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Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Min-Jeong Lee
The Wall Street Journal, de Seul

A LG Electronics Inc. está ten-
tando reconquistar consumido-
res com novos smartphones, mas 
seus esforços para revigorar o 
negócio de celulares enfrentam 
desafios competitivos e de distri-
buição.

Analistas dizem que a com-
panhia sul-coreana de produtos 
eletrônicos de consumo, que até 
2009 era a terceira maior fabri-
cante mundial de telefones celu-
lares por vendas, atrás da Nokia 
Corp. e da Samsung Electronics 
Co., não tem uma estratégia clara 
para smartphones.

Localmente conhecida por 
fabricar os chamados “feature 
phones”, aparelhos mais sofisti-
cados que os celulares comuns, 
mas que não contam com todos 
os recursos de um smartphone, a 
LG tem enfrentado dificuldades 
nos últimos dois anos após não 
ter conseguido obter a tempo um 
sistema operacional para os seus 
smartphones quando as vendas 
desses aparelhos começaram 
a decolar. Ela ficou em dúvida 
se usaria o Android, da Google 
Inc., ou o sistema operacional 
da Microsoft Corp., o Windows, 
o que segundo analistas fez com 
que a empresa atrasasse o lança-
mento dos seus smartphones.

A fraca distribuição da LG tam-
bém tem sido uma desvantagem. 
Analistas dizem que a compa-
nhia não tem aparelhos sufi-
cientes nas prateleiras das lojas, 
acrescentando que a empresa 
ainda tem que encontrar uma 
forma de resolver esse problema 
completamente.

Como resultado, o lucro da LG 
despencou e a cotação de suas 
ações caiu 36% desde o fim de 
2009. A unidade de negócios de 
comunicação móvel da empresa, 
que responde por cerca de 20% da 
receita total, ficou no vermelho 
em 9 dos últimos 11 trimestres.

A participação da LG no merca-
do global de telefones celulares 
caiu de 10,1% em 2009 para 3,2% 
no último trimestre do ano pas-
sado, de acordo com a firma de 
pesquisa Gartner. Ela atualmente 

ocupa a quinta posição, atrás da 
também sul-coreana Samsung, 
fabricante do Galaxy, da finlan-
desa Nokia, da americana Apple 
Inc. e da chinesa ZTE Corp. 

“O principal desafio da LG é que 
ela ainda não é líder em nenhum 
dos segmentos da indústria de 
smartphones”, diz Neil Maws-
ton, diretor-executivo da firma 
de pesquisa Strategy Analytics. 
“A LG ainda não é uma líder de 
smartphones em hardware, sof-
tware, serviços [… ] ou distribui-
ção, e isso faz com que seja difícil 
para a empresa se diferenciar 
num mercado global abarrota-
do”, acrescentou ele. 

O diretor da unidade de celu-
lares da LG, Park Jong-seok, 

admitiu em uma recente entre-
vista coletiva que a competição 
é dura. Ele disse que o objetivo 
da LG não é centralizar esforços 
em um segmento específico do 
mercado, mas fornecer um diver-
sificado portfólio de modelos. A 
empresa tem como meta ampliar 
sua capacidade de fabricação, 
concentrando-se mais em quali-
dade e reforçando seu poder de 
marketing.

No Congresso Mundial de Tele-
fonia Móvel, semana passada em 
Barcelona, a LG apresentou uma 
nova linha de smartphones com 
a marca Optimus. A empresa 
também informou que espera 
vender 10 milhões de smartpho-
nes a cada trimestre.

Como outras fabricantes de 
celulares, a LG vê a China como 
um mercado que pode contri-
buir para o seu crescimento, 
disse Park. Mas ele acrescentou 
que ganhar terreno no país não 
é fácil e disse que a LG está reela-
borando sua estratégia lá para se 
concentrar nos aparelhos mais 
sofisticados. “Não faz sentido 
competir com as empresas chi-
nesas em termos de preço, com 
produtos baratos”, disse ele.

A LG planeja pesquisar com-
ponentes para seus modelos 
“premium”, trabalhando conjun-
tamente com suas empresas afi-
liadas, incluindo a LG Chem Ltd., 
nas baterias, a LG Display Co.,  nas 
telas de celulares, e a LG Innotek 
Co., nos módulos de câmeras. Ela 

também espera construir melho-
res relações com as operadoras 
de celular, disseram executivos.

O foco na China provavelmente 
será uma batalha árdua à medida 
que as concorrentes locais ZTE e 
Huawei Technologies Co. cres-
cem no segmento de mercado de 
aparelhos mais sofisticados com 
uma estratégia agressiva de pre-
ços. A fabricante taiwanesa HTC 
Corp. também está crescendo na 
China.

A Huawei, por exemplo, está 
despejando dinheiro em pes-
quisa, saltando à frente de suas 
concorrentes. A fabricante de 
equipamentos de telecomunica-
ções aumentou os investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento 
em cerca de 25% no ano passado, 
para US$ 4,7 bilhões.

Enquanto isso, a ZTE espera 
que sua receita com smartphones 
cresça 30% este ano. A empresa 
chinesa procura crescer na Euro-
pa e nos Estados Unidos e tirar 
proveito do rápido crescimento 
do seu mercado doméstico. A ZTE 
vendeu o dobro de smartphones 
em 2012 do que em 2011, de 
acordo com a empresa.

Uma vantagem que a LG pode 
usar é a possibilidade de traba-
lhar com a sua afiliada LG Display, 
maior fabricante mundial de tela 
plana, que tem como cliente a 
Apple, fabricante do iPhone. O 
modelo Optimus G, que será lan-
çado em 50 países neste trimes-
tre, vem com telas da LG Display, 
que promete avanços na tecnolo-
gia de toque em comparação aos 
celulares anteriores.

Mas a alta qualidade das telas 
tem se tornado bastante comum, 
à medida que a indústria avança 
em direção à comoditização.

“As companhias chinesas não 
são retardatárias no que diz res-
peito à adoção de tecnologias 
de última geração para telas de 
smartphones”, disse o diretor-
presidente da Japan Display Inc., 
Shuichi Otsuka.

“A LG terá de lançar um ‘elimi-
nador do Galaxy’ ou um ‘elimina-
dor do iPhone’ se ela realmente 
quer integrar o grupo que lidera 
o mercado mundial de smar-
tphone”, disse Mawston, da Stra-
tegy Analytics.

LG corre atrás do prejuízo 
no setor de smartphonesINTERNACIONAL

A Microsoft, empresa de tecno-
logia dos EUA, foi multada em 
US$ 732,2 milhões pela Comis-
são Europeia por ter removido, 
entre fevereiro de 2011 e julho 
de 2012, uma tela do seu sis-
tema operacional Windows que 
permitia aos usuários optar por 
um navegador diferente do seu 
Internet Explorer. A Microsoft 
afirmou que a remoção foi um 
“erro técnico”. A multa é o episó-
dio mais recente de uma longa 
história de conflito entre a com-
panhia e os reguladores do órgão 
antitruste da União Europeia.

O conselho da Dell, fabricante 
americana de PCs, defendeu 
ontem sua decisão de fechar o 
capital da empresa, dizendo que 
analisou outras opções antes de 
aprovar unanimemente a venda 
da empresa para seu fundador, 
Michael Dell, e o fundo Silver 
Lake por US$ 24,4 bilhões. Vários 
acionistas reclamam do preço de 
US$ 13,65 por ação, inclusive a 
firma de gestão de ativos Southe-
astern, que cogita fazer uma con-
traoferta com um sócio, segundo 
pessoas a par do assunto. Outras 
pessoas dizem que a H-P também 
avaliou fazer uma contaproposta.

A Samsung, empresa sul-core-
ana de tecnologia, anunciou que 
comprará uma participação de 
3% da fabricante de eletrônicos 
Sharp por US$ 111 milhões e que 
encomendará mais telas pro-
duzidas pela empresa japonesa. 
Analistas consideram o negócio 
uma forma de a Samsung impe-
dir que concorrentes como a 
americana Apple ganhem mais 
acesso à Sharp, que enfrenta difi-
culdades financeiras.

A Toyota, montadora japo-
nesa, anunciou ontem a maior 
reforma administrativa que 
já empreendeu desde que o 
herdeiro Akio Toyoda assumiu 
a presidência, em 2009. Pela 
primeira vez nos seus 76 anos de 
história, a empresa terá executi-
vos externos no seu conselho de 
administração, incluindo Mark 
Hogan, que trabalhou na GM. 
A reorganização também tem a 
meta de facilitar a ascensão de 
executivos mais jovens à cúpula 
e agilizar a tomada de decisões 
ao condensar as operações em 
quatro áreas principais.

A montadora francesa Renault 
está mais perto de fechar um 
acordo trabalhista que deve 
ajudá-la a reduzir custos, já que 
um segundo grande sindicato, o 
Force Ouvrière, anunciou ontem 
que deve apoiar a proposta, 
seguindo o exemplo do CFE-
CGC. Os dois juntos represen-
tam 45% da força de trabalho da 
Renault, acima dos 30% neces-
sários para que a empresa possa 
implementar o acordo, que vai 
aumentar jornadas de trabalho, 
congelar salários por um ano e 
permitir demissões. 

O presidente do CIC, fundo 
soberano da China, Gao Xiqing, 
disse em entrevista ao WSJ que 
o Japão não deveria tratar seus 
vizinhos como “lixeira”, ao desva-
lorizar propositadamente o iene 
e assim criar o perigo de uma 
guerra cambial. A declaração 
foi mais uma manifestação da 
crescente preocupação das auto-
ridades chinesas com as políticas 
de relaxamento monetário que o 
Japão está cogitando. 

REGIONAL

O Grupo Sura, conglomerado 
financeiro da Colômbia, infor-
mou que planeja abrir o capital 
de sua divisão de gestão de ativos 
em 2015, com ADRs na Bolsa de 
Nova York e ações na Colômbia e 
México. A divisão tem operações 
em seis países da América Latina, 
com US$ 107,8 bilhões em ativos.

A Falabella, varejista do Chile, 
divulgou que seu lucro em 
2012 caiu 12,3% ante 2011, 
para US$ 784 milhões. O recuo 
reflete, em parte, provisões na 
área de cartões de crédito. A 
receita cresceu 14,2%.

O banco chileno CorpBanca 
planeja realizar uma oferta 
pública de ações de sua unidade 
colombiana na bolsa de Bogotá, 
disse Jaime Munita, presidente da 
unidade, sem dar detalhes. 

O México teve um aumento de 
apenas 1,6% na produção de 
automóveis em fevereiro ante 
um ano atrás, para 246.197 veí-
culos, devido principalmente a 
uma queda de 11% nas exporta-
ções de carros e caminhonetes, 
informou a associação das mon-
tadoras do país, a Amia. Eduardo 
Solis, presidente da Amia, citou 
as novas cotas de importação do 
Brasil e da Argentina como uma 
razão para o desaquecimento do 
mercado na América Latina.

O México lançou um fundo de 
US$ 1,2 bilhão para ajudar cons-
trutoras de casas do país, afetadas 
por um programa de estímulo à 
construção de edifícios residen-
ciais baratos nas cidades. Muitas 
construtoras têm grandes terre-
nos fora da zona urbana, que per-
deram valor devido ao programa.

Suzanne Kapner
The Wall Street Journal

Quatro meses após assumir 
como diretor-presidente do Citi-
group Inc., Michael Corbat está 
deixando a sua marca na empresa 
com uma fórmula simples: você 
não pode administrar o que não 
consegue medir.

Em uma reunião com 300 
executivos no mês passado num 
hotel Hilton, em East Brunswi-
ck, Nova Jersey, Corbat propôs 
uma forma nova e mais rigorosa 
de medir tanto o desempenho 
individual dos executivos como 
do banco como um todo, dizem 
pessoas que estavam presentes. 
Sua abordagem inclui cartões de 
pontuação que vão classificar em 
cinco categorias os melhores ges-
tores do banco nova-iorquino.

Na reunião, Corbat teria dito 
aos executivos: “Você é o que 
você mede.”

Executivos do setor bancário  
gostam de pensar no seu traba-
lho como uma delicada dança 
entre atender clientes, vender 
produtos e fazer dinheiro — para 
a companhia e para eles pró-
prios. Corbat quer acompanhar 
de perto como é o desempenho 
dos executivos com relação ao 
seus planos financeiros. “Você 
disse que faria isso. Já fez?”, foi 
como um executivo descreveu a 
abordagem de Corbat.

O enfoque quantitativo é um 
dos principais sinais de como 
provavelmente Corbat irá se 
diferenciar do seu predecessor, 
Vikram Pandit, que foi forçado 
pelo conselho de administração 
a deixar o comando do terceiro 
maior banco dos Estados Unidos 
em outubro, após uma série de 
contratempos. 

As iniciativas são desenhadas 
para trazer mais responsabilida-
de e disciplina a uma companhia 
que tem sido considerada por 
reguladores, políticos e alguns 
investidores grande demais para 
ser administrada após ter precisa-
do de US$ 45 bilhões em resgate 
governamental para se manter 
durante a crise financeira.

Corbat não é o único a tornar a 
maior eficiência operacional uma 
prioridade. Antony Jenkins, dire-
tor-presidente do Barclays PLC, 
tem adotado uma estratégia simi-
lar como antídoto ao lento cresci-
mento econômico que achata os 
lucros da indústria bancária.

Corbat vai usar metas quantifi-
cáveis que irão ajudar analistas e 
investidores a avaliar o desempe-
nho da empresa, segundo pesso-
as a par do plano. 

Acredita-se que essas metas 
sejam semelhantes às descritas 
em um novo plano de remune-
ração de executivos que avalia 
a performance com base no 
retorno sobre ativos e ativos 
tangíveis comuns, dizem essas 

pessoas. Corbat e Pandit não 
quiseram comentar.

O Citigroup tem tido um histó-
rico instável no que diz respeito 
ao cumprimento de objetivos. A 
instituição superou a meta esta-
belecida em 2010 de aumentar 
os ativos de operações existentes 
em 5% ao ano, mas ficou muito 
aquém de outra meta que exigia 
um retorno sobre esses ativos 
entre 1,25% e 1,5%. Em 2012, o 
retorno foi de 0,85%

No passado, o Citigroup teve 
problemas quando ex diretores-
presidentes estabeleceram metas 
que levaram à excessiva toma-
da de riscos. Sanford Weill, que 
comandava a instituição em 1998, 
quando ocorreu a fusão que deu 
origem ao banco, e foi diretor-
presidente e presidente do con-
selho de administração até 2003, 
tornou famosa a sua promessa de 
dobrar os lucros do Citigroup a 
cada cinco anos. Charles Prince, 
seu sucessor, se concentrou no 
aumento da participação de mer-
cado, segundo pessoas que traba-
lharam com ele.

“Incentivos impróprios levam 
a comportamentos impró-
prios”, diz Mike Mayo, analista 
da CLSA Crédit Agricole Secu-
rities. “O trabalho mais impor-
tante de um diretor-presidente 
é se certificar de que os incenti-
vos estão corretos.”

Corbat, de 52 anos, espera 
implementar os incentivos cor-
retos por meio do uso dos cartões 
de pontuação que vão avaliar 
50 dos principais executivos da 
empresa com base em um con-
junto de metas ponderadas em 
cinco categorias: capital, clientes, 
custos, cultura e controle. A pon-
tuação máxima é 100%, a mínima, 
40% negativos, disseram pessoas 
com conhecimento do plano.

“O conceito é bom, mas é 
importante não medir cada coisa, 
porque os números não irão te 
contar toda a história”, disse Cliff 
Rossi, ex-profissional da área de 
risco do Citigroup que hoje é pro-
fessor visitante da Faculdade de 
Administração Robert H. Smith, 
da Universidade de Maryland.

A maioria das grandes institui-
ções financeiras usa algum tipo 
de sistema para medir progresso. 
Na época de Pandit, o Citigroup 
usava cartões de pontuação para 
alguns departamentos, mas não 
todos.  Corbat planeja usar esses 
cartões de maneira mais consis-
tente por toda a empresa.

O plano de Corbat gerou obje-
ções de alguns executivos que 
veem a estratégia como “uma 
receita única que precisa servir 
para todos”, disseram pessoas 
a par da estratégia. Os críticos 
argumentam que funções de tec-
nologia, da área jurídica e de ges-
tão de riscos, entre outras, não se 
prestam facilmente a medições, 
dizem essas pessoas. 

Citigroup dará notas a executivos

O diretor-presidente, Michael Corbat, busca maior eficiência operacional

BLOOMBERG NEWS

Paulo Trevisani
The Wall Street Journal

À medida que o Brasil se esforça 
para eliminar gargalos de trans-
porte, a General Electric Co. acre-
dita que pode lucrar fabricando 
locomotivas no país, mesmo com 
a exigência do governo de que 
sejam usadas peças brasileiras.

A divisão de transportes da GE 
está prestes a atingir um míni-
mo de 60% das peças adquiridas 
localmente para os trens que pro-
duz no Brasil, conforme exigido 
pelo governo. Seu primeiro trem 
com 61% de conteúdo local deve 
ser lançado em abril.

Depois de uma forte expansão 
no início do século XX, a rede fer-
roviária brasileira tanto de carga 
quanto de passageiros encolheu 
por décadas, até que uma nova 
onda de investimentos surgiu 
depois das privatizações dos anos 
90. Agora, o governo quer dar vida 
nova à indústria, com planos de 
expandir em 11.966 quilômetros 
as ferrovias do país, atualmente 
com 30.000 quilômetros.

“Há um potencial imenso”, 
disse Guilherme Mello, o diretor 

da GE Transportation Latin Ame-
rica, ao The Wall Street Journal. 
Ele acredita que a GE pode se 
beneficiar com os investimen-
tos em infraestrutura do país, 
desenvolvendo motores capazes 
de superar alguns dos desafios 
geográficos e econômicos.

A expansão ferroviária enfrenta 
alguns obstáculos, segundo o exe-
cutivo. “Há túneis em que o trem 
está a apenas cinco centímetros 
do teto”, diz ele. Trilhos e pontes 
antigos são outro desafio. Alguns 
deles suportam um peso máximo 
de 20 toneladas, incluindo os vis-
tos nas regiões sul e oeste, onde se 
origina a maioria das exportações 
agrícolas do país, disse Mello.

A unidade de transporte gera 
apenas 7% do lucro da GE, segun-
do Steven Winoker, analista da 
firma de gestão de ativos Sanford 
C. Bernstein & Co. Inc.  Mas “o  Bra-
sil é um mercado muito grande, 
com um monte de projetos de 
infraestrutura [...] e vai ser lucra-
tivo para a GE”, diz o analista.

GE vê lucro na produção 
de trens em solo brasileiro 

Leia artigo completo no site

O Optimus Vu II, novo smartphone da LG Electronics

LG ELECTRONICS

Em dificuldades
Margem de lucro operacional da 
área de comunicação móvel da LG 

The Wall Street Journal
Fonte: a empresa
Nota: Inclui telefones e equipamentos de telecomunicações

2

–4

–3

–2

–1

0

1

%

12

0

2011

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Empresas, p. B13.




