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Spencer E. Ante
The Wall Street Journal

A visão que a IBM tem de si 
mesma está divergindo cada vez 
mais da visão de Wall Street.

Um número crescente de ana-
listas teme que a International 
Business Machines Corp. pode 
estar do lado errado de uma 
grande mudança tecnológica, 
conhecida como computação 
em nuvem.

Empresas de computação em 
nuvem oferecem aos clientes a 
capacidade de alugar hardware 
e software na internet em vez de 
ter que comprar sistemas caros 
e operá-los internamente. Siste-
mas em nuvem são geralmente 
muito menores, levam menos 
tempo para implementar e 
requerem menos compras de 
equipamentos.  

A IBM, por outro lado, gera 
grande parte da sua receita 
vendendo software, hardware e 
sistemas de computação instala-
dos pelo seu exército de consul-
tores de tecnologia. Sua própria 
área de serviços em nuvem está 
sendo superada por concorren-
tes como a Amazon.com Inc. 

Os serviços em nuvem da IBM 
incluem criar “nuvens privadas” 
internas que são totalmente con-
troladas pelas próprias empre-
sas. É uma boa abordagem para 
companhias em busca de segu-
rança, mas que não proporciona 
as mesmas reduções de custo 
de usar serviços públicos em 
nuvem. 

A IBM não divulga resultados 
separados para a divisão, mas 
informou que a receita dela 
subiu 70% no primeiro trimestre 
em relação a um ano antes.

Ainda assim, a companhia 
divulgou, em 18 de abril, que 
seu lucro no trimestre caiu 1% e 
a receita, 5%. As ações desabaram 
8% no dia seguinte, o maior declí-
nio em oito anos, dissipando US$ 
19 bilhões em valor de mercado. 
A ação da IBM fechou ontem a 
US$ 193,95, com alta de 2,2%. 

O resultado levou a diretora-
presidente, Virginia Rometty, a 
fazer uma rara advertência num 

vídeo de cinco minutos enviado 
aos 434.000 empregados da IBM, 
em que ela diz que a empresa 
precisa ser mais ágil e responder 
mais rapidamente às necessida-
des dos clientes.

No vídeo, Rometty temperou 
palavras de estímulo aos fun-
cionários, nos comentários de 
rotina sobre os resultados, com 
observações inusitadas de que a 
firma precisa acelerar sua transi-
ção para novas áreas da compu-
tação e recuperar o rumo.         

“Onde não nos transformamos 
rápido o suficiente, estamos em 
dificuldades”, Rometty disse no 
vídeo publicado no site interno 
da IBM e examinado pelo The 
Wall Street Journal. “Temos que 
estar à altura disso e lidar com 
isso, em todos os níveis.” 

Em outro sinal dos efeitos 
dos resultados, a IBM mudou as 
posição do seu executivo mais 
alto — responsável pela área 
de hardware de computação — 
diante de uma queda acentuada 

nas vendas da divisão, disse uma
pessoa a par da situação.

Rodney Adkins, que ocupa-
va o cargo de diretor do Grupo
de Sistemas e Tecnologia, será
agora vice-presidente sênior de
estratégia corporativa.

A IBM sempre foi perita em
administrar suas diversas áreas 
e frequentemente produzir
resultados financeiros que agra-
dam Wall Street. Mas ela vem
tropeçando ultimamente, num
momento em que novas tecno-
logias ameaçam seus lucrativos
negócios.

A empresa atribuiu o fraco
desempenho no trimestre à
equipe de vendas, afirmando
que a divisão deixou de fechar 
vários bons negócios de softwa-
re e hardware.

No mesmo vídeo, gravado no
seu escritório na sede da empre-
sa em Armonk, no Estado de
Nova York, Rometty mencionou
um desses negócios, uma gran-
de proposta de software que ela
disse ter sido para um cliente 
importante no setor de varejo. 

“Fomos muito lentos em com-
preender o valor e então em
atuar na aprovação e conclusão 
do processo”, disse ela. “Como
resultado, não conseguimos o
negócio.”

Rometty então anunciou uma
nova regra. Se algum cliente fizer
uma solicitação ou levantar uma
questão, a IBM tem que respon-
der dentro de 24 horas, disse ela. 

“E se algo te atrapalhar, peça
ajuda”, exigiu ela. “Envolva a
gerência, envolva a liderança.”

Rometty, uma funcionária de
carreira da IBM e nona líder dessa
empresa de 102 anos, tem que
satisfazer expectativas elevadas.  

Ela herdou uma empresa cuja 
ação estava sendo negociada
perto de picos históricos, depois
de uma sequência de lucros
gordos mesmo durante a crise
financeira. Seu predecessor,
Samuel Palmisano, reformou
radicalmente a oferta de pro-
dutos e serviços da companhia,
vendendo a unidade de PCs e
investindo o dinheiro em áreas
mais lucrativas, como software.

Aposta tímida na computação
em nuvem prejudica a IBMINTERNACIONAL

A United Airlines, empresa 
aérea dos EUA, perdeu US$ 11 
milhões no primeiro trimestre 
com a suspensão dos voos do 
787 Dreamliner, disse o dire-
tor-presidente, Jeff Smisek. Em 
janeiro, reguladores suspende-
ram os voos do jato após proble-
mas nas baterias. 

A 3M, conglomerado industrial 
dos EUA, teve lucro de US$ 1,13 
bilhão no primeiro trimestre, 
0,4% maior que um ano atrás. O 
resultado foi afetado pela queda 
nas vendas de películas para pro-
teção de telas de celulares e de 
outros materiais para aparelhos 
eletrônicos. A empresa também 
reduziu sua estimativa de lucro 
para 2013 de até US$ 6,95 por 
ação para até US$ 6,85. 

A petrolífera americana Exxon 
divulgou ontem lucro de US$ 
9,5 bilhões no primeiro trimes-
tre, quase igual aos US$ 9,45 
bilhões do mesmo período de 
2012. A receita caiu 12%, para 
108,8 bilhões, prejudicada pelos 
preços mais baixos do petróleo. 
A empresa reduziu a exploração 
de gás de xisto nos EUA devido 
ao excesso de oferta.

Os concorrentes do Google na 
Europa receberam um mês dos 
reguladores da UE para respon-
der às mudanças que a empresa 
propôs fazer em seus serviços 
de busca em resposta às alega-
ções de que estaria abusando 
do seu domínio na internet. O 
Google concordou, por exem-
plo, em identificar os resultados 
de busca referentes aos seus 
próprios produtos, como o You-
Tube e o Google+. 

O Soros Fund Management, 
fundo do investidor George 
Soros, divulgou ontem que com-
prou 7,9%, ou 17,4 milhões de 
ações, na varejista americana J.C. 
Penney. As ação da empresa, que 
está em dificuldade financeira, 
saltou 7% depois do anúncio,  
para US$ 16,23.

A Sony, fabricante japonesa de 
eletrônicos, informou ontem 
que duplicou sua estimativa de 
lucro para o ano fiscal encer-
rado em março, para cerca de 
US$ 402 milhões. O resultado 
pode ser o primeiro lucro anual 
da empresa em cinco anos.

O banco espanhol Santander, o 
maior da zona do euro por valor 
de mercado, divulgou ontem um 
lucro de US$ 1,6 bilhão no pri-
meiro trimestre, 26% menor que 
o do mesmo período de 2012. A 
redução nas margens em merca-
dos importantes, como Espanha 
e Reino Unido, foi uma das prin-
cipais causas da queda.

O Facebook fechou a compra 
da Parse, uma firma americana 
novata que cria aplicativos 
móveis para diferentes sistemas 
operacionais, informaram ontem 
as empresas. Não foram revela-
dos valores, mas pessoas a par do 
assunto disseram que o valor do 
negócio foi de US$ 85 milhões.

Autoridades do Reino Unido 
informaram que estão investi-
gando a mineradora britânica 
ENRC por suspeita de fraude, 
suborno e corrupção nas suas 
operações na África e no Caza-
quistão. A empresa afirmou estar 
cooperando com a investigação.

REGIONAL

O novo diretor-geral da OMC 
será um latino-americano pela 
primeira vez. O embaixador bra-
sileiro Roberto Azevêdo e Her-
minio Blanco, ex-ministro do 
Comércio e Indústria do México, 
foram selecionados como fina-
listas para a sucessão do francês 
Pascal Lamy, em 1 de setem-
bro, segundo pessoas a par do 
assunto. Os outros candidatos 
eram da Coreia do Sul, Indonésia 
e Nova Zelândia. A decisão final 
deve sair no fim de maio.

A SQM, fabricane chilena de 
produtos químicos, anunciou 
que planeja investir este ano 
US$ 500 milhões, a maior parte 
de capital próprio, para ampliar 
sua produção, principalmente 
de cloreto de potássio. Ela é líder 
mundial na produção de iodo, 
lítio e nitrato de potássio.

A construtora mexicana Urbi 
informou ontem que o GE Capi-
tal, braço financeiro do conglo-
merado americano GE, entrou 
na Justiça mexicana contra ela e 
várias de suas subsidiárias exi-
gindo o pagamento de dívida de 
cerca de US$ 8,2 milhões. Neste 
mês, três agências classificado-
ras rebaixaram a avaliação de 
crédito da Urbi e advertiram 
sobre o risco de ela não honrar o 
pagamento. A GE não comentou.

A GDF Suez, empresa de energia 
francesa que possui ativos na 
América Latina, está avaliando 
oportunidades de investimento 
na região, informou seu diretor-
presidente, Gérard Mestrallet. 
Ele disse que a companhia quer 
reforçar sua presença no Brasil, 
Chile, Peru, Panamá e talvez em 
mais “um ou dois países”.

Lauren Weber
The Wall Street Journal

Keith Gormley não estava pro-
curando emprego. Mas numa 
manhã, no ano passado, a cami-
nho do trabalho, ele acessou pelo 
iPhone o aplicativo de busca de 
empregos Indeed.com.

“Eu estava entediado e acho 
que o Twitter não estava tão 
ativo como de costume. Estava 
apenas checando os empregos 
disponíveis”, disse ele. 

Uma vaga na área de redes 
sociais da Prudential Financial 
Inc. chamou a atenção de Gor-
mley. Ele navegou na página 
de oportunidades de emprego 
do site da empresa de serviços 
financeiros e fez algumas pes-
quisas no Twitter e no LinkedIn.  
Poucos dias depois, pelo compu-
tador de casa ele se candidatou 
para o cargo. Após alguns meses, 
o jovem de 31 anos de idade 
estava contratado.

A firma de pesquisa tecnológi-
ca IDC prevê que os dispositivos 
móveis irão ultrapassar os com-
putadores de mesa e laptops 
na preferência dos americanos 

para acessar a internet até 2015. 
E com a rápida migração para 
os smartphones e tablets, os 
empregadores estão correndo 
para desenvolver versões para 
aparelhos móveis das suas pági-
nas de oportunidades de empre-
go, aplicativos com conteúdos 
interativos sobre carreiras como 
jogos e tours virtuais de locais 
de trabalho e versões simplifica-
das de inscrições para vagas que 
podem ser mais facilmente feitas 
num dispositivo portátil. 

Companhias e especialistas em 
recrutamento acreditam que a 
seleção por meio de dispositivos 
móveis vai ajudar a engajar can-
didatos que do contrário passa-
riam despercebidos: jovens e com 
salários baixos que possivelmente 
não têm computadores em casa, 
mas que estão grudados em seus 
smartphones, além de candida-
tos passivos — pessoas que como 
Gormley já estão empregadas — 
que casualmente buscam outras 
opções no tempo livre.

Recrutamento ganha 
ajuda de smartphones

Leia artigo completo no site

Virginia Rometty diz que a IBM precisa pensar e agir mais rápido
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Liam Denning
The Wall Street Journal

O que houve com o mercado 
de commodities?

Desde 1998, ele vinha em 
franca ascensão — o chamado 
superciclo, em que a demanda 
crescente por matérias-primas 
supera a oferta, elevando os pre-
ços a picos incomuns. 

Ultimamente, porém, as com-
modities estão indo ladeira 
abaixo. Na última conferência 
de resultados do banco ameri-
cano Morgan Stanley, a diretora 
financeira, Ruth Porat, classifi-
cou essa fraqueza como cíclica 
ao invés de estrutural. Mas uma 
mudança mais fundamental 
parece estar em andamento.   

Duas coisas sustentaram a alta 
das commodities industriais. 
Primeiro, preços baixos desen-
corajaram investimentos em 
novas minas e campos de petró-
leo durante boa parte dos anos 
80 e 90. Segundo, a demanda em 
mercados emergentes, principal-
mente na China, deu um salto.  

Nenhum desses fatores conti-
nuará o mesmo nesta década. 

Preços altos incentivaram 
investimentos em novas fon-
tes. O exemplo mais óbvio foi 
a recuperação da produção de 
petróleo e gás natural nos Esta-
dos Unidos. Os gastos mundiais 
com recursos petrolíferos foram 
de US$ 700 bilhões neste ano, 
mais do quádruplo de dez anos 
atrás, segundo estimativa da 
consultoria IHS Herold.

Algo semelhante está aconte-
cendo com os metais e minerais 
usados na indústria. A Caterpillar 
acabou de cortar suas previsões 
de lucro e receita, citando a fraca 
demanda por equipamentos de 
mineração. O excesso de capaci-
dade vem há anos pesando sobre 

o preço do alumínio e já começou 
a atingir o do minério de ferro.  

Agora, é o cobre que está sen-
tindo os primeiros efeitos. O 
banco Barclays projeta que a ofer-
ta mundial do metal ultrapassou 
o consumo no ano passado e 
continuará à frente pelo menos 
até 2014, revertendo os déficits 
de 2010 e 2011. Agora que a ofer-
ta está acelerando, o crescimento 
da demanda diminuiu. 

O baixo crescimento e o uso 
mais eficiente dos combustíveis, 
principalmente nos EUA, levam a 
Agência Internacional de Energia 
a prever que a demanda de petró-
leo nas economias avançadas em 
2017 será menor que em 1997.     

Para os que apostam na alta 
do petróleo, a China é o grande 
trunfo. Entre 1998 e 2007, o país 
respondeu por 29% do cresci-
mento da demanda por petróleo, 
com a antiga União Soviética e o 
Oriente Médio sendo dois outros 
centros de crescimento. De fato, 
a agência espera que a demanda 
combinada dos dois ultrapasse 
a da China até 2017. Mas a eco-
nomia dessas duas regiões está 
altamente atrelada às exporta-
ções dos próprios combustíveis. 

Assim, as estimativas do seu con-
sumo vão depender do desempe-
nho da China. 

O consumo de petróleo da 
China durante esta década não 
deve repetir os altos volumes da 
última, quando ele quase dobrou. 
No começo daquele período, a 
China consumia entre 1,5 barril 
de petróleo para cada US$ 1.000 
do seu produto interno bruto, 
segundo a firma Raymond James. 
Em 2012, esse consumo tinha 
caído para menos de um barril.

O crescimento do PIB da China 
diminuiu devido à fraqueza de 
mercados que recebem suas 
exportações, especialmente a 
Europa. Além disso, o governo 
está tentando mudar o foco da 
economia dos investimentos, 
que atualmente respondem por 
metade do PIB, para o consumo, 
que representam apenas um 
terço. Essa mudança será um freio 
considerável para o crescimento.

A demanda por metais poderia 
ter um desempenho ainda pior 
nesse cenário, considerando o 
quanto ela está ligada à febre de 
construção na China. Por exem-
plo, entre 2005 e 2010, a China 
respondeu por 150% do cresci-

mento da demanda mundial
por cobre (levando em conta o
crescimento negativo de alguns
países). O Barclays calcula que tal
dependência permanecerá alta
no período entre 2010 e 2014, 
com a China representando 99%
do crescimento líquido.  

O outro lado da moeda é uma
possível aterrissagem acidentada
da China. A Longview Economics,
apontando para uma alavanca-
gem elevada, estima que o setor
privado da China precisará de
perto de US$ 3 de financiamento
para cada US$ 1 que adicionar ao
PIB, mais de 2,5 vezes o nível pre-
valente antes da crise financeira. 
O risco de uma bolha de crédito 
estourar na China, emperrando o 
crescimento, é real.

Ainda há dinheiro a se ganhar 
com commodities. Mas isso vai
requerer gerenciamento ativo de
investimentos, conhecimento do
mercado e ações no tempo certo.
Isso está mais de acordo com as
habilidades de operadores espe-
cializados do que com a aborda-
gem de comprar e segurar que
ganhou força nos últimos dez
anos. Essa era de ouro das com-
modities chegou ao fim. 

O fim da era de ouro das commodities

Desempenho da chefe
A liderança de Virginia Rometty na IBM tem tido altos e baixos

Performance da empresa refletida na trajetória da ação, em US$

Divulgação de resultados

Fonte: WSJ Market Data Group                                                                     The Wall Street Journal
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 abr. 2013, Empresas, p. B16.




