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Daisuke Wakabayashi
The Wall Street Journal,  
de Tóquio

Ao levar a Sony Corp. de volta 
ao azul no ano fiscal que termi-
nou recentemente, seu diretor-
presidente, Kazuo Hirai, elimi-
nou um dos obstáculos em sua 
promessa de promover uma 
virada no conglomerado japo-
nês de eletrônicos e entreteni-
mento. Mas o que a empresa fizer 
este ano é o que provavelmente 
vai mostrar se ela está firme no 
caminho da recuperação.

A Sony se preparava para 
divulgar hoje que fechou o ano 
fiscal com lucro — o primeiro em 
cinco anos —, o que na verdade é 
uma vitória mais contábil do que 
operacional. A empresa japone-
sa ganhou dinheiro com a venda 
de imóveis e investimentos e se 
beneficiou da desvalorização do 
iene e da recuperação do preço 
das ações. O principal negócio 
da Sony, o de eletrônicos, ainda 
enfrentou dificuldade, marcado 
por quase uma década de perdas 
na divisão de TVs.

As expectativas com relação ao 
resultado eram grandes. Desde 
que atingiu a menor cotação nos 
últimos 32 anos em novembro 
do ano passado, a ação da Sony 
mais que dobrou de valor, graças 
ao otimismo de que o iene mais 
fraco impulsionaria os lucros. A 
forte demanda pelo seu principal 
smartphone, o Xperia Z, também 
alimentou a alta nas ações.

Analistas esperam um lucro 
de 67,8 bilhões de ienes (US$ 
684,8 milhões) para o ano fis-
cal que vai terminar em março 
do próximo ano, 70% acima do 
lucro projetado de 40 bilhões de 
ienes para o ano fiscal encerrado 
recentemente, segundo pesqui-
sa da Thomson Reuters.

Após cortar custos e otimizar 
suas operações no último ano 
fiscal, o primeiro de Hirai como 
diretor-presidente, a Sony enfren-
ta um teste crucial da sua proeza 
em desenvolver produtos. Ela pla-
neja lançar este ano o PlayStation 
4, a mais recente versão de seu 
console de videogame, e apresen-
tar uma linha mais ampla e com-

petitiva dos seus smartphones 
para acirrar a briga com a Apple 
Inc. e a Samsung Electronics Co.

Conseguir crescer por meio 
de novos produtos é particular-
mente importante para a Sony, 
já que seu negócio de eletrônicos 
está encolhendo. Em fevereiro, 
ela previu que as vendas de ele-
trônicos teriam uma forte queda 
no ano fiscal que acabou recen-
temente. As vendas em unidades 
de TVs de LCD recuaram 31% em 
relação a um ano antes, 29% no 
caso de câmeras digitais e 10% 
no de computadores pessoais 
Vaio e câmeras de vídeo.

Na semana passada, a Sony 
informou que Hirai e cerca de 
40 executivos concordaram em 
abrir mão de seus bônus devido 
às contínuas perdas no setor de 
eletrônicos. Esses bônus repre-
sentam entre 30% e 50% do salá-
rio anual dos executivos.

“Acreditamos que não será uma 
questão simples levar o [setor] 
de TVs de volta à lucratividade, 
aumentar significativamente o 
lucro com jogos e melhorar o da 
Vaio”, escreveu o analista Yasuo 
Nakane, do Deutsche Securities, 

em uma nota a clientes. “Acredi-
tamos que  melhor a perspectiva 
de lucro do seu principal negócio 
é de suma importância.”

O primeiro ano de Hirai como 
diretor-presidente foi atarefado. 
A Sony vendeu sua empresa de 
produtos químicos e reestrutu-
rou a divisão de celulares.

A empresa também dissolveu 
a parceria que mantinha com a 
Sharp Corp. e a Samsung para 
painéis de LCDs. Ao comprar os 
painéis livremente no mercado, 
onde consegue negociar preços 
melhores, a Sony espera final-
mente estancar as perdas da sua 
unidade de TVs. A empresa anun-
ciou que a operação atingirá o 
ponto de equilíbrio neste ano 
fiscal, colocando um ponto final 
em prejuízos que datam do iní-
cio dos anos 2000, com a transi-
ção dos modelos de tubo de raios 
catódicos para os de tela plana.

Dois outros segmentos tam-
bém merecem atenção especial.

O de videogames pode se bene-
ficiar do lançamento do PS4, mas 
isso não é certo. Novos sistemas 
com frequência geram grandes 
prejuízos iniciais. A Sony perdeu 

bilhões de dólares nos primeiros 
anos do PlayStation 3, vendendo 
o produto com prejuízo no iní-
cio para atrair clientes. Depois 
a empresa conseguiu reduzir  
custos e começou a lucrar com a 
venda de jogos de margem alta.

A Sony está desenvolvendo o 
PS4 com peças padronizadas e 
com isso espera evitar as perdas 
maciças associadas ao PS3. Mas 
ela também enfrenta um cenário 
diferente no mercado de videoga-
mes em relação à época em que o 
PlayStation foi lançado. Os con-
sumidores atualmente gastam 
mais tempo e dinheiro com jogos 
on-line e em smartphones. Essa 
mudança foi citada como a causa 
por trás da fraca recepção para os 
novos sistemas da Nintendo Co. 
nos últimos dois anos.

A divisão de celulares também 
é uma área de crescimento na 
mira de Hirai. Embora os seus 
novos produtos estejam tendo 
boa recepção no mercado, a Sony 
ainda têm de mostrar se a empre-
sa pode quebrar o duopólio for-
mado pela Samsung e pela Apple, 
que estão arrebatando a maior 
parte dos lucros do setor.

Virada da Sony é incerta sem  
melhora na área de eletrônicosINTERNACIONAL

A montadora japonesa Toyota 
divulgou ontem que seu lucro 
no ano fiscal encerrado em 
março triplicou em relação 
ao ano anterior, para US$ 9,7 
bilhões. O resultado foi impul-
sionado por fortes vendas nos 
EUA e pela desvalorização de 
cerca de 20% do iene contra o 
dólar no quarto trimestre. Ela 
estima que suas vendas vão atin-
gir um recorde de 9,1 milhões 
de veículos e que seu lucro vai 
subir 42% no ano fiscal corrente. 

O McDonald’s, dos EUA, a maior 
rede de fast-food do mundo, 
informou que as vendas de suas 
lanchonetes abertas há pelo 
menos um ano caíram 0,6% em 
abril ante o mesmo mês de 2012. 
Ela continua sentindo os efeitos 
da crise econômica na Europa e 
da gripe aviária na China.

Jeffrey Skilling, ex-diretor-
presidente da trading de energia 
Enron, preso por conspiração e 
fraude num caso que levou ao 
colapso da empresa e causou 
bilhões em perdas para investido-
res, fechou acordo com o Depar-
tamento de Justiça dos EUA para 
reduzir sua pena de 24 para 14 
anos de prisão. Os US$ 40 milhões 
em ativos apreendidos do ex-exe-
cutivo serão usados para ressarcir 
vítimas e ele não poderá mais ten-
tar anular o julgamento.

A montadora alemã BMW está 
sendo investigada na Índia, sob 
a suspeita de que sua filial local 
sonegou US$ 120 milhões em 
impostos de importação de auto-
peças, disse uma pessoa a par do 
assunto. A BMW afirmou estar 
cooperando com a investigação.

A Coca-Cola anunciou que vai 
oferecer bebidas de baixas calo-
rias em todos os mercados do 
mundo e colocar o número de 
calorias nos rótulos frontais das 
embalagens, uma inicativa em 
resposta às alegações de que seus 
produtos causam obesidade. A 
gigante americana dos refrige-
rantes informou ainda que vai 
deixar de promover suas bebidas 
para crianças com menos de 12 
anos e incentivar a atividade 
física nos países onde opera.

A Freddie Mac, gigante do 
crédito imobiliário dos EUA, 
divulgou ontem lucro de US$ 4,6 
bilhões no primeiro trimestre, o 
segundo maior da sua história. 
Preços em alta, queda na inadim-
plência de hipotecas e juros 
baixos continuam alimentando 
a virada da empresa, que teve que 
ser resgatada pelo governo dos 
EUA durante a crise imobiliária.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, espera ter vendas 
recorde de minério de ferro para a 
China este ano, graças à aquecida 
demanda do país por aço, disse 
Alan Smith, presidente da divisão 
de minério de ferro na Ásia.  As 
compras de aço da China devem 
chegar a 1 bilhão de toneladas em 
2030, previu o executivo.

O Sumitomo Mistsui, banco 
japonês, informou que comprou 
40% no banco Tabungan Pensiu-
nan, da Indonésia, por US$ 1,5 
bilhão. Os bancos do Japão estão 
buscando aumentar sua pre-
sença nas aquecidas economias 
emergentes do Sudeste Asiático. 
Espera-se que a da Indonésia 
cresça mais de 6% este ano.

REGIONAL

O governo do México divulgou 
um projeto para encorajar os 
bancos a conceder mais emprés-
timos a juros baixos. O presidente  
Enrique Peña Nieto considera a 
escassez de crédito um dos obstá-
culos para o crescimento do país. 
O plano prevê a criação de uma 
agência para ajudar bancos a ava-
liar os riscos de cada cliente.

A Cencosud, varejista do Chile, 
divulgou que fez uma provisão 
de US$ 42,5 milhões depois que 
a Suprema Corte ordenou que 
ela reembolsasse clientes por 
um aumento na tarifa do seu 
cartão de crédito, em 2006.  

A CNPC, petrolífera chinesa, 
estuda comprar a carioca Barra 
Energia, num acordo que pode-
ria chegar a US$ 2 bilhões, disse 
o executivo de um banco.

O Peru reduziu sua taxa de 
pobreza para 25,8% da popula-
ção no ano passado, ante 27,8% 
em 2011, informou o governo.  O 
crescimento econômico impul-
sionado pelas commodities 
ajudou a tirar mais de 500.000 
pessoas da pobreza em 2012. 

Correções e Amplificações

Gravadoras que tomaram parte 
num programa do governo dos 
EUA de estímulo à exportação 
já assinaram contratos de cen-
tenas de milhares de dólares no 
exterior. Artigo nesta página na 
segunda-feira disse, erradamente, 
que o valor era de centenas de 
milhões de dólares. A banda The 
Black Keys é representada pela 
Nonesuch, da Warner Music 
Group. O mesmo artigo disse que 
a gravadora era independente.

Daisuke Wakabayashi  
e Min-Jeong Lee
The Wall Street Journal

Depois de ter conquistado uma 
grande fatia do lucrativo merca-
do de smartphones da Apple Inc. 
e outros rivais, a Samsung Elec-
tronics Co. agora enfrenta um 
novo e invejável desafio ao estilo 
da Apple: uma pilha gigantesca 
de dinheiro acumulado no caixa.

Após um primeiro trimes-
tre marcado pela alta de 42% 
no lucro, a Samsung anunciou 
que seu caixa e equivalentes de 
caixa subiram para quase US$ 40 
bilhões ao fim de março. Descon-
tando a dívida, a posição do caixa 
líquido da Samsung é de 31,2 
trilhões de wons, ou US$ 28,5 
bilhões. Ao longo de 2012, seu 
caixa líquido quase triplicou.

Analistas esperam que a Sam-
sung use esse dinheiro para aqui-
sições que reforcem certas áreas 
como a de software e de equipa-
mentos médicos. Os acionistas 
provavelmente vão começar a 
buscar retornos maiores, seja por 
meio de aumento dos dividendos 
ou de recompra de ações, embo-
ra ainda não existam sinais do 
tipo de pressão de mercado que 
forçou a Apple a anunciar no mês 
passado essas duas iniciativas.

“Vamos começar a questionar 
se eles planejam manter todo 
esse dinheiro”, disse Willis Tsai, 
diretor da divisão de pesquisa de 
ações da TIAA-CREF, que admi-
nistra mais de US$ 400 milhões 
em ações da Samsung, segundo 
dados da S&P Capital IQ. “Quando 
encontrar [executivos] da empre-
sa, essa será provavelmente a pri-
meira pergunta que farei.”

A Samsung informou ao The 
Wall Street Journal que as suas 
reservas serão geridas de modo 

a priorizar “investimentos sus-
tentáveis em áreas como fábri-
cas, pesquisa e desenvolvimento 
e marketing que vão ajudar a 
empresa a consolidar ou a ampliar 
sua competitividade”. A compa-
nhia se recusou a comentar sobre 
qualquer plano futuro de paga-
mento de dividendos, recompra 
de ações ou aquisições.

O aumento no caixa  reflete uma 
mudança em como a Samsung 
gera o seu lucro. No passado, as 
divisões de chips e componentes 
— sustentadas por anos de gigan-
tescos gastos — impulsionaram 
os ganhos. Agora, o lucro vem em 
grande parte dos smartphones, 
que geram mais dinheiro porque 
não exigem tanto investimento.

A divisão que engloba o negó-
cio de telefonia móvel represen-
ta 74% do lucro operacional da 
Samsung; a de eletrônicos de 
consumo — como TVs — e com-
ponentes — como chips — res-
ponderam pelos outros 26% no 
primeiro trimestre deste ano. Há 
três anos, no mesmo período, os 

celulares foram responsáveis por 
25% do lucro operacional; e os 
semicondutores e LCDs, por 56%.

A Samsung costuma superar 
os concorrentes em gastos para 
construir fábricas maiores e mais 
modernas. Em períodos de desa-
celeração, quando a concorrên-
cia recuava nos investimentos, 
ela continuava a investir, o que 
permitiu expandir sua liderança.

Mas nos últimos anos, a Sam-
sung manteve seus gastos de 
capital estáveis — embora em 
nível bem maior que o dos con-
correntes. Seus investimentos 
somaram 22,8 trilhões de wons 
(US$ 21 bilhões) em 2012, mon-
tante semelhante ao de 2011 e 
que deve se repetir neste ano.

“O caixa nunca esteve tão alto 
porque eles o estavam reinves-
tindo, mas agora isso começou 
a mudar”, disse Mark Newman, 
analista da Sanford C. Bernstein 
no escritório de Hong Kong. Ele 
estima que o caixa da Samsung 
possa chegar a 100 trilhões de 
wons até o fim de 2015. 

Com base na quantidade de 
dinheiro e ativos líquidos que 
constavam no seu balanço do 
fim do último ano fiscal, a Sam-
sung tem o segundo maior caixa 
da Ásia, atrás da China Mobile 
Ltd., que possui US$ 64 bilhões, 
e à frente da Toyota Motor Corp., 
com US$ 27,5 bilhões, de acordo 
com os dados da S&P Capital IQ, 
que exclui empresas dos setores 
financeiro e de energia.

A pilha de dinheiro se deve em 
parte à forma conservadora que a 
Samsung o utiliza. O último divi-
dendo anual da empresa, de 8.000 
wons, representou um modesto 
rendimento de 0,54% em relação 
ao preço de sua ação. Como per-
centual do lucro líquido, o total 
de dividendos pagos caiu cinco 
anos seguidos. De 15,8% em 2007 
passou para 5% no ano passado. 

Além disso, a Samsung não faz 
recompras de ações desde 2007. 
Entre 2004 e 2007, ela recomprou 
pelo menos 1,8 trilhão de wons 
(US$ 1,6 bilhão) em ações a cada 
ano. O impulso para a recompra 
pode ter diminuído porque o 
preço da ação da Samsung quase 
triplicou desde o começo de 2008. 
No que se refere a aquisições, a 
Samsung comprou pequenas 
empresas ou  pequenas participa-
ções em companhias maiores. 

Newman, da Bernstein, disse 
que é cada vez mais provável que 
a Samsung procure uma aquisi-
ção maior, de bilhões de dólares, 
no futuro próximo. As pequenas 
aquisições mais recentes mos-
tram um interesse da empresa em 
crescer na área médica. Newman 
também espera que a empresa 
promova algum tipo de retorno 
aos acionistas dentro de dois ou 
três anos. O mais provável é que 
a Samsung faça um programa de 
recompra de ações, previu ele.

Caixa gordo é desafio para a Samsung
Bolso cheio
Enquanto o caixa aumenta, as despesas continuam de modo geral estáveis

The Wall Street Journal

Nota: 1 trilhão de wons = US$ 914 millhões
*Inclui investimentos de alta liquidez e instrumentos financeiros de curto prazo 
†Até março Fonte: a empresa
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Sarah E. Needleman 
e Spencer E. Ante
The Wall Street Journal

A Bitcoin, moeda virtual usada 
na internet, está atraindo mais e  
mais o interesse de investidores.

Ontem, um grupo liberado  
pela Union Square Ventures 
anunciou que colocará US$ 5 
milhões na Coinbase Inc., de São 
Francisco, uma das empresas 
novatas dedicadas à Bitcoin. A 
Union Square Ventures também 
investiu no Twitter.

No mês passado, investidores 
como a firma de capital de risco 
Andreessen Horowitz injetaram 
US$ 2 milhões na OpenCoin 
Inc. E, no ano passado, juntas, 
a Coinbase, a Coinsetter Inc. e a 
CoinLab Inc. captaram milhões 
de dólares de empresas de capi-
tal de risco e investidores-anjos, 
dando credibilidade à moeda 
digital sem apoio de um banco 
central.

A Coinbase opera um serviço 
on-line que permite aos usuá-
rios comprar  Bitcoin, guardar 
a moeda virtual em uma cartei-
ra digital e pagar comerciantes 

de bens ou serviços com ela. A 
empresa foi fundada no ano pas-
sado por Fred Ehrsam, ex-opera-
dor do Goldman Sachs, e Brian 
Armstrong, engenheiro que tra-
balhou no site Airbnb de aluguel 
de casas de temporada.

Em abril, a Coinbase tinha 
cerca de 116.000 usuários que 
converteram US$ 15 milhões 
de dinheiro real em Bitcoin, 
comparado com US$ 1 milhão 
em janeiro. A empresa informa 
que as conversões de dólar estão 
crescendo em cerca de 15% por 
semana, e sua base de usuários 
está crescendo a uma taxa sema-
nal de cerca de 12%.

Os críticos da Bitcoin argu-
mentam que obstáculos regula-
mentares e técnicos vão impedir 
o uso amplo da moeda. No mês 
passado, por exemplo, a Mt. Gox 
Co., maior casa de câmbio on-
line que negocia Bitcoin, infor-
mou que foi atacada por hackers  
e seus serviços desativados por 
quase  quatro horas. 

Moeda virtual Bitcoin 
atrai dinheiro de verdade

Leia artigo completo no site

O atual ano fiscal será crucial para reanimar sua debilitada divisão de eletrônicos, diz o o diretor-presidente, Kazuo Hirai 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 maio 2013, Empresas, p. B11.




