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Negócios Mea Culpa
Microsoft admite erro no
Windows 8 e diz que vai fazer
adaptações no sistema Pág.B12

Márcia De Chiara

Desde o início deste mês a
Semp Toshiba, fabricante de
aparelhos de imagem e som e de
computadores, está sob nova di-

reção. Após décadas longe do
dia a dia da empresa, Affonso
Brandão Hennel, de de quase 84
anos, reassumiu a operação da
companhia no lugar do filho,
Afonso Antônio Hennel, de 61
anos.

Na nova estrutura adminis-
trativa que começou a valer a
partir do início deste mês, pai e
filho trocaram de posições no
organograma da empresa. O fi-
lho, que era o presidente execu-
tivo da companhia e do conse-

lho, torna-se conselheiro da em-
presa, lugar anteriormente ocu-
pado pelo pai, que agora assu-
me a presidência da companhia
e do conselho de administra-
ção. Procurada, a assessoria da
Semp Toshiba confirma as mu-
danças, mas não explica as ra-
zões para a troca de posições.

De acordo com fontes domer-
cado, um prejuízo de quase R$
100 milhões acumulado nos
dois últimos anos provocou o
retorno do patriarca à presidên-

cia executiva. No ano passado, a
empresa faturou R$ 1,4 bilhão,
mas chegou a ter, em sua época
áurea, uma receita de mais de
R$ 2 bilhões.

A gota d’água para a troca de
comando, segundo fontes de
mercado, foi o fraco desempe-
nho nas vendas de computado-
res, segmento que até pouco
tempo atrás era tido como a joia
da coroa da empresa. A área de
informática está com competi-
ção acirrada, explicam especia-
listas do setor.

A empresa sofreu com a retra-
ção do mercado de computado-
res no Brasil. No ano passado,
15,5 milhões de unidades foram
vendidas no País, um volume
2% menor que em 2011, segun-

do dados da consultoria IDC
Brasil. A previsão é uma redu-
ção da ordem de 7% neste ano
na venda de computadores. A
maior parte do prejuízo acumu-
lado de R$ 100 milhões nos últi-
mos dois anos veio da área de
informática.

Televisores. O baque nos com-
putadores ocorreu após a retra-
ção nas vendas de televisores. A

empresa, que foi pioneira na
produção de TVs no Brasil, não
conseguiu acompanhar as co-
reanas LG e Samsung na corri-
da para lançar novas tecnolo-
gias no mercado brasileiro.

As primeiras televisões em
3D, por exemplo, chegaram ao
Brasil no primeiro semestre de
2010, mas o produto da Semp
Toshiba só chegou ao varejo em
meados de 2011.

Atualmente são poucas as
TVs encontradas no varejo fa-
bricadas pela companhia. Mes-
mo assim, a marca mudou de
Semp Toshiba para STI, iniciati-
va tomada nos últimos anos pa-
ra reforçar a aposta no segmen-
to de informática. / COLABOROU
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Documentos obtidos pelo Mi-
nistério Público de Paris confir-
mam que a companhia France
Telecom, a maior operadora te-
lefônica da França, elaborou
em 2006 planos secretos para
demitir 22 mil funcionários em
todo o país. Os informes inter-
nos são considerados pelos pro-
motores como chave para en-
tender a onda de suicídios ocor-
rida no interior da empresa en-
tre 2008 e 2011, quando um to-

tal de 57 profissionais de baixo,
médio e alto escalões se mata-
ram, grande parte acusando
seus gestores como responsá-
veis pelo ato de desespero.

A investigação do MP de Pa-
ris acabou ontem, depois de
dois anos de trabalho, e não leva
em consideração outros 34 sui-
cídios que, segundo sindicatos,
aconteceramem 2007. Ainda as-
sim, a investigação sacudiu o
meio empresarial francês on-
tem porque teria constatado
métodos antiéticos de gestão
de recursos humanos no inte-
rior da empresa, que tentou for-
çar a partida dos funcionários
sem recorrer a um plano de re-
dução de efeito ou de demis-
sões voluntárias – o que custa-
ria mais caro à companhia.

Segundo o jornal Le Parisien,

que obteve uma cópia dos docu-
mentos, atas de reuniões, como
a realizada em 20 de outubro de
2000, comprovam que o ex-di-
retor-presidente da France Te-
lecom, Didier Lombard, pres-
sionava pela demissão de fun-
cionários. Em um encontro no
qual discutiu as demissões,
Lombard comentou as metas:
“É nossa única chance de fazer
os 22 mil”. Entre 2005 e 2009, o
número de trabalhadores da

empresa caiu de 196 mil para
167 mil.

Pressão psicológica. Além
dos documentos, um relatório
da Inspeção-geral do Trabalho
da França e de um escritório de
auditoria em recursos huma-
nos comprovaram que a dire-
ção da France Telecom tinha o
objetivo claro de reduzir efeti-
vos. Para tanto, usava como mé-
todos críticas excessivas e, não

raro, infundadas, transferên-
cias obrigatórias e pressões psi-
cológicas de todo gênero sobre
os empregados – fatores que te-
riam sido decisivos para a onda
de suicídios, segundo conclui o
MP de Paris.

Três altos executivos da em-
presa, todos já afastados – além
de Lombard, Louis-Pierre We-
nes, número 2 da companhia, e
Olivier Barberot, ex-diretor de
Recursos Humanos – serão jul-
gados por “assédio moral”. On-
tem, Jean Veil, advogado de Di-
dier Lombard, o principal acusa-
do, informou que seu cliente
não vai se pronunciar. “A fase
de instrução do processo não
terminou, e o juiz não encerrou
seu trabalho”, justificou. “Meu
cliente guardará suas declara-
ções para a Justiça.”

Além de France Telecom, ou-
tras companhias francesas, co-
mo Renault e PSA Peugeot-Ci-
troën, enfrentaram ondas de
suicídios no fim dos anos 2000.
Embora em menor escala, os ca-
sos continuam acontecendo
em grandes multinacionais da
França. Em 21 de abril, um ho-
mem de 35 anos, técnico de ma-

nutenção da Renault, se suici-
dou em seu ambiente de traba-
lho. Em uma carta, ele escreveu:
“Obrigado, Renault. Obrigado
por estes anos de pressão e de
chantagem”. Referindo-se ao di-
retor-presidente da compa-
nhia, o franco-brasileiro Carlos
Ghosn, o trabalhador concluiu:
“O medo e a incerteza sobre o
futuro fazem parte, ao que pare-
ce? Você terá de explicar isso a
meus filhos, Carlos”. /A.N.

Investigação sobre
suicídios vê pressão
da France Telecom

Ex-presidente volta ao
comando da Semp Toshiba

Queda recorde nas vendas da Renault
coloca Carlos Ghosn sob pressão
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Duas das maiores montado-
ras de veículos do mundo, as
francesas Renault e PSA
Peugeot-Citroën, registra-
ram recordes negativos de
vendas no primeiro trimes-
tre deste ano. Dados divulga-
dos ontem pela Comitê de
Construtores Automotivos
da França (CCFA) indicam
queda nas vendas de 32% em
12 meses e de 50% em compa-
ração ao patamar pré-crise in-
ternacional.

A turbulência no setor auto-
motivo é tão grande na França
que a gestão do presidente fran-
co-brasileiro Carlos Ghosn é ca-
da vez mais contestada pela im-
prensa e por sindicatos.

As estatísticas foram publica-
das ontem, em Paris, e demons-
tram a amplitude da crise que
atinge as três maiores marcas
de automóveis da França. No
primeiro trimestre Renault,
Peugeot e Citroën venderam

um total de 350 mil veículos no
país. A maior perda foi do grupo
PSA, que recuou 35,7% em um
ano, vendendo 230,3 mil unida-
des. Já a Renault perdeu 23,7%
em relação ao seu próprio de-
sempenho, fechando com 118
mil vendas no período.

O recuo das marcas francesas
também se verificou nas ven-
das mundiais. A PSA perdeu
18,8% em um ano, com 712,9 mil
veículos comercializados. Já
Renault recuou 7,9%, com 658,5
mil veículos, graças ao cresci-
mento de sua marca de baixo
custo, a Dacia, cujas vendas su-
biram 23,7% no primeiro perío-
do do ano.

Para boa parte dos analistas
da indústria automotiva da
França, a situação é preocupan-
te não apenas pelas perdas do
trimestre, mas porque a produ-
ção dos dois grupos já havia caí-
do 16,4% em 2012.

Ghosn. Se no grupo PSA as crí-
ticas se concentram sobre a ges-
tão da família Peugeot, na
Renault a desconfiança cresce
em relação ao seu diretor-presi-
dente, Carlos Ghosn.

O executivo franco-brasilei-
ro chegou ao comando da mon-
tadora francesa em 2005 com a
reputação de ser um dos artífi-
ces da aliança Renault-Nissan,
que deu aos franceses uma fatia
de 43,4% das ações da coligada
japonesa.

O problema é que, desde a as-
sociação, a montadora oriental
não para de crescer, enquanto a
francesa vacila. Em 1999, as ven-
das das duas empresas eram si-
milares, de 2,2 milhões de veícu-

los para Renault e 2,6 milhões
para Nissan.

Já em 2012 a Nissan vendeu
4,94 milhões de automóveis,
crescendo 5,8%. A Renault, por
outro lado, vendeu 2,55 milhões
– volume pouco superior ao de
14 anos atrás. A diferença tam-
bém é gritante em número de
funcionários.

Ambas dispunham de cerca
de 140 mil empregados cada em
1999. Hoje a Renault tem 127
mil funcionários, enquanto Nis-
san tem 248 mil. Grosso modo,
a companhia japonesa é hoje
duas vezes maior do que sua

maior acionista.
Baseado nesses números, pu-

blicações especializadas, como
o jornal de economia La Tribu-
ne, lideram as críticas ao execu-
tivo.

“O balanço de Carlos Ghosn,
que fracassou em suas previ-
sões de volume e de rentabilida-
de, é no mínimo fraco na
Renault”, avaliou o jornal em
sua edição de ontem.

Além dos resultados financei-
ros pouco convincentes, Ghosn
vem sendo alvo de ataques por
parte de sindicatos da indústria
automotiva e até do ministro da

Economia, Pierre Moscovici,
em razão de sua remuneração
anual.

Enquanto a empresa vai mal,
seu diretor-presidente vai bem.
À frente de Renault-Nissan, o
franco-brasileiro receberá um
total de € 11,2 milhões em salá-
rio anual – quase dez vezes mais
do que seu salário anual fixo, de
€ 1,23 milhão.

Remuneração. Até aqui, a as-
sessoria do executivo nunca
aceitou os pedidos de entrevis-
ta feitos pelo Estado. À impren-
sa francesa, o executivo se de-

fendeu em entrevista na última
semana, lembrando que redu-
ziu em 30% sua remuneração va-
riável após um acordo trabalhis-
ta com sindicatos. Além disso,
Ghosn tem lembrado seus críti-
cos de que não pediu para ser
chefe do grupo Renault-Nissan.

“Em 2005 eu não me impus
presidente das duas empresas”,
disse ele, argumentando: “Fo-
ram os acionários que votaram
com conhecimento de causa.
Eles poderiam ter dito: nós não
queremos o mesmo presidente
para as duas empresas”. / COM
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Após décadas longe do
dia a dia da companhia,
Affonso Brandão Hennel
assume presidência da
empresa no lugar do filho

Apuração sobre 57
mortes na empresa
prova a existência de
programa oculto para
obter 22 mil demissões

Assédio. Empresa é acusada de induzir equipe à demissão

Turbulência. Conhecido como ‘matador de custos’, presidente franco-brasileiro do grupo Renault-Nissan enfrenta críticas de
sindicatos e até do ministro da economia francês; vendas das montadoras francesas recuaram à metade nos últimos cinco anos

Acordo. Após críticas, Ghosn afirma que sua remuneração variável foi reduzida em 30%

● Cortes

● Declínio

● Defesa

● Mudança

22 mil
trabalhadores deveriam ser desli-
gados da France Telecom em
2006, de acordo com documen-
tos internos sigilosos

29 mil
vagas foram cortadas da empre-
sa entre 2005 e 2009

57 pessoas
da equipe da France Telecom se
suicidaram entre 2008 e 2011

32%
é a queda nas vendas de veículos
das montadoras francesas no
período de 12 meses na França

50%
é a queda nos negócios da
Renault e da PSA no seu país de
origem desde o início da crise
financeira internacional

712,9 mil
é o total de veículos vendidos
pela PSA no mundo todo no pri-
meiro trimestre, uma queda de
18,8% em relação a 2012

658,5 mil
foi quando a Renault vendeu nes-
te ano globalmente, volume 7,9%
menor que o registrado no mes-
mo período de 2012

“Em 2005 eu não me
impus presidente das
duas empresas. Foram
os acionistas que
votaram com
conhecimento de causa.
Eles poderiam ter
dito: nós não queremos
o mesmo presidente
para as duas empresas”
Carlos Ghosn
PRESIDENTE MUNDIAL DO GRUPO

RENAULT-NISSAN

R$ 100
milhões de prejuízo acumulado
nos últimos dois anos seria o
motivo da troca no comando
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