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Fotografia Smartphones fazem concorrência a máquinas mais simples

Canon projeta retração na
venda de câmeras neste ano

HARUYOSHI YAMAGUCHI/BLOOMBERG

Masaya Maeda, da Canon: oportunidade no segmento mais sofisticado

Cibelle Bouças
De Tóquio

O Japão iniciou recentemente
um vigoroso esforço para recupe-
rar sua economia — o chamado
“Abenomics”, em homenagem ao
primeiro-ministro Shinzo Abe —,
e, independentemente do sucesso
dessas medidas, as companhias ja-
ponesas experimentam condições
favoráveis aos negócios: o câmbio,
por exemplo, está ajudando as ex-
portações, com US$ 1 valendo
aproximadamente 200 ienes. Para
o grupo Canon, no entanto, esse
cenário ainda é insuficiente para
garantir uma volta ao crescimento
de um de seus principais merca-
dos: o de câmeras digitais. Para es-
te ano, a companhia projeta uma
queda de 5,2% nas vendas de sua
divisão em relação a 2012, para
25,6 milhões de unidades.

O segmento mais atingido será
o de câmeras compactas, com uma
queda projetada de 12% nas ven-
das mundiais da Canon, para 16,2
milhões de unidades. As vendas de

câmeras profissionais vão fornecer
algum alívio, com um crescimento
previsto de 12,2%, para 9,2 milhões
de unidades. O cenário geral do
mercado será ainda pior no seg-
mento das máquinas compactas,
disse Masaya Maeda, diretor-presi-
dente da divisão de operações de
produtos de comunicação de ima-
gens da Canon. As vendas globais
desses equipamentos terão uma
retração de 16,5% neste ano, para
76 milhões de unidades.

As dificuldades econômicas glo-
bais explicam, em parte, a retração
no mercado, mas um fator especí-
fico atrapalha o setor — o avanço
dos smartphones. Com câmeras de
resolução cada vez mais alta e co-
nexão com as redes sociais, esses
celulares são usados com frequên-
cia cada vez maior pelos consumi-
dores para tirar fotos no dia a dia.
O resultado é um abandono dos
modelos mais simples de câmeras.

No ano passado, enquanto o
mercado mundial de câmeras di-
gitais compactas recuou 11,4%, pa-
ra 93 milhões de unidades, o de

Operações da fábrica em Manaus terão início em julho
De Tóquio

A Canon, fabricante japonesa
de câmeras fotográficas e im-
pressoras, confirmou que vai
iniciar em julho as operações da
fábrica em Manaus. A instalação
da unidade — a primeira da em-
presa na América Latina — foi
anunciada no ano passado. O
projeto recebeu investimento de
R$ 2,7 milhões e vai empregar

em torno de 60 pessoas. Masaya
Maeda, diretor-presidente da di-
visão de operações de produtos
de comunicação de imagens da
Canon, disse que a unidade vai
fabricar inicialmente câmeras
digitais compactas, modelos
que não permitem a troca de
lentes pelo consumidor.

Na segunda fase, a partir do
início de 2014, a unidade vai
produzir uma linha de câmeras

semiprofissionais (categoria in-
termediária entre os modelos
profissionais e os compactos).
Para essa etapa, a equipe será
ampliada para aproximadamen-
te cem pessoas. “Depois disso, a
estratégia vai depender da de-
manda e das vendas de câmeras
profissionais e semiprofissionais
no Brasil”, disse o executivo.

Com a produção local, é pos-
sível que haja uma mudança nos

preços dos produtos, afirmou
Maeda. Atualmente, o mercado
brasileiro é atendido por equi-
pamentos importados, sobre os
quais incide uma carga tributá-
ria pesada, disse Jun Otsuka, pre-
sidente da Canon do Brasil. Co-
mo a fábrica a em Manaus aten-
de aos requisitos do Processo
Produtivo Básico (PPB), os equi-
pamentos terão benefícios fis-
cais como redução de ICMS, PIS e
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Cade deve exigir que
Rede D’Or venda
hospital em Brasília
Saúde
Juliano Basile e Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) deve
mandar a Rede D’Or vender um
dos hospitais que adquiriu, para
evitar que a empresa tenha domí-
nio do mercado no Distrito Fede-
ral. A expectativa é que os conse-
lheiros discutam hoje a determi-
nação de venda do Santa Lúcia, do
Santa Luzia ou do Santa Helena.
Pelo menos um deles deve sair dos
domínios da D’Or após a conclu-
são do julgamento em que o órgão
vai analisar a aquisição de partici-
pações da rede na M e d g r u p o, que
controla os hospitais Santa Hele-
na, Prontonorte, Maria Auxiliado-
ra, Renascer e Santa Lúcia.

Segundo o Ministério Público
Federal (MPF), com o negócio, a
Rede D’Or passou a deter mais de
50% dos leitos de Brasília. Em pare-
cer, o MPF recomendou ao Cade a
imposição da venda do Santa Lúcia
ou do Santa Luzia, “evitando que
os dois maiores hospitais de Brasí-
lia sejam controlados pelo mesmo
grupo econômico”.

O negócio chegou ao Cade em
18 de junho de 2012. Em setem-
bro, o órgão assinou um acordo
com a Rede D’Or para manter inal-
terada a gestão das sociedades e

dos ativos adquiridos. O negócio
ficou, portanto, “c o n g e l a d o” até o
julgamento. Se o documento fosse
descumprido, a companhia paga-
ria multa de R$ 50 milhões.

Para completar, a Superinten-
dência-Geral do Cade pediu ao Tri-
bunal do Cade a imposição de res-
trições ao negócio. Na visão da su-
perintendência, se a compra do
Medgrupo for totalmente manti-
da, novas empresas terão dificul-
dades de entrar no mercado e a ri-
validade entre os hospitais ficará
comprometida. O parecer sugeriu
a venda do hospital Santa Lúcia ou
do Santa Luzia juntamente com o
Hospital do Coração.

O Sindicato dos Médicos do DF
pediu ao Cade a impugnação da
operação. Para a entidade, há o ris-
co de controle do mercado de saú-
de de Brasília por um único grupo.

Desde que o negócio foi notifi-
cado ao Cade, representantes da
Rede D’Or procuraram encami-
nhar informações para que os
conselheiros pudessem analisar
os detalhes da operação.

O caso chegou a entrar na pau-
ta da última sessão do Cade, há
duas semanas, mas foi adiado.
Nos últimos dias, integrantes do
conselho estão discutindo quais
restrições devem ser impostas. A
decisão vai ser tomada por cinco
conselheiros na sessão de hoje,
que terá início às 10h.

Valdac se reestrutura e busca sócio
Varejo de moda
Marina Falcão
De São Paulo

Dono das varejistas de moda
Siberian, Crawford e Memove, o
grupo Valdac Global Brands
(VGB) passa por uma reestrutu-
ração operacional e administra-
tiva, depois de um crescimento
expressivo nos últimos três anos.
Enquanto coloca a casa em or-
dem, o grupo desacelerou a aber-
tura de lojas neste ano.

De acordo com fontes do mer-
cado, o VGB faturou em torno de
R$ 350 milhões no ano passado e
acionou o Bradesco para ajudá-
lo na busca de um sócio. A ideia é
vender uma fatia minoritária no
negócio, que pertence à família
do empresário Dácio Oliveira,
fundador e presidente.

Há um mês como diretor finan-
ceiro do grupo, Felipe Namur diz

que o VGB estuda alternativas de
financiamento para sustentar seus
planos de expansão. Um aporte de
um fundo de investimento em par-
ticipações é uma das opções . “As
poucas boas empresas desse setor
[além da Valdac], os fundos já
c o m p r a r a m”, comenta.

De 2009 para cá, o VGB aumen-
tou em 71% em número de lojas,
para 132 unidades (todas pró-
prias), e em quase 50% a quantida-
de de funcionários, para mais de 2
mil. Nesse período, lançou uma
terceira bandeira, a Memove, com
perfil mais popular do que Sibe-
rian e Crawford. Tudo foi feito com
recursos do caixa da companhia.

No cargo de diretor de opera-
ções do VGB há nove meses, Ale-
xander Stefan Dattelkremer afir-
ma que 2013 é um ano de “arru -
mar a casa, ajustar os processos”.
Segundo o executivo, que foi vice-
presidente comercial da rede vare-
jista C&A, neste ano o grupo abrirá

menos lojas — cerca de oito, no to-
tal. O número é inferior à média re-
gistrada entre 2009 e 2012, de 18
novas unidades por ano.

Para Dattelkremer, o VGB ca-
minha para aumentar a sua esca-
la e melhorar seus resultados a
partir da diluição dos custos fi-
xos. Alguns processos foram ter-
ceirizados, caso da gestão da fo-
lha de pagamento, que passou
para o controle da PwC.

Segundo fontes próximas ao
grupo, a companhia tem uma dívi-
da de curto prazo lastreada em re-
cebíveis de cartão de crédito com o
Bradesco, no valor de R$ 140 mi-
lhões — que seria sua maior pen-
dência imediata. O banco não co-
menta o assunto. Namur, por sua
vez, afirma que a dívida com o ban-
co não é nesse valor e descarta
qualquer problema de liquidez.
Ele afirmou apenas que “é fato que
quando a empresa cresce muito,
consume recursos”.

Namur e Dattelkremer não re-
velam dados financeiros do gru-
po. Dizem apenas que o patamar
de endividamento é “compatí -
vel” com o de suas concorrentes
do setor. Eles afirmam ainda que
operação do VGB tem uma “b o a”
margem bruta, devido, princi-
palmente, à força das marcas Si-
berian e Crawford.

Em uma de suas raras entrevis-
tas à imprensa, o empresário Dácio
Oliveira disse ao Va l o r , em agosto
de 2011, que o grupo tinha planos
de investir R$ 450 milhões até
2015 em expansão, com meta de
alcançar 389 unidades. Possíveis
aquisições estavam no radar, disse
Oliveira, na ocasião.

Os novos executivos não reve-
lam quanto dos R$ 450 milhões
planejados já foram investidos,
mas dizem que permanece o ob-
jetivo de alcançar esse montante
em até dois anos. (Colaborou Ta-
lita Moreira

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Dono das bandeiras Siberian, Crawford e Memove, o grupo Valdac aumentou em 71% o número de lojas desde 2009 e agora diminui o ritmo de inaugurações

smartphones cresceu 38,8%, para
655 milhões de aparelhos, compa-
rou Maeda. Para o executivo, a des-
peito desse avanço, o smartphone
não poderá substituir as câmeras
em um segmento importante, o de
consumidores que buscam uma
experiência mais sofisticada em
termos de resolução e imagem.
“Essa parte do mercado será forta-
l e c i d a”, afirmou o executivo.

Para Maeda, os smartphones
podem até ter um efeito positivo
nas vendas de máquinas fotográ-
ficas. Os celulares com câmeras
embutidas estimularam nos
usuários o hábito de tirar fotos.
“Como resultado, cresce o núme-
ro de pessoas interessadas em câ-
meras com melhor qualidade pa-
ra a captura de imagens em alta
d e f i n i ç ã o”, disse o executivo.

A previsão é que o mercado de
smartphones alcance 2 bilhões de
aparelhos em uso neste ano. Se
10% dos consumidores decidirem
adquirir uma câmera compacta, o
potencial de negócios seria de 200
milhões de câmeras, disse Maeda.

E se um em cada 20 usuários de
smartphone optar por uma câme-
ra mais sofisticada, o mercado de
câmeras profissionais chegaria a
100 milhões de aparelhos.

Para ocupar esse espaço, a Ca-
non tem investido em câmeras
compactas com alta resolução,
mais rapidez na captura de ima-
gens, maior capacidade de am-
pliar as fotos (zoom) e na incor-
poração de tecnologias como co-
municação sem fio (Wi-Fi) e sis-
temas de geolocalização (GPS).

A Canon respondeu por 46% do
mercado de câmeras profissionais
no mundo em 2012, disse Ken-Ichi
Shimbori, diretor-executivo de
produtos de comunicação de ima-
gens da Canon, e com o crescimen-
to que a empresa espera ter neste
ano, a expectativa é manter a parti-
cipação de mercado. “Esse merca-
do cresceu a taxas de dois dígitos
nos últimos anos e a perspectiva é
que continue crescendo neste pa-
tamar em 2013”, disse o executivo.

A repórter viajou a convite da Canon

Cofins (alíquota zero, ante
9,25%) e IPI zero (ante cobrança
de 20%). Também ficarão isentos
do imposto de importação (alí-
quota de 20%).

A instalação da fábrica no Bra-
sil faz parte da estratégia da
companhia japonesa de fortale-
cer a atuação em países emer-
gentes. Além da fábrica, a Canon
instalou no Brasil um centro de
assistência técnica, e começou a

fazer vendas diretas no país —
até o ano passado, os equipa-
mentos eram vendidos apenas
por distribuidores. Sem citar nú-
meros, Maeda disse que a meta é
tornar a Canon uma das três pri-
meiras no mercado brasileiro de
câmeras em três anos.

De acordo com Otsuka, a ope-
ração brasileira representa cerca
de 5% das vendas mundiais de câ-
meras digitais da Canon. (CB)

Curta

Inbev e Modelo
A Anheuser-Busch Inbev (AB In-

bev) anunciou ontem a conclusão
da compra da participação de 50%
que não detinha no Grupo Modelo,
do México, por US$ 20,1 bilhões.
Ricardo Tadeu, vice-presidente de

vendas da A m b e v, passa a ser o
presidente-executivo do Grupo
Modelo. Para atender exigências
do governo americano, a AB InBev
concordou em vender US$ 2,9 bi-
lhões em ativos e a cervejaria Pie-
dras Negras, no México.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2013, Empresas, p. B3.




