compra da 
americana OSI Pharmaceuticals 
Inc. em 2010 pela Astellas Phar-
ma Inc. por US$ 4 bilhões.

Banqueiros e advogados espe-
cializados em fusões e aquisi-
ções dizem que certas japonesas 
ainda têm dificuldade para dizer 
não quando o preço é salgado e 
ainda penam para tocar empre-
sas estrangeiras que adquirem.

Mas agora, as japonesas come-
çam a enfrentar esses problemas, 
dizem banqueiros, considerando 
pacotes de retenção e equipes de 
gestão antes de fechar um negó-
cio —algo que normalmente não 
faziam no passado.

“Os japoneses aprenderam 
muito com aquisições que deram 
errado no passado”, diz Yuji 
Nomoto, presidente da área de 
banco de investimento do Deuts-
che Bank Group em Tóquio. 

Firmas japonesas embarcam 
em onda global de aquisições

Fonte: Thomson Reuters The Wall Street Journal
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Ambição renovada
Empresas japonesas estão buscando oportunidades de aquisições no mundo todo para garantir crescimento

INTERNACIONAL

A Comissão Europeia, braço 
executivo da UE, pediu ontem 
que esta permita que o fundo de 
resgate da zona do euro socorra 
diretamente bancos vulneráveis, 
para que os países onde os ban-
cos se situam não tenham que 
resgatá-los. Um porta-voz do 
governo da Alemanha reiterou a 
oposição do país à ideia.

A RIM, fabricante canadense do 
BlackBerry, viu sua ação despen-
car 7,8% ontem numa reação do 
mercado ao anúncio da empresa 
de que os resultados do primeiro 
trimestre serão piores do que o 
esperado. O diretor-presidente 
Thorsten Heins alertou que as 
vendas de BlackBerrys estão 
caindo em relação aos rivais e que 
a empresa contratou o J.P. Mor-
gan e a RBC Capital Markets para 
ajudá-la a estudar opções estra-
tégicas. A ação fechou ontem em 
US$ 10,35. O valor de mercado da 
RIM caiu de US$ 40 bilhões no iní-
cio de 2012, para US$ 5 bilhões.

A Sony, conglomerado japonês, 
desistiu dos planos de retirar 
o drive de disco óptico do seu 
próximo console de videogame, 
de modo que a única forma de 
carregar os jogos seria baixando-
os da internet, disseram pessoas 
a par do assunto. A empresa, que 
deve lançar o substituto do seu 
PlayStation 3 em 2013, não quis 
penalizar consumidores que não 
têm acesso a uma conexão rápida 
de internet, disseram as pessoas.

A Kayak Software, empresa 
que opera o website de viagens 
Kayak.com, adiou sua oferta 
pública inicial de ações depois 
dos problemas na abertura de 
capital da também americana 
Facebook, disseram pessoas a 
par da situação. O roadshow da 
Kayak deveria ter começado esta 
semana, disseram as pessoas.

James Gorman, presidente do 
Morgan Stanley, defendeu a 
participação do banco ameri-
cano na conturbada abertura 
de capital da Facebook, dizendo 
que “seguiu 100% as regras”. Ele 
negou relatos de divergências 
com outros bancos sobre o preço 
inicial de US$ 38 da ação. A rede 
social, cuja ação fechou ontem a 
US$ 28,19, não quis comentar.

A Euler Hermes, filial da alemã 
Allianz, e a Coface, unidade do 
banco francês de investimentos 
Natixis, duas das maiores segu-
radoras de comércio do mundo, 
informaram que vão parar de 
segurar produtos exportados 
para a Grécia devido às incerte-
zas quanto à possível saída do 
país da zona do euro, que torna 
mais difícil a precificação. 

O Japão reduziu em 65,5% a 
importação de petróleo do Irã 
em abril ante um ano antes, 
segundo dados do governo do 
país. Os EUA deixaram recente-
mente de isentar o Japão das san-
ções sobre o petróleo iraniano. 

REGIONAL

 O Santander, banco espanhol, 
divulgou ontem que completou 
a primeira fase do acordo de 
venda de suas subsidiárias na 
Colômbia para o grupo chileno 
Corpbanca, que pagou US$ 624 
milhões por uma participação 
de 51%. O Corpbanc deve com-
prar o restante até 30 de junho.

A ICA, construtora mexicana, 
informou que fechou um 
acordo para comprar uma fatia 
de 51% da empreiteira peruana 
San Martin. O negócio deve ficar 
entre US$ 80 milhões e US$ 100 
milhões , baseado em vários 
fatores durante o período de 
pagamento de cinco anos.

A Falabella, varejista chilena, 
divulgou um lucro no primeiro 
trimestre de US$ 139,8 milhões, 
25% menor que um ano atrás.

A Telefònica, daEspanha, anun-
ciou ontem que está estudando 
abrir o capital da sua unidade 
alemã e de alguns dos seus negó-
cios na América Latina, como 
parte de uma estratégia para 
diminuir a sua dívida.

A Shell, petrolífera anglo-
holandesa, e a química alemã 
Basf estão sendo processadas 
pela promotoria de Brasília, que 
solicitou ao juiz que force as 
empresas a depositar R$ 1 bilhão 
em um fundo de compensação 
para centenas de ex-empregados 
de uma fábrica em Paulínia, São 
Paulo, que podem ter sido conta-
minados por químicos agrícolas. 
A fábrica, que fechou em 2002, 
pertenceu às duas empresas em 
períodos distintos. A Shell disse 
que não havia sido notificada e a 
Basf não quis comentar.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Gás natural no  lugar de diesel? O boom do gás de xisto nos EUA 
está levando empresas a converter seus caminhões para o gás  
natural, cada vez mais barato. Leia em WSJ.com/Brasil.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2012, Empresas, p. B11.




