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INTERNACIONAL

A AB InBev, cervejaria belgo-
brasileira, divulgou lucro de US$ 
1,8 bilhão no quarto trimestre 
de 2012, 5,1% menor que um 
ano antes, devido em parte a 
perdas com o câmbio e alta nos 
custos de contratos de deriva-
tivos e hedge contra oscilações 
no preço das matérias-primas. A 
receita subiu 4,2%, para US$ 10,3 
bilhões, graças especialmente a 
um consumo maior de cerveja 
nos EUA,  seu principal mercado.

A Eads, controladora da europeia 
Airbus, se recusou a aceitar as 
condições de um empréstimo de 
US$ 784 milhões do governo ale-
mão, que seria usado no projeto 
do seu novo jato A350. A Eads não 
divulgou as condições, mas pes-
soas a par do assunto dizem que 
o governo queria garantir novos 
empregos e uma segunda fábrica 
no país. O governo alemão afir-
mou que as exigências refletem 
interesses legítimos do país.

A aérea irlandesa Ryanair infor-
mou que vai recorrer da decisão 
da Comissão Europeia de blo-
quear sua proposta de comprar a 
Aer Lingus, também da Irlanda, 
por US$ 906,4 milhões. O órgão 
antitruste europeu afirmou que a 
aquisição criaria um monopólio 
em dezenas de rotas em que as 
duas aéreas hoje competem.

Mariano Rajoy, primeiro-
ministro da Espanha, disse ao 
Congresso que seu governo 
reduziu o déficit do orçamento  
federal a 6,7% do PIB, num indí-
cio de que as medidas de auste-
ridade estão dando frutos. Em 
2011, o déficit orçamentário era 
de 8,96% do PIB. 

Acionistas da Apple apoiaram 
a estratégia dos executivos da 
empresa de tecnologia ameri-
cana durante assembleia geral 
realizada ontem, embora tenham 
expressado queixas sobre o valor 
da ação, que caiu 37% desde 
setembro. Pouco se discutiu, 
porém, sobre a alta soma, de 
US$ 137 bilhões, que a empresa 
conserva em caixa e tem sido 
motivo de pressão de acionistas 
pelo pagamento de dividendos. A 
empresa também não deu muitos 
detalhes sobre futuros produtos.

Toyota, Nissan e Honda, as três 
maiores montadoras do Japão, 
anunciaram alta da produção na 
China em janeiro ante o mesmo 
mês de 2012, a primeira desde 
que os conflitos territorias entre 
os países eclodiram em setem-
bro e seus produtos passaram a 
ser boicotados. A produção da 
Toyota cresceu 7,4%; a da Nissan, 
32%; e a da Honda, 20%.

A cervejaria americana Molson 
entrou na Justiça contra a britâ-
nica SABMiller no Canadá contra 
a decisão desta de romper uma 
parceria existente desde 2003, 
que lhe permite distribuir no 
mercado local os produtos da 
empresa europeia. A SABMiller 
quer atuar por conta própria 
no Canadá e pretende romper 
em julho o contrato com a Mol-
son. As empresas não quiseram 
comentar sobre o litígio.

O governo da Dinamarca planeja 
reduzir a partir de 2014 o imposto 
cobrado das empresas, que hoje 
é de 25% e deve chegar a 22% em 
2016. A iniciativa visa tornar o 
país mais competitivo na Europa. 

REGIONAL

A Canacol, petrolífera cana-
dense que opera na Colômbia, 
informou que irá explorar gás de 
xisto em parceria com a ameri-
cana ConocoPhillips na Bacia do 
Magdalena Medio. Pelo acordo, a 
ConocoPhillips pagará US$ 13,5 
milhões em dinheiro e assumirá 
os custos de perfuração, com-
pletação e testes de até 13 poços. 
Ela ficará com 70% do gás encon-
trado nas zonas mais profundas 
e a Canacol, com os outros 30%. 
A Canacol manterá os direitos 
sobre os reservatórios mais rasos.

A Femsa, engarraforda da Coca-
Cola com sede no México, divul-
gou lucro de US$ 336 milhões 
no quarto trimestre de 2012, 
35% maior que no mesmo perí-
odo do ano anterior. O resul-
tado foi ajudado pela alta de 
11% nas vendas, em volume.

O setor de mineração do Peru 
deve receber investimentos de 
US$ 19,5 bilhões em 2013 e 2014, 
segundo estimativa do governo 
do país. As empresas do setor 
devem investir US$ 9,6 bilhões 
este ano, 12% a mais do que em 
2012, que já havia registrado um 
valor recorde.

O Goldman Sachs, banco dos 
EUA, emitirá cerca de US$ 966 
milhões em títulos de dívida 
denominados em peso chileno e 
indexados à inflação, segundo o 
regulador de mercado do Chile. 
O banco abrirá escritório no país.

A Ferrous, mineradora de Belo 
Horizonte, anunciou que vendeu 
uma participação na empresa 
para a trading anglo-suíça de 
commodities Glencore. Ela não 
revelou o percentual vendido.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Juro Osawa
The Wall Street Journal

O domínio do Japão no setor de 
eletrônicos de consumo pode até 
ter diminuído, mas o país é sede 
das principais fabricantes de com-
ponentes de smartphones para a 
Apple Inc., Samsung Electronics 
Co. e outras multinacionais.   

Enquanto fabricantes japone-
sas de eletrônicos de consumo 
como a Sony Corp. e a Panasonic 
Corp. perdem mercado para con-
correntes de outros países,  fabri-
cantes de componentes como 
a Murata Manufacturing Co. e 
a TDK Corp. tornam-se cada vez 
mais importantes para clientes 
internacionais. A Murata e a TDK 
tiveram lucro nos primeiros nove 
meses do ano fiscal que se encer-
rará em março, ajudadas por uma 
forte demanda por componentes 
de smartphones. No mesmo perí-
odo, tanto a Sony quanto a Pana-
sonic ficaram no vermelho.

Com sede em Kyoto, a Murata 
é a maior fabricante do mundo 
de módulos de comunicação 
sem fio e capacitores de cerâmi-
ca, já a TDK, de Tóquio, é a maior 

fornecedora de indutores.
Os smartphones de hoje usam 

mais de 600 capacitores de cerâ-
mica por aparelho — cerca do tri-
plo do que os celulares convencio-
nais — e cada capacitor tem que 
ser o menor possível para deixar 
mais espaço para a bateria.

A Murata tem cerca de 70% do 
mercado do menor capacitor de 
cerâmica, do tipo usado no iPho-
ne 5, segundo Masaru Koshita, 
analista da Barclays Capital.

A TDK, como parte de sua estra-
tégia de longo prazo, está se con-
centrando em componentes para 
carros elétricos e híbridos, além 
de sistemas de distribuição de 
energia para edifícios e cidades.

Os carros hoje são como com-
putadores, e o número de com-
ponentes eletrônicos usado neles 
continua crescendo, diz Seiji 
Osaka, vice-presidente sênior 
da TDK. “Os smartphones são os 
produtos de evolução mais rápi-
da no momento, mas cada era 
tem um produto assim.”  

Japão reina no setor de 
peças para smartphones

Leia artigo completo no site

Eva Dou
The Wall Street Journal, de Taipei

Enquanto as fabricantes ame-
ricanas de computadores Hew-
lett-Packard e Dell Inc. lutam 
para se reinventar, a taiwanesa 
Asustek Computer Inc., uma 
ex-fornecedora que é hoje uma 
de suas concorrentes que mais 
cresce, planeja uma investida 
agressiva no mercado dos Esta-
dos Unidos.

Na década de 90, o presiden-
te do conselho, Jonney Shih, um 
homem magro e de fala mansa 
que sempre aparecia com trajes 
informais de engenheiro, con-
venceu muitos dos maiores fabri-
cantes mundiais de computa-
dores a terceirizar sua produção 
com a Asustek. Mas Shih deixou 
o negócio de fabricação por con-
trato em 2010 para se concentrar 
em sua própria marca, a Asus. 
Ele também atualizou o guarda-
roupa  com ternos Armani e pre-
tende suplantar seus ex-clientes 
no campo de jogo deles.

No ano passado, a Asus quase 
dobrou sua participação no 
mercado de computadores pes-
soais dos EUA, para 7,2%, após 
fechar uma parceria poderosa 
com o Google Inc. para produ-
zir o tablet popular Nexus 7. Em 
todo o mundo, a Asus é agora a 
quinta maior fabricante de PCs 
em vendas, com a maioria dos 
computadores sendo vendidos 
na Ásia e na Europa.

Como muitas empresas asiá-
ticas que fizeram a transição da 
terceirização para a fabricação 
de produtos de marca própria, a 
Asus está descobrindo que pre-
cisa reforçar seus canais de ven-
das e marketing para penetrar 
o competitivo mercado norte-
americano.

Até agora, persuadir consumi-
dores a escolher sua marca em vez 
de produtos da Apple Inc. ou da 
coreana Samsung Electronics Co. 
tem sido um desafio. “Marketing 
é definitivamente uma área que 
queremos melhorar”, disse Shih, 
de 60 anos, em entrevista ao The 
Wall Street Journal na sede da 
empresa em Taipei. “Vamos gas-
tar mais nesta área este ano.”

Shih começou a carreira na Acer 
Inc., a primeira grande fabricante 
de PCs de Taiwan, onde ascendeu 

até chegar a diretor de pesquisa 
e desenvolvimento antes de se 
tornar presidente do conselho 
de uma Asus ainda incipiente 
em 1994. A Asus foi fundada em 
1989 como uma fabricante de 
placas-mãe, mas rapidamente 
se expandiu para fabricar PCs 
para grandes marcas como a HP 
e a Dell antes de desmembrar seu 
braço de fabricação terceirizada 
em 2010 e se concentrar exclusi-
vamente nos computadores de 
marca própria.

Shih, que é budista Zen e 
ávido jogador de xadrez, cons-
truiu uma empresa com foco 
em engenharia e lançamento de 
produtos, como um laptop com 
duas telas e um telefone que se 
conecta a um tablet. Analistas 
dizem que ela é uma das empre-
sas asiáticas que se esforça em 
dar ênfase à inovação. Esse esfor-
ço ajudou o lucro da Asus a sal-
tar 43% no terceiro trimestre de 
2012 em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior, período em 
que o lucro da Dell caiu 47% e a 
HP entrou no vermelho.

“A Asus está começando a 
construir presença nos EUA gra-
ças à sua cooperação com a Goo-
gle, mas a empresa ainda preci-
sa melhorar sua distribuição e 

marketing”, diz Alberto Moel, 
analista da Sanford Bernstein.

Shih, que é descrito por fun-
cionários como um perfeccio-
nista exigente e discretamente 
teimoso, tem seguido um cami-
nho diferente do escolhido pelas 
grandes rivais asiáticas daAsus, 
a Lenovo Group Ltd. e a Acer. 
Ambas adquiriram empresas 
americanas como uma porta de 
entrada para o mercado dos EUA 
e contrataram altos executivos 
americanos ou europeus para 
construir um perfil global.

Na Asus, Shih diz que prefere 
um “crescimento orgânico” a 
aquisições, e ele manteve o con-
trole centralizado nas mãos de 
um grupo coeso de veteranos 
taiwaneses da empresa. Ele tam-
bém tem procurado se transfor-
mar no rosto da marca, aperfeiço-
ando suas apresentações no palco 
e fazendo discursos em inglês. A 
Asus continua a ser a única fabri-
cante de PCs entre as cinco maio-
res do mundo sem um diretor de 
marketing. Em vez disso, Shih e 
seus vice-presidentes supervisio-
nam a área pessoalmente.

“Como Jonney Shih [tem for-
mação de] engenheiro, a empre-
sa se concentra muito em qua-
lidade”, diz Kirk Yang, diretor 

da Barclays Tech Research. “Mas 
ela não é muito boa com fusões 
e aquisições, com execução. A 
Lenovo tem muito sucesso na 
área de fusões e aquisições, mas 
a Asus não.”

Shih disse que está pensando 
em fazer mudanças à medida 
que tenta expandir o alcance 
internacional da Asus.

A empresa planeja aumentar 
em 30% seus gastos em marke-
ting nos EUA este ano e está se 
concentrando em conquistar 
mais clientes corporativos, diz 
Steve Chang, diretor-superin-
tendente da Asus na América do 
Norte. Ele também diz que pre-
tende aumentar a participação 
no mercado americano de lap-
tops para 10% ou mais este ano, 
comparado com 8% em 2012 e 4% 
em 2011.

Como um lembrete de seu 
novo foco, Shih instalou um 
mosaico da Mona Lisa monta-
do com placas-mãe no lobby da 
empresa. Ele acredita que pro-
dutos com apelo estético vão 
permitir à empresa conquistar 
os consumidores americanos.

“Os EUA são o mercado mais 
difícil para nós”, disse Shih. “Nós 
pensamos nele como o último 
fronte de batalha”.

A taiwanesa Asus quer  
tirar mercado da Dell e HP

Abrindo fronteiras
A Asus investe em marketing para 
elevar as vendas de PCs nos EUA
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Nota: A Asustek completou a cisão de sua unidade de 
terceirização manufatureira, criando a Pegatron em 2010. 
Fontes: a empresa (lucro líquido), FactSet WSJ
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O presidente Jonney Shih tenta dar um perfil mais global à fabricante de PC

BLOOMBERG NEWS

P
assei uma semana 
tentando escrever 
uma coluna que 
provasse que o Twit-
ter não valia US$ 10 

bilhões. Aí os fatos intervieram.  
Teimosamente, eles se ali-

nharam na mais inesperada 
conclusão, a qual soa até como 
blasfêmia: o Twitter tem poten-
cial para se igualar a algumas 
das grandes fontes de receita 
do maior gerador de receita da 
internet, o Google Inc.  

A cerimônia do Oscar de 
domingo deu um exemplo da 
crua influência do Twitter ao 
mostrar convidados elegantes, 
apresentadores e artistas usando 
a linguagem às vezes obtusa 
do microblog, pontilhada de 
“hashtags” e “handles”. Foi como 
se o mundo se curvasse: a toda 
poderosa televisão reduzida a 
um mero portal das redes sociais.   

Essa ascendência cultural não 
passou despercebida para o Twit-
ter e seus investidores, que esta-
riam supostamente planejando 
uma primeira oferta pública de 
ações em 2013. Nas últimas sema-
nas, essa empresa de sete anos 

de idade completou transações 
privadas que levaram seu valor a 
US$ 9 bilhões. Outros a avaliaram 
em mais de US$10 bilhões.   

Isso é notável porque o Twitter 
entrou para o jogo de ganhar 
dinheiro há apenas três anos, 
principalmente com a venda 
de “tweets patrocinados” para 
anunciantes cuja publicidade 
aparece no fluxo de mensagens 
curtas dos mais de 200 milhões 
de usuários ativos do serviço.

A firma de dados de publi-
cidade eMarketer Inc. estima 
que o Twitter terá uma receita 
de US$ 808 milhões em 2014, 
mas investidores de capital de 
risco já estão especulando que 
a empresa vai chegar a US$ 1 
bilhão até lá. De fato, a eMarke-
ter  diz que logo revisará suas 
projeções para cima, embora 
não revele em quanto.

O Twitter não vale US$ 10 
bilhões se as referências forem 
as finanças atuais. Mas isso hoje 
quase não importa. A principal 
questão é o quanto o Twitter 
pode crescer — e lucrar.   

Quando se analisa os núme-
ros, como eu fiz com a ajuda de 
uma firma de pesquisa chama-
da Triton Research, fica difícil 
não enxergar vestígios do pas-
sado do Google.

Hoje, com um leque relativa-
mente incipiente de produtos, o 
Twitter está faturando estimados 
US$ 4 com cada um dos seus mais 
de 200 milhões de usuários. Orça-
mentos de publicidade estão cada 
vez mais migrando para as redes 
sociais — uma mudança secular 
que deve facilmente elevar este 
valor. Para ser conservador, vamos 
colocá-lo em US$ 7 por usuário 

até 2016, abaixo da taxa de cresci-
mento que os analistas projetam 
para a receita do Facebook.    

Dados do centro de pesquisas 
Pew indicam que será difícil 
para o Twitter chegar à casa de 
um bilhão de usuários como 
o Facebook. Ainda assim, nos 
últimos nove meses de 2012, o 
número de usuários do Twitter 
cresceu em 40%. Basta manter 
um ritmo anual acima de 33% 
por três anos para que o número 
de usuários atinja 500 milhões. 
Isso vai exigir um grande cresci-
mento fora dos Estados Unidos, 
onde até 2014 deve estar um em 
cada cinco usuários do Twitter.     

 A matemática no exemplo 
acima aponta para uma receita 
anual de US$ 3,5 bilhões, próxi-
ma à do Google em 2004. E olha 
que a mágica do valor da mão de 
obra gratuita ainda não teve efei-
to. O Twitter não precisa pagar 
um centavo pelos 400 milhões 
de tweets postados todos os dias. 
Assim como no Facebook, os 
usuários, voluntária e avidamen-
te, trabalham de graça.   

E, assim como no Facebook e 
no Google, os anunciantes tam-
bém estão cada vez mais fazendo 
seu próprio trabalho, usando 
ferramentas automáticas para 
direcionar e comprar anúncios. 
Recentemente, o Twitter afirmou 
que iria facilitar o acesso dos 
anunciantes aos seus sistemas.

As empresas adoram pro-
mover a si mesmas como “pla-
taformas”, só que no caso do 
Twitter isto é de fato verdadeiro. 
A empresa tem que gastar para 
manter o fluxo e constantemente 
melhorar sua interface, mas, uma 
vez pronto, ela só tem que coletar 

o dinheiro dos intermediários.  
Isso significa ganhar uma 

tremenda escala a um custo rela-
tivamente pequeno. O Twitter 
não divulga números, mas gente 
do setor de capital de risco, 
incluindo alguns investidores da 
empresa, dizem que suas mar-
gens chegam a 30% ou 40%.   

Para simplificar, vamos abai-
xar as margens líquidas do Twit-
ter para o nível das do Google, 
de cerca de 21%, o que daria ao 
Twitter um lucro anual de US$ 
735 milhões. Multipliquemos 
agora todo esse lucro pelo índice 
preço/lucro de 17, do Google, e, 
heureca, o Twitter tem um valor 
de US$ 12,5 bilhões.     

O que poderia dar errado? 
A maior preocupação é o cres-
cimento internacional, pois a 
concorrência estrangeira está 
fazendo progressos e o Twitter 
está fora da China. Os anuncian-
tes talvez tenham, também, um 
limite natural para seus gastos 
no Twitter. Ao contrário de mui-
tos usuários do Google e outras 
redes sociais, os do Twitter não 
navegam no site com a intenção 
explícita de comprar. E há ainda 
a fadiga do Twitter, na qual os 
usuários podem se sentir sufo-
cados com tanta informação. A 
empresa terá que investir para 
impedir que isso ocorra.        

   O erro de avaliação da aber-
tura de capital do Facebook foi 
um alerta para as piores ten-
dências do Vale do Silício — sua 
cultura pode forçar uma crença 
coletiva e inquestionável sobre o 
valor das coisas. O Vale do Silício 
tentará de novo com o Twitter. E, 
apesar dessas tendências, desta 
vez, provavelmente acertará.

O Twitter vale mesmo US$ 10 bilhões?
The Game 

Dennis Berman
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2013, Empresas, p. B15.




