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ENCONTRO DE CONTAS

100 mil
é o número de produtos à
venda pelo shopping on-line
Airu, que foi criado há
um ano e conta atualmente
com 5 mil lojas no portal.

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Divulgação

Bom, mas nem tanto

GIRO RÁPIDO

Responsável por 18% da produção de móveis do
país, a região de Bento Gonçalves (RS) tem
aproveitado a redução do IPI para o segmento e
atingiu alta de 9,7% no acumulado até o mês de
agosto, em comparação com 2011. Com esse
índice, a previsão do Sindicato das Indústrias do
Mobiliário (Sindmóveis) é que a receita do pólo
moveleiro chegue a R$ 2,5 bilhões. Apesar dos
números, a presidente da entidade, Cátia Scarton,
afirma que os resultados poderiam ser ainda
melhores. “É preciso que os demais segmentos da
indústria acompanhem esse ritmo de crescimento”,
comenta ela. Já nas exportações, a indústria
de Bento Gonçalves cresceu 9,9% no acumulado
do ano até agosto tendo as maiores altas para os
mercados do Uruguai, Chile e Colômbia.

À la cubana

FRASE

Marca brasileira de charuto 100% natural, a Siboney
acaba de fechar contrato para exportar seus produtos
para Estados Unidos, Canadá e Hong Kong. A venda
para o exterior foi possível após participação na feira
Inter-Tabac, que ocorreu no mês passado na Alemanha.

“O que influencia
o artista é dinheiro
no bolso, e o Brasil
está pagando bem”
Leonardo Ganem

Rumo ao Norte
Especializada em milk shakes, a rede Mr. Mix abre
neste mês sua primeira unidade no estado do
Amazonas. O novo estabelecimento integra o plano
de expansão da empresa de abrir 16 novas lojas
na região Norte do país nos próximos dois anos.

Cátia Scarton, do Sindmóveis:
alta poderia ser ainda maior

Feira reúne cervejas especiais que chegam a custar R$ 200

Ensino especializado

Será realizada neste final de semana, em São Paulo, a 2ª edição do Festival Beer Experience,
feira que reunirá cerca de 40 expositores de cervejas nacionais e internacionais cujos
rótulos chegam a custar R$ 200 no mercado, como é o caso da belga Bush Nuit (750 ml).
Segundo os organizadores, o evento deste ano deve atrair cerca de 5 mil pessoas e
movimentar R$ 500 mil na venda da bebida, 150% a mais que a edição do ano passado.

Gestão portuária, mecânica automotiva, gestão
de serviços e eletrônica industrial são os novos
cursos das Faculdades de Tecnologia Estaduais
(Fatecs) e serão integrados ao ensino de algumas
das 56 unidades da instituição a partir de 2013.

Presidente da Geo Eventos,
empresa que organiza o festival
de música Lollapalooza no país.
Divulgação

ed

uc

ac

io

na

is.

TVs gigantes e de alta definição,
apostas da Sony para sair da crise
Mariko Yasu e Shunichi Ozasa
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Hirai, da Sony: reorganização de todas as divisões da empresa para enfrentar a concorrência acirrada
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“Reforçamos nosso compromisso com o negócio de TVs”,
disse Hirai. “O DNA da Sony carrega a capacidade de criar a melhor imagem e o melhor som”.
O novo produto usa a chamada tecnologia 4K, que proporciona melhor resolução de ima-

A

A estratégia da Sony Corp de
dar novo fôlego à deficitária divisão de TVs parece surtir efeito
nos números da companhia, de
acordo com Kazuo Hirai, presidente da maior exportadora de
bens de consumo do Japão.
A empresa também se mostra “bastante atenta” sobre sua
posição de caixa ao fazer acordos como a compra de parte da
falida Olympus, por US$ 670
milhões.
Hirai está reorganizando as
divisões de negócios da Sony
para voltar ao azul após quatro
anos consecutivos de prejuízos
por conta da queda vertiginosa
nas vendas de TVs, valorização
do iene em relação ao dólar e
uma competição cada vez mais
feroz com as sul-coreanas LG e
Samsung. O executivo, que tomou posse em abril, resolveu
insistir nos negócios de imagem e colocou no mercado
uma enorme TV de 84 polegadas da série Bravia, que será
vendida a partir do mês que
vem no Japão por um valor
equivalente a US$ 21,5 mil.
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Companhia japonesa tem como objetivo chegar ao azul em 2013, após quatro anos de perdas consecutivas

gens do que as TVs convencionais. A Sony projeta aumento
no mercado de televisores de
grande porte em países desenvolvidos como Japão e dos Estados Unidos, uma vez que as
inovações tecnológicas incentivarão o consumidor a trocar

de aparelhos no curto prazo,
de acordo com Masashi Imamura,vice-presidente sênior da divisão de entretenimento no lar
da Sony.
O entusiasmo de Hirai, porém, ainda não contagiou os especialistas do setor. “Eu não

consigo ser otimista”, disse Nobuo Kurahashi, analista da Mizuho Investors Securities, em
Tóquio. “É possível que a revitalização do negócio de TVs tenha um desempenho além do
esperado, uma vez que as metas são modestas”.
“Os fabricantes de eletroeletrônicos abandonaram o velho
hábito de lançar linhas de TVs e
comparar as dimensões de seus
equipamentos com as concorrentes”, disse Yoshiharu Izumi,
analista do JPMorgan Chase &
Co. em Tóquio. “Cada companhia tem uma mensagem diferente este ano, dependendo de
sua especialidade. O diferencial
da Sony são os produtos com a
tecnologia 4K.
Em agosto, a Sony confirmou que sua divisão de TVs teria prejuízos de quase US$ 1 bilhão no ano fiscal que será encerrado em março de 2013, a
nona perda consecutiva do segmento. De 2004 para cá, o prejuízo no segmento de imagem
já ultrapassa os US$ 8 bilhões.
A meta do presidente da companhia é fazer a companhia reverter os maus resultados no
ano fiscal de 2014. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.

