
A Sony vai desembolsar US$
643,5 milhões para se tornar a
maior acionista da Olympus e
criará uma empresa com a de-
ficitária fabricante japonesa
de câmeras e endoscópios pa-
ra desenvolver equipamentos
médicos.

Em um acordo amplamente
sinalizado, a Sony afirmou em
comunicado que terá uma fa-
tia de 11,46% após adquirir no-
vas ações emitidas pela Olym-
pus. As duas companhias tam-
bém buscarão formas de atuar
em parceria no segmento de
câmeras digitais.

“Estamos agressivamente
buscando o crescimento do
nosso negócios de equipamen-
tos médicos, com o objetivo
de transformá-lo no pilar prin-
cipal das nossas operações”,
disse o presidente-executivo
da Sony, Kazuo Hirai, em nota
nesta sexta-feira.

A Sony planeja desenvolver
novos negócios enquanto se re-
tira da produção de televiso-
res, que vem resultando em
prejuízo. Já a Olympus precisa
de caixa para restabelecer
suas finanças após um escân-
dalo contábil. ■ Reuters

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC) apresentará no próximo dia 17 os primeiros
detalhes do programa que levará interessados em
conhecer a governança da Austrália, país que se
destaca em iniciativas frente à crise econômica.

Museu iluminado

Exemplodooutro ladodomundo

TDKvaida fitacasseteaosprodutoswireless

Cartão postal de São Paulo, o Masp será iluminado com
a cor rosa na noite de hoje em ação criada pela agência
Luminas para a 20ª edição da Campanha Mundial
Contra o Câncer de Mama. A ação terá ainda uma
interação com mensagens enviadas por redes sociais.

Comopénaareia

Um dia depois de anunciar que
a construção da Arena Corin-
thians atingiu 51% de execu-
ção, a Odebrecht admitiu ofi-
cialmente que o ritmo das obras
pode ser comprometido.

Dois fatores contribuem para
o risco: a demora na liberação,
por parte do BNDES, via Banco
do Brasil, do empréstimo de R$
400 milhões para
a arena, além de
ainda não ser pos-
sível dispor dos
R$ 420 milhões
em incentivos da
Prefeitura por
meio dos Certifica-
dos de Incentivo
ao Desenvolvi-
mento (CIDs), igualmente não
liberados até o momento.

Na empresa, a situação é defi-
nida como “preocupante”. Nas
últimas semanas, comentou-se
até que se o dinheiro não esti-
vesse disponível até o início de
outubro, a obra poderia até pa-
rar. A Odebrecht não chega a
tanto, pelo menos por enquan-

to. Mas já reconhece problemas
com o fluxo de caixa.

A linha de crédito do BNDES
foi aprovada em julho. O dinhei-
ro, porém, não saiu por falta de
garantias. “A demora deve-se a
algumas questões referentes ao
pacote de garantias exigidas pa-
ra o financiamento ao Fundo de
Investimento Imobiliário (FII),
detentor dos direitos do está-
dio”, informou a construtora
por meio de nota oficial.

O comunicado
diz, ainda, que,
em comum acor-
do com o Corin-
thians, a Odebre-
cht já desembol-
sou todos os re-
cursos equivalen-
tes ao financia-
mento do BN-

DES, “por meio de garantias e
recursos próprios”. Dá a enten-
der que os R$ 400 milhões estão
sendo utilizados. Esse dinheiro
estaria no final. Sabe-se que a
empresa já recorreu a dois em-
préstimos — um de R$ 150 mi-
lhões, contraído com o Banco
do Brasil, e outro de R$ 100 mi-
lhões, com o Santander.

O Banco do Brasil, responsá-
vel por repassar o dinheiro ao
fundo — e depois por fazer os
pagamentos ao BNDES — é que
cobra do clube e da construtora
garantias de que o empréstimo
será honrado antes de proce-
der a liberação. No BNDES, a in-
formação é que o processo está
em andamento, sem precisar
data para a conclusão.

Em relação aos CIDs, na Pre-

feitura a informação é que os
procedimentos para a emissão
dos documentos estão em “fa-
se final”. A Odebrecht admite
que este é “outro fator preocu-
pante” e que “poderá interfe-
rir no ritmo das obras”. O pra-
zo de conclusão da Arena Co-
rinthians é dezembro de 2013.
O estádio será palco da abertu-
ra da Copa do Mundo de 2014,
no dia 12 de junho. ■

A partir de janeiro, os frequentadores da praia de
Copacabana terão uma nova opção de lazer em plena
areia. O hotel Porto Bay Rio Internacional montará
um quiosque que incluirá desde cadeiras e guarda-sóis
aos serviços do seu restaurante La Finestra.

Marca ícone dos anos 80 com suas fitas cassete e VHs, a TDK acompanha os movimentos
tecnológicos para se manter na briga pelo mercado de eletroeletrônicos. Até o final do
ano, a empresa reforçará sua atuação com três novos produtos em sua linha de áudio que
tem como principal característica a conexão wireless com qualquer tipo de celular através
da tecnologia Bluetooth 2.1. Entre eles está o Wireless 2 Speaker, que custará R$ 1,4 mil.
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Obras da Arena Corinthians
em risco por falta de dinheiro
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Sony paga
US$ 644 mi
por Olympus
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Com o acordo, fabricante
passa a deter uma fatia
de 11,46% do negócio de
equipamento médico

Um grupo de seis técnicos brasileiros inicia nesta
semana, na França, um treinamento especializado
na produção de medicamentos hemoderivados,
indicados para tratamentos como hemofilia,
cirrose, câncer e Aids. Essa é a primeira e principal
etapa do contrato de transferência de
conhecimento e tecnologia firmado entre o
laboratório francês LFB e a Empresa Brasileira de
Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás).
Assinado em 2007, o acordo de €160 milhões vai
até 2014, ano em que está previsto a inauguração da
fábrica da Hemobrás em Goiana (PE), que produzirá
seis medicamentos que serão distribuídos pelo SUS.
“É uma iniciativa que visa a autossuficiência do
Brasil na área de hemoderivados”, afirma Márcia
Bassit, diretora geral do LFB no Brasil.

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Odebrecht
define a

situação como
preocupante para

cumprimento
do prazo em 2013

Tadeu Filippelli
Vice-governador do DF, após o
governo cancelar a obra de uma
linha de Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) para a Copa 2014.

9,5 mi
de pessoas, foi a audiência da

Elemídia verificada em um mês
pela Ipsos, número que coloca

a rede em sétima colocada
entre as mídias eletrônicas.

Odebrecht admitiu oficialmente que o ritmo das obras pode ser comprometido pela demora na
liberação do empréstimo de R$ 400 mi do BNDES, além dos incentivos de R$ 420 mi da prefeitura

GIRO RÁPIDO

“Vamos criar uma faixa
exclusiva para ônibus”

Brasileirosterãocapacitação
biofarmacêuticanaFrança

Maisde50%daobradaArenaCorinthiansteriasido executada
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 28.




