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E q u i p a m e n to s Companhia investe
em áreas como robótica e projetores

Aos 70 anos,
japonesa
Epson inicia
nova fase

D I V U LG A Ç Ã O

Minoru Usui, presidente mundial da Epson: “No passado, confiamos muito em impressoras para o mercado consumidor. Agora, estamos tentando mudar o foco”

Cibelle Bouças
De São Paulo

Mudar não é uma tarefa muito
fácil. E para quem chega aos 70
anos e a vida está bem estabelecida
deixar a zona de conforto e come-
çar algo novo pode não parecer
muito atraente. Para a japonesa
Epson, no entanto, passar por
transformações é praticamente
uma herança genética. A compa-
nhia, que nasceu como um negó-
cio da fabricante de relógios S e i k o,
reforça a atuação em novas áreas.

A Epson quer deixar de ser re-
conhecida como fabricante de
impressoras para ser vista como
uma companhia especializada
em imagem — tanto digitais
quanto projetadas e impressas. A
campanha global lançada este
ano, que traz como slogan “Exce -
da sua visão”, procura reforçar o
novo direcionamento. “A Epson
está em um momento de virada
na sua história. No passado, con-
fiamos muito fortemente no ne-
gócio de impressoras para o mer-
cado consumidor. Agora, esta-
mos tentando mudar o foco do
nosso negócio”, afirmou ao Va l o r
Minoru Usui, em entrevista por

telefone da sede da companhia,
em Nagano, Norte do Japão.

Usui trabalha na Epson desde
1979 e atua como presidente da
companhia há quatro anos. Des-
de que assumiu o cargo, o execu-
tivo avaliou as áreas de negócios
da japonesa, pontos fortes e fra-
cos em cada segmento e áreas
com mais potencial de cresci-
mento no longo prazo. “O que es-
tou fazendo agora é mover a com-
panhia para novas áreas de negó-
cios nas quais podemos usar nos-
sa força tecnológica”, afirmou.

Não se trata de uma transforma-
ção radical, mas de um refinamen-
to das estratégias de negócios. No
ano fiscal de 2012, encerrado em
março, a Epson registrou queda de
9,8% na receita, para US$ 10,7 bi-
lhões, e queda de 50,8% no lucro,
para US$ 61,2 milhões. Os resulta-
dos foram impactados pelo arrefe-
cimento das vendas nos Estados
Unidos e na Europa e pela queda
na produção, ainda decorrente
dos efeitos do terremoto e do tsu-
nami que atingiram fábricas da
companhia no Japão em 2011.

Atualmente, 70% da receita glo-
bal da Epson é originada com ven-
das de impressoras; 15% são de

vendas de projetores e o restante é
obtido com componentes para ce-
lulares (telas de LCD e semicondu-
tores) e equipamentos de precisão.
Ao avaliar os potenciais de negó-
cios de cada área, Usui observou,
por exemplo, que a companhia já
era uma importante fornecedora
de componentes para celulares e
smartphones. “No entanto, a com-
petição nessa área é muito acirra-
da. Mas os mesmos componentes
podem ser usados em outros dis-
positivos eletrônicos”, disse o pre-
sidente mundial.

Este ano, a companhia lançou
no Japão dispositivos voltados pa-
ra a área de saúde, como cronôme-
tros e monitores de pulso e de
queima de calorias, que devem ser
lançados também em outros paí-
ses. Usui disse que a companhia
tem a precisão em seu DNA. Em
1964, durante a Olimpíada de Tó-

quio, a Seiko foi responsável por
cronometrar as provas olímpicas, e
os resultados tinham de ser im-
pressos imediatamente. O sucesso
da operação levou o grupo a criar a
Epson no negócio de impressoras.

A partir de setembro, a Epson
colocará no mercado asiático
equipamentos voltados para a
área hospitalar, como scanners,
impressoras de etiquetas e equipa-
mentos para armazenamento de
registros de pacientes.

“Outra área importante para o
nosso futuro é a de robôs indus-
triais”, afirmou Usui. A Epson já de-
senvolvia os robôs que usa para fa-
bricar suas impressoras e projeto-
res e pretende usar esse conheci-
mento para reforçar os negócios na
área de robótica industrial. Atual-
mente, a companhia desenvolve
robôs para a realização de tarefas
que exigem alta precisão em indús-

trias automotivas e farmacêuticas.
“Essa é uma área que pretendemos
reforçar em países emergentes.”

Na área de projetores, segundo
maior negócio da companhia no
mundo, a Epson tem investido na
adoção de tecnologias para repro-
dução de imagens em alta defini-
ção e que permitam a interação do
usuário do projetor com a imagem
que é projetada, com o uso de ca-
netas especiais — como aquelas
usadas em lousas digitais. “Esta -
mos usando tecnologias de alta
definição para atingir outras com-
panhias além dos grupos da área
de educação”, afirmou.

O negócio de impressoras, de
acordo com Usui, também ganha
uma cara nova. A companhia sem-
pre foi conhecida pela venda de
impressoras a jato de tinta, volta-
das para uso residencial. Recente-
mente, a Epson decidiu investir

nas vendas de impressoras a jato
de tinta também para empresas de
pequeno e médio portes.

Outra aposta da companhia con-
siste no desenvolvimento de impres-
soras voltadas para nichos de merca-
do, como impressão de rótulos para
embalagens e garrafas; impressoras
para a indústria têxtil; linhas de im-
pressoras para máquinas de captura
de transações (POS); equipamentos
para imprimir cartões de embarque
e cartões de identificação de malas
para companhias aéreas. “Quero
substituir sistemas tradicionais de
impressão pela tecnologia de im-
pressão digital desenvolvida pela
Epson”, disse Usui.

A expectativa do executivo é
que, com o ajuste de foco e o de-
senvolvimento de produtos para
novos nichos, a companhia reto-
me o processo de expansão no
mercado internacional.

Com crescimento forte, subsidiária ganha relevância
De São Paulo

A decisão global da Epson de di-
versificar sua atuação, voltando-se
para nichos do setor de impresso-
ras e para outros segmentos na
área de imagens, difere do rumo
tomado por outras fabricantes de
impressoras no mundo, disse Die-
go Silva, analista de mercado da
IDC. “De modo geral, as compa-
nhias estão se voltando para a ven-
da de equipamentos e para a pres-
tação de serviços de impressão ter-
ceirizada e gestão de documentos
na nuvem”, afirmou Silva. A deci-
são de investir na produção de ou-
tros equipamentos eletrônicos fo-

ge à estratégia adotada pelas de-
mais fabricantes de impressoras.

No Brasil, a companhia também
fez mudanças significativas nos úl-
timos anos para acelerar o ritmo
de expansão. “Há três anos, o presi-
dente mundial da Epson, Minoru
Usui, visitou o Brasil e considerou
que era o momento de promover
um crescimento acelerado no
país”, afirmou Paulo Ferraz, presi-
dente da Epson no Brasil. O grupo
atua no país há 16 anos. Ferraz dis-
se que a operação tornou-se mais
importante a partir de 2008, quan-
do a economia brasileira manteve-
se aquecida mesmo durante a crise
financeira internacional.

Atualmente, a subsidiária brasi-
leira responde por 45% a 50% das
vendas da Epson na América Lati-
na. Até 2009, para que um pedido
da subsidiária brasileira chegasse
ao conselho de administração da
Epson, era necessário se reportar
antes às unidades da Argentina, do
Cone Sul e dos Estados Unidos.
Após a visita de Usui e de mudan-
ças internas, a subsidiária passou a
responder à divisão América Lati-
na, que se reporta à direção mun-
dial. “O Brasil ganhou força na es-
trutura da companhia”, diz Ferraz.

Parte dessa valorização decor-
re dos resultados de vendas al-
cançados pela Epson no Brasil. A

subsidiária registrou um cresci-
mento anual de 30% na receita
nos últimos três anos. Para este
ano, a companhia prevê expan-
são de 50%, com o lançamento de
produtos. De acordo com dados
da IDC, o mercado de impresso-
ras no país cresceu 20% em 2010,
para 3,91 milhões de unidades; e
aumentou 0,1% em 2011, para
3,92 milhões. Silva disse que os
fabricantes reduziram a oferta,
por conta do terremoto e do ts-
nunami que atingiu o Japão em
2011. “Esse efeito ainda será sen-
tido em 2012”, disse. Ele prevê
para este ano queda de 11,2% nas
vendas de impressoras no país,

para 3,48 milhões de unidades.
Os resultados acima da média

do mercado deveram-se em parte
à aposta da companhia em novas
áreas. Entre o ano passado e este
ano, a Epson estreou em alguns
segmentos de mercado, como o de
equipamentos para impressão de
cartões de embarque e cartões de
identificação de bagagem, adota-
dos por companhias aéreas no
Brasil. A japonesa também inves-
tiu na criação de impressoras de
cupons fiscais para máquinas de
captura de transações (POS). Além
disso, desenvolveu impressoras
para tingir tecidos em confecções.

Os equipamentos desenvolvi-

dos no Brasil tiveram êxito nas
vendas locais e estimularam a
companhia a lançar os produtos
também em outros mercados, so-
bretudo em países emergentes.

A aposta em nichos também
reduziu a dependência da Epson
em relação às vendas de impres-
soras para residências, que até
2008 representaram 60% da re-
ceita da companhia no país. “Nos
últimos anos, o brasileiro passou
a usar menos a impressora em ca-
sa, era necessário mudar o foco”,
disse Ferraz. Este ano, ele estima
que 60% da receita já será prove-
niente das vendas de equipa-
mentos para empresas. (CB)

Anúncio da Lenovo cria expectativa
Est rat é g i a
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Segunda maior fabricante mun-
dial de computadores, a chinesa
Lenovo fará hoje um anúncio que
teve repercussões significativas no
mercado desde sua divulgação, no
fim da segunda-feira. Cercado de
expectativa, o anúncio contará
com a presença do executivo-chefe
da Lenovo, Yang Yuanqing, e está
sendo tratado pela companhia co-
mo o maior investimento de sua
história no Brasil, com impacto
nas operações globais do grupo.

O anúncio estaria relacionado à
aquisição de uma companhia bra-
sileira. A candidata natural seria a
Positivo Informática, que foi alvo
de uma negociação em 2008. Na
época, a Lenovo ofereceu R$ 18
por ação da Positivo, o equivalen-
te a R$ 1,11 bilhão. A proposta foi
recusada porque o preço foi con-
siderado baixo.

Ontem, os papéis da Positivo
chegaram a subir 16%, fechando
em alta de 13,71%, cotadas a
R$ 6,30 a ação. O volume financei-
ro das operações foi dez vezes su-
perior à media, atingindo R$ 11,3
milhões. O movimento foi atribuí-
do à possibilidade de um acordo
com a Lenovo e ao anúncio, feito
pela Positivo, de entrada no mer-
cado de smartphones.

À noite, porém, a Positivo emi-
tiu nota, na qual negou qualquer
envolvimento com a Lenovo. “Os
rumores no mercado sobre a alie-
nação do controle da companhia
e eventuais anúncios a serem rea-
lizados em coletiva de imprensa
convocada para amanhã [hoje],
por uma fabricante multinacional
de computadores, não têm funda-
m e n t o”, divulgou a companhia.

Outra possibilidade, que ga-
nhou força com a nota da Positi-
vo, é a compra da marca CCE. Des-
de o fim do ano passado, comen-
ta-se que as duas empresas esta-
riam em negociações.

A CCE é uma marca da Digibras,
que tem sete fábricas divididas en-
tre Manaus e São Paulo. Um possí-
vel interesse da Lenovo estaria nos
incentivos fiscais que essas unida-
des já recebem, especialmente na
Zona Franca. A companhia brasi-
leira também tem contratos com
diversos órgãos governamentais. É
a vencedora da primeira licitação
do programa “Um Computador
por Aluno”, que visa distribuir no-
tebooks a estudantes de escolas
públicas. A segunda licitação foi
vencida pela Positivo.

Outro foco seria a Digiboard,
também controlada pela Digi-
bras. A empresa monta placas ele-
trônicas e painéis de LCD e LED.
Isso poderia interessar à Lenovo
para reduzir o custo operacional.
A Lenovo está em fase de transi-

ção no Brasil. Até agora, toda sua
produção no país era feita sob en-
comenda pela Flextronics. Em ju-
lho, a Lenovo anunciou um inves-
timento de US$ 30 milhões para
instalar uma fábrica própria no
país. A unidade, destinada à pro-
dução de computadores, está em
construção na cidade de Itu (SP),
com início das operações previs-
tas entre dezembro e janeiro.

Uma unidade de componentes
como a Digiboard ajudaria no
processo de mudança da Lenovo.
A questão é se faria sentido para a
Digibras se desfazer da fábrica de
componentes, da qual dependem
outras de suas linhas de produ-
ção, como TVs e celulares. A Leno-
vo poderia adquirir toda a Digi-
bras, mas nesse caso teria em
mãos linhas de produtos que, por
enquanto, só oferece em seu mer-
cado original — a China.

Se a CCE for o alvo da Lenovo, a
companhia chinesa terá alguns de-
safios pela frente, segundo observa-
dores do setor. O primeiro é quanto
à marca, que não goza de prestígio
entre o público consumidor. O se-
gundo é a dificuldade para distri-
buir os produtos feitos na Zona
Franca em outras regiões, principal-
mente no Sul e Sudeste do país.

Uma possibilidade mais remota
seria a Itautec. A companhia, ligada
ao grupo Itaú, tem negócios em
áreas como automação bancária e
comercial, além de serviços destina-
dos a empresas. São atividades que
não interessam à Lenovo, tradicio-
nalmente concentrada em PCs. Nes-
se caso, comentam especialistas, a
Lenovo poderia comprar apenas a
divisão de computadores da Itautec.

Procuradas pelo Va l o r , a Leno-
vo e a CCE não quiseram comen-
tar o assunto.

Positivo ingressa em celulares
Marli Lima
De Curitiba

Os primeiros celulares da Positi -
vo Informática vão chegar ao vare-
jo em novembro, para as vendas de
Natal. Uma das maiores fabrican-
tes de computadores do país, a em-
presa anunciou, ontem, sua entra-
da no setor. A princípio, os apare-
lhos serão importados da Ásia. Os
modelos — dois celulares e três
smartphones com sistema opera-
cional Android, do Google — fo -
ram desenvolvidos em Curitiba,
onde fica a sede da Positivo, e estão
sendo feitos sob encomenda. A
previsão é iniciar a produção local
em março ou abril de 2013.

O presidente da Positivo, Hélio
Rotenberg, informou que os estu-
dos para entrar no segmento co-
meçaram há um ano e meio. Há
seis meses foi criada a divisão de
celulares, que está sob o comando
de Germano Couy, ex-presidente

da M e g aw a r e . Rotenberg não des-
carta o ingresso em outros merca-
dos, como o de televisão, pensan-
do na convergência digital.

O movimento faz parte da estra-
tégia da empresa de diversificar as
fontes de receita e reduzir a depen-
dência das margens cada vez mais
apertadas da área de computado-
res. A Positivo já produz leitores de
livros eletrônicos e tablets.

Segundo Rotenberg, existe a
possibilidade de a empresa vender
celulares na Argentina, onde já
atua no segmento de notebooks.

Com a necessidade de aumen-
tar a produção de placas, há dois
meses Rotenberg comprou cinco
linhas que pertenciam à Visum,
fabricante que fechou as portas
em Curitiba, em maio. Os investi-
mentos nos equipamentos so-
maram R$ 11,3 milhões e a capa-
cidade produtiva nominal men-
sal passará de 127 mil para 180
mil placas a partir de setembro.

.
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Edital de Convocação

Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE
Ficam convocados os Senhores Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, a se reunirem
em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada às 10:00 horas do dia 19 de setembro de 2012, no Hotel Intercontinental, na
Alameda Santos, 1123, São Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. A substituição dos limites estabelecidos na cláusula
5.3.1.1 (xvi) da Escritura de Emissão apurados com base nas demonstrações financeiras da Emissora (CELPE) pelos limites apurados com base
nas demonstrações financeiras consolidadas do Interveniente Garantidor (Neoenergia) a partir do terceiro trimestre de 2012, inclusive, até a Data
de Vencimento; 2. A autorização para celebração, pela Companhia, do Segundo Aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado juntamente
com o Agente Fiduciário, refletindo as alterações decorrentes das deliberações que vierem a ser aprovadas pelos debenturistas. Informações
Gerais: Os debenturistas deverão apresentar, no Hotel Intercontinental, na Alameda Santos, 1123, São Paulo, SP, com 30 (trinta) minutos de
antecedência, documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva titularidade das debêntures da Emissão, expedido pela
instituição escrituradora, e, se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida. Os documentos relacionados às matérias constantes
deste Edital estarão disponíveis aos debenturistas no endereço informado acima; no site de Relações com Investidores da Companhia (www.
neoenergia.com/ri); e nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

Recife (PE), 4 de setembro de 2012
Diretoria Executiva (4, 5 e 6)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  5 set. 2012, Empresas, p. B3.




