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Negócios Mercado financeiro
Banco do Brasil lucra R$ 2,5 bi
no trimestre, mas resultado fica
abaixo do esperado. Pág.B12

Gestores dos fundos de private
equity que investem nos gru-
pos Ânima Educação e Multi
reforçaram a intenção de levá-
los à Bolsa. “O IPO será uma
moeda importante e o grupo
Ânima vem se preparando para
isso”, revelou Jonas Gomes,
sócio da BR Investimentos. O
presidente da Kinea Investi-
mentos, do Itaú, Márcio Verri,
também afirmou que o Grupo
Multi continua na preparação
para ir à Bolsa. “A intenção do
Giovanelli (atual presidente da
empresa) é essa; ele entrou pa-
ra isso.”

BEBIDAS
Grupos Multi e Ânima
mais perto da bolsa

A OSX, empresa de serviços e
equipamentos para construção
naval do grupo do empre-
sário Eike Batista, en-
cerrou o primeiro
trimestre de 2013
com prejuízo líqui-
do de R$ 20,7 mi-
lhões, contra lucro
de R$ 10,2 milhões
em igual período do
ano anterior. A receita
com a venda de bens e ser-
viços somou R$ 96,1 milhões
de janeiro a março, queda de
9% em relação ao mesmo perío-
do de 2012.

O conglomerado alemão
ThyssenKrupp não descarta

a emissão de novas ações
para ajudar a reduzir

sua dívida, afirmou o
executivo-chefe
Heinrich Hiesinger
durante teleconfe-
rência. No entanto,

ele destacou que a
Thyssen tem recur-

sos suficientes para
suas operações, apesar do

alto nível de dívida, resultado
sobretudo dos investimentos
ruins em usinas siderúrgicas
no Brasil e nos EUA.

O Superior Tribunal de Justiça
manteve decisão do Procon
mineiro de multar a Refrigeran-
tes Minas Gerais, fabricante da
Coca-Cola, por reduzir o tama-
nho das embalagens de Sprite,
Fanta e Kuat sem informar de-
vidamente o consumidor. A
maquiagem foi identificada
nas garrafas de 600 ml, que
agora têm 500 ml. A multa será
de R$ 460 mil.

Para o Procon, “houve au-
mento disfarçado de preços”. A
empresa justificou que segue
norma do Ministério da Justi-

ça, ao informar no rótulo a re-
dução, em termos nominais e
porcentuais. Argumentou ain-
da que reduziu proporcional-
mente o preço na fábrica. E que
caberia aos distribuidores re-
passar a diminuição de custos.

GRUPO X
OSX, de Eike Batista,
sai do lucro ao prejuízo

Japonesa Omron
inaugura fábrica no País

Mônica Ciarelli
Irany Tereza / RIO

Fora da 11ª Rodada de licitações
da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustí-
vel (ANP), a HRT garantiu on-
tem que a transição na empresa
não afetará os planos de expan-
são. Em teleconferência com
analistas, o novo comando da
petroleira traçou como meta
perfurar mais dois poços na Na-
míbia, um poço na Bacia de Soli-
mões e outro no campo de Pol-
vo, na Bacia de Campos.

“Não haverá nenhuma modi-
ficação nos planos de perfura-
ção na Namíbia. Vamos perfu-
rar, pelo menos, mais dois po-
ços de exploração e continuare-

mos a buscar novas oportunida-
des”, disse o presidente do con-
selho de administração da
HRT, John Willott.

No evento, o executivo apro-
veitou para informar que a vaga
de presidente da HRT America
será ocupada por Joseph Paulo,
atual vice-presidente de explo-
ração e produção da HRT. A sub-
sidiária é a responsável pelas ati-
vidades na Namíbia, na África,
principal aposta de crescimen-
to da petroleira.

Durante a teleconferência, a
Willott ressaltou o trabalho
conduzido pelo fundador, Mar-
cio Rocha Mello, que deixou a
presidênciada companhia na se-
gunda-feira. O vínculo de Mello
com a petroleira não foi total-
mente cortado – ele permanece-
rá como membro do conselho
de administração.

Revisão. O campo de Polvo,
na Bacia de Campos, também
concentrou a atenção dos ana-
listas durante a teleconferên-

cia. A ideia da petroleira é fazer
uma “re-exploração” do campo
de Polvo, no qual a companhia
adquiriu recentemente uma fa-
tia de 60% da britânica BP.

A direção da HRT disse ter fi-
cado impressionada com o tra-
balho desenvolvido pela petro-
leira britânica, mas admitiu es-
tudar a necessidade de contra-
tar novos dados sísmicos, inclu-

sive sísmicas 3D para compreen-
der melhor a região. “Em algum
momento em 2014 devemos fa-
zer nova perfuração na área
(Polvo)”, disse Wagner Peres,
membro do conselho de admi-
nistração da HRT. O acordo
com a BP prevê que a HRT será
operadora do campo, quando a
Agência Nacional de Petróleo
(ANP) aprovar a transação.

Sobre a Bacia de Solimões, o
diretor de exploração da petro-
leira, Nilo Azambuja, afirmou
que a meta é também perfurar o
poço HRT-12 ainda este ano.

“Com relação ao plano do
HRT-12, finalizamos a aquisição
dos dados sísmicos nos blocos
SOL-T-194 e SOL-T-195. Os re-
sultados estão sendointerpreta-
dos e isso vai nos ajudar a deter-

minar em que localização va-
mos tomar o risco”, afirmou
Azambuja.

O presidente da HRT, Milton
Franke, disse que já foram con-
cluídos aproximadamente 450
quilômetros de dados sísmicos
na Bacia do Solimões, que con-
firmam melhoria na qualidade
do mapeamento. Ele informou
que foi encontrado gás no bloco
192, em 12 intervalos diferen-
tes. Disse, também, que estu-
dos para a monetização desse
gás serão divulgados em breve.

ABERTURA DE CAPITAL DÍVIDA AUTOPEÇAS

Henri Penchas, presidente da Itautec

Troca de comando não afeta expansão, afirma HRT

● A consultoria CVA Solutions
perguntou a sete mil brasileiros
qual a melhor marca de computa-
dor, independentemente do PC
utilizado pelo entrevistado. A
Itautec ficou em décimo lugar,
com o índice de 0,3% (resultado
da diferença entre a taxa de atra-
ção de 1,7% e a de 1,3% de rejei-
ção). O topo do ranking foi ocupa-
do pela Dell, seguida de Apple,
Sony e HP. A outra única marca
brasileira a aparecer na lista é a
Semp Toshiba, em sétimo lugar.

A força das marcas estrangei-
ras nessa lista retrata como o
consumidor do País enxerga os
computadores produzidos aqui.
"Os consumidores estão sempre
dispostos a pagar menos por
uma marca brasileira", diz San-
dro Cimatti, diretor-geral da CVA
Solutions. A pesquisa foi divulga-
da em abril.

“Nada como a realidade para nos mostrar que estávamos no caminho errado”

Itautec para de fabricar computadores
e vende fatia de 70% a japoneses da Oki

FABIO MOTTA/ESTADÃO–5/6/2012

STJ multa fabricante da Coca-Cola
por reduzir tamanho de refrigerantes

Thyssen pode recorrer a
emissão de novas ações

A multinacional japonesa
Omron inaugura, no próximo
dia 24, a unidade de componen-
tes automotivos, em Vinhedo
(SP), que consumiu investi-
mento R$ 21 milhões. Com a
planta industrial, a companhia
irá focar a produção em módu-
los eletrônicos e, com isso, es-
pera dobrar a receita anual no
País, de R$ 100 milhões previs-
tos para 2013, para R$ 200 mi-
lhões até 2020. Além dos clien-
tes tradicionais, como GM,
Fiat, Volkswagen e Ford, a com-
panhia negocia o fornecimen-
to para montadoras asiáticas.
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● Das três áreas de atuação da Itautec, a fabricação de PCs era a mais relevante em faturamento

ESTAGNAÇÃO

2010
RECEITA LÍQUIDA: 
R$ 1,57 bilhão 

2011
RECEITA LÍQUIDA: 
R$ 1,54 bilhão 

2012
RECEITA LÍQUIDA: 
R$ 1,55 bilhão 

LUCRO LÍQUIDO:
R$ 12 milhões

LUCRO LÍQUIDO:
R$ 43,6 milhões

LUCRO LÍQUIDO:
R$ 1,5 milhão

VALORES EM MILHÕES REAIS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA

AUTOMAÇÃO
473

COMPUTAÇÃO
713 

SERVIÇOS
385

AUTOMAÇÃO
380

COMPUTAÇÃO
721 

SERVIÇOS
440,9

AUTOMAÇÃO
404

COMPUTAÇÃO
700 

SERVIÇOS
440,9

Marca é a décima
em ranking de
melhor PC

9%

Naiana Oscar
Nayara Fraga

Depois de anunciar, há exata-
mente um ano, que iria refor-
çar sua atuação no varejo,
com a venda de notebooks e
tablets, a Itautec, empresa do
grupo Itaúsa, decidiu mudar
drasticamente sua estraté-
gia. A empresa divulgou, on-
tem, que vai parar de fabricar
computadores e que vendeu
70% dos negócios de automa-
ção e prestação de serviços
de tecnologia para a japonesa
Oki Electric, por R$ 100 mi-
lhões.

Para cumprir contratos já fir-
mados, a Itautec vai manter a
produção de PCs, notebooks e
tablets por pelo menos mais
seis meses na fábrica de Jun-
diaí. Até o fim de agosto, a em-
presa terá de entregar 90 mil
equipamentos e, nos últimos
quatro meses do ano, mais 15
mil. A produção deve ser tercei-
rizada, mas a empresa garante
que continuará prestando servi-
ços de atendimento ao consumi-
dor, manutenção e garantia dos
produtos.

Questionado sobre o que fez
a companhia optar por uma mu-
dança tão radical, o presidente
da Itautec, Henri Penchas, não
usou meias palavras para res-
ponder: “nada como a realidade

para nos mostrar que estáva-
mos no caminho errado”.

Desde 2010, a receita da em-
presa tem se mantido pratica-
mente inalterada, na casa de R$
1,5 bilhão, e o lucro líquido, que
já chegou a R$ 100 milhões em
2007, foi de apenas R$ 1,5 mi-
lhão no ano passado. “Um lucro
desses e nada é a mesma coisa.”

Com mais de quatro décadas
no Grupo Itaúsa, o executivo as-
sumiu a presidência da Itautec
no fim de abril, a pedido dos
acionistas, para dar um jeito na
companhia. Penchas substituiu
Mário Anseloni, ex-HP, contra-
tado em fevereiro de 2010, justa-
mente para fortalecer a presen-
ça da empresa no mercado de
computadores. “Não fazia senti-
do concorrer com as gigantes
desse setor”, disse o presidente.
“Produzimos 500 mil equipa-
mentos por ano, enquanto eles
fazemmilhões.” O tablet, desen-
volvido pela Itautec há seis me-
ses, nem chegou a ser vendido.

Embora a área de computado-

res representasse 45% do fatura-
mento da Itautec, nos últimos
anos, o segmento vinha perden-
do espaço no lucro da empresa.
“Com os custos elevados e sem
escala, chegamos a ter prejuízo.”

Parte da explicação para a de-
cisão tomada pelo Grupo Itaú-
sa está no momento crítico pelo
qual passa o mercado de PCs.
As vendas mundiais de laptops
e desktops recuaram 13,9% no
primeiro trimestre de 2013, na
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Essa que-
da, calculada pela consultoria
IDC, é a maior desde 1994.

“O mercado de PCs está cada
vez mais se aproximando ao de
commodities, pois poucas mar-

cas têm um diferencial”, diz o
analista da Frost & Sullivan, Fer-
nando Belfort. Essa dificuldade,
enfrentada mundialmente, afe-
ta em particular os fabricantes
brasileiros. Competir com mar-
cas asiáticas, como Samsung e
Lenovo, faz a batalha ser árdua.

Um resultado dessa briga é a
queda de cerca de 8% no preço
dos PCs no Brasil em 2012. “É
um cenário nada saudável que
faz o lucro das empresas locais
encolherem”, diz Bruno Frei-
tas, gerente de pesquisa da IDC.

Venda. A nova empresa, resul-
tante da venda para a japonesa
Oki, vai se dedicar ao setor de
automação, que inclui a fabrica-

ção de caixas eletrônicos, e de
prestação de serviços tecnológi-
cos. A multinacional está entre
as líderes na fabricação de equi-
pamentos de telecomunicação
no Japão. Com a Oki controlan-
do a fabricação de caixas eletrô-
nicos da Itautec, os equipamen-
tos devem ganhar novas fun-
ções, como a que faz o câmbio
de moedas no próprio caixa e a
recicladora, que aproveita o di-
nheiro de depósito para opera-
ções de saques – o que ainda
não existe no Brasil.

Como 97% do capital da Itau-
tec pertence à Itaúsa e a funda-
ções ligadas ao grupo, os japone-
sesdevemfechar ocapitaldaem-
presa até o fim do ano.

Virada. Empresa do grupo Itaúsa muda a estratégia e encerra a produção de PCs, notebooks e tablets, que representava 45% da
receita de R$ 1,5 bi; o controle dos outros negócios, como a fabricação de caixas eletrônicos, foi vendido para a Oki por R$ 100 milhões

FOI A QUEDA
DA RECEITA

DA OSX, DO GRUPO
DE EIKE BATISTA

● Demissões
A Itautec conta hoje com 5,6 mil
funcionários (cerca de 1 mil na
área de computadores). O atual
presidente, Henri Penchas, garante
que eles serão aproveitados e que
não haverá demissão em massa

Saída do fundador Marcio
Rocha Mello não vai
atrasar cronograma de
perfuração de novos
poços, diz petroleira
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 maio 2013, Economia & Negócios, p. B11.




