
A Microsoft finalmente confir-
mou nesta semana que está tra-
balhando no Windows Blue.
Uma atualização do Windows
8, o Windows Blue tem sido, an-
tes das observações da Micro-
soft, um dos segredos mais mal
guardados da indústria de tec-
nologia. Além de gerar muitas

controversas, as melhorias apa-
rentemente limitadas da moder-
na interface de usuário do siste-
ma operacional com orientação
pelo toque, a nova versão tem le-
vado alguns a prever a morte da
interface clássica do desktop do
Windows.

A Microsoft não comentou so-
bre tal especulação, mas agora
com Blue já confirmado e com
vários lançamentos de alto per-
fil e alguns eventos no horizon-
te, a gigante de software não se-
rá capaz de permanecer calada
por muito mais tempo.

A confirmação do Windows
Blue veio através de um post no
blog de Frank X. Shaw, vice-pre-
sidente de comunicações corpo-
rativas da Microsoft. “Com uma
base notável de produtos no

mercado e uma visão clara de co-
mo a empresa vai evoluir, os lí-
deres de produtos da Microsoft
estão trabalhando juntos em pla-
nos para avançar nossos disposi-
tivos e serviços – um conjunto
de planos chamado internamen-
te de ‘Blue’”, escreveu ele.

Embora Shaw tenha enfatiza-
do que os líderes da empresa es-
tão alinhados em torno de objeti-
vos definidos, muitos terão como
desafio o que a empresa projetou
como “visão clara” para tercei-
ros. Devido ao efeito decepcio-
nante do Windows 8 no mercado

de PC e à posição tênue da Micro-
soft no crescente mercado de ta-
blets, muitos têm discutido o que
o Windows Blue deve oferecer.
As observações de Shaw chega-
ram poucos dias depois de uma
recente configuração de atualiza-
ção que vazou na rede. A constru-
ção não confirmada não só incide
sobre o direcionamento de me-
lhorias voltado para tablets, mas
também realoca um número de
controles do sistema do lado do
desktop para o lado do novo e mo-
derno sistema baseado em blocos
dinâmicos (os live tiles). ■

Depois de adquirir 12 marcas e
ativos da BRF no ano passado,
incluindo Seara e Keystone Foo-
ds, o Marfrig tem agora o desa-
fio de equilibrar seu caixa e co-
meçar a colocar a casa em or-
dem para melhorar o desempe-
nho neste ano.

Esta é a expectativa dos ana-
listas, que receberam a notícia
sobre o aumento da dívida líqui-
da e o fraco desempenho do
quarto trimestre com descon-
fiança. “Já esperávamos um re-
sultado fraco, mas veio além do
esperado, com altos custos e
margens baixas”, diz Catarina
Pedrosa, analista de mercado
do Banco Espírito Santo.

Para essa missão de melhorar
as finanças, o grupo conta des-

de o final do ano passado com
Sérgio Rial, novo CEO, que veio
para substituir Marcos Molina
— atual presidente do conselho
— e dar à administração da em-
presa um aspecto mais profissio-

nalizado e menos ligado à ges-
tão familiar. “O Marfrig está li-
derando esse processo, isso mos-
tra que empresas familiares po-
dem ser geridas por um grupo
de executivos profissionais sem
perder as origens e buscar cres-
cimento sólido como uma multi-
nacional”, disse.

Em conferência com analis-
tas, Rial afirmou que o desafio
da companhia para este ano é
consolidar a integração dos ati-
vos adquiridos e ampliar a força
de vendas. “Reconhecemos que
este não é o momento de total
confiança dos analistas, sabe-
mos que temos de melhorar de
forma significativa os resulta-
dos do Marfrig, e nosso foco es-
tá em trabalhar para isso e agre-
gar ainda mais valor ao nosso
portfólio em 2013”, declarou o
executivo.

Catarina afirma que o princi-
pal desafio da companhia neste
ano será consolidar as aquisi-
ções, garantindo oferta de pro-
dutos, preços e o aumento dos
pontos de vendas. “Tudo isso de-
manda logística maior do que
eles têm hoje, porque eles passa-
rão a atingir os varejistas meno-
res e abastecê-los exige uma lo-
gística diferente”. Segundo ela,
a expectativa do mercado é que
haja melhora dos resultados nos
trimestres finais de 2013.

Resultados
O impacto da compra de ativos
da BRF foi sentido no último tri-
mestre do ano passado, quando
os altos custos da soja e do mi-
lho no mercado, somados a al-

guns ativos inoperantes, recém-
adquiridos, fizeram o prejuízo lí-
quido da companhia chegar a
R$ 284 milhões no período. Nes-
se período, o Ebtida da empresa
somou R$ 405, 9 milhões, uma
queda anual de 22,1%, ante os
R$ 521 milhões registrados no úl-
timo trimestre de 2011.

Segundo Ricardo Florence, vi-
ce-presidente de Finanças e Re-
lações com os Investidores da
companhia, neste ano, com o
maior processo de integração
dos ativos adquiridos em 2012 e
o pleno funcionamento das uni-
dades fabris, os custos tendem a
ser menores. “As safras de
grãos brasileira e norte-ameri-
cana tendem a ser recordes, o
que deve contribuir para redu-
zir a pressão sobre os gastos”,
avalia Catarina.

Apesar dos resultados abaixo
do esperado no último trimes-
tre do ano, a troca de comando
no Marfrig foi bem-vista pelo
mercado. “Embora na prática
não deva haver grandes mudan-
ças , uma gestão mais profissio-
nalizada dá maior confiança ao
mercado”, afirma Catarina.

O ano de 2012 não foi conside-
rado bom para a maioria das em-
presas do setor de processamen-
to de proteína animal, especial-
mente para as que comer-
cializam carnes suína e de aves.
A BRF, por exemplo, sentiu os
impactos das vendas de seus ati-
vos, da variação cambial e da al-
ta dos preços das commodities
no 2º trimestre, quando o lucro
caiu 98% e ficou em R$ 6,38 mi-
lhões, ante R$ 497,9 milhões do
mesmo período de 2012. ■

Sérgio Rial
Presidente
do Marfrig

INVESTIMENTO

Unicasa abrirá lojas próprias da Dell Anno

Microsoft está trabalhando no Windows Blue

PERÍODO INSTÁVEL

Compra de ativos e preço do milho impactaram último trimestre

RESULTADO CONSOLIDADO, EM R$ BILHÕES

Receita operacional líquida

Custo dos produtos vendidos

Lucro bruto

Margem bruta

% da receita bruta

Receitas (despesas) operacionais

Ebitda Total

Margem Ebitda

21,0%

21,9%

16,0%

-70 pb*

130 pb*

48,8%

-22,1%

-330 pb

6,7

5,7

0,976

14,5%

-10,8%

0,788

0,405

6,0%

4º TRI/12

5,5

4,7

0,841

15,2%

-9,5%

0,529

0,521

9,4%

4º TRI/11 4º TRI/12 X 4º TRI/11

Fonte: Marfrig   *pontos base

Confirmação foi feita no blog de
Frank X. Shaw, vice-presidente
de comunicações da empresa

A Unicasa Móveis dá início este mês ao projeto de lojas próprias da

Dell Anno. O planejamento inicial prevê a abertura de sete lojas em São

Paulo e uma em Manaus. As duas primeiras revendas paulistas serão

inauguradas no início de abril no Bairro Morumbi e no Shopping Lar

Center. As demais devem iniciar operação até o final do ano. O foco em

São Paulo se dá porque, atualmente, este mercado responde por 50% do

faturamento da indústria, que encerrou 2012 em R$ 367 milhões. Reuters

Juliana Ribeiro
jribeiro@brasileconomico.com.br
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“O desafio neste ano
é consolidar a integração
dos ativos, ampliar a
força de vendas e melhorar
resultados”

Fotos: divulgação

Fotos: divulgação

Marfrig deve ter ano com menores
custos e maior integração de ativos

A nova versão
tem levado alguns
a prever a morte

da interface clássica
do desktop
do Windows

Após resultados abaixo do esperado, mercado acredita em melhora de desempenho no fim de 2013

IT Web
redacao@brasileconomico.com.br

Noanopassado,altoscustos operacionais impactaramosetor
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 abr. 2013, Empresas, p. 18.
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