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D I V U LG A Ç Ã O

Uma funcionária na linha de montagem de câmeras fotográficas em Oita, no Japão; a mesma tecnologia adotada nessa unidade será empregada em Manaus

Estratégia Companhia avalia produção de impressoras laser no Brasil

Canon estabelece projeto
de longo prazo para AL
Cibelle Bouças
De Kyoto e Tóquio

É um fim de tarde agradável em
Kyoto, na região centro-sul do Ja-
pão. Capital do país até 1868,
quando o governo foi transferido
para Edo, atual Tóquio, a cidade é o
centro de uma prática milenar: a
preparação de gueixas, ou “g e i k o”,
como são conhecidas no país. Pela
tradição, moças na faixa dos 15
anos ligam-se a uma casa de guei-
xas (“ok ya”), onde passam por um
treinamento árduo. Tanto que de
cada 80 garotas que se inscrevem
por ano, 60 desistem no primeiro
ano de estudos. Nessa tarde, uma
geiko e uma aprendiz (“m a i k o”)
dançam e servem os convidados
no restaurante Sa-A-Mi, localizado
no parque Maruyama. Com gestos
delicados e precisos, revelam com
sutileza a beleza de sua arte.

Precisão também é uma exi-
gência associada a outro ícone do
Japão — a fotografia. E como
ocorre no preparo das gueixas,
essa é uma atividade que tem dei-
xado muita gente pelo caminho.
Nos últimos anos, grupos como
Ko d a k , dos Estados Unidos, e
Olympus, do Japão, perderam es-
paço por falhas de estratégia ou
gestão. Os tropeços abriram espa-
ço para novatas na área, como as
coreanas Samsung e LG, que
avançaram de forma agressiva no
setor. Na Canon, tradicional fa-
bricante japonesa de câmeras fo-
tográficas e equipamentos de im-
pressão, a reação foi reformular a
linha de produtos e expandir os
negócios em países emergentes.

No mercado latino-america-
no, a investida da Canon tem sido
mais lenta que a de competido-
res como a LG, e as japonesas So -
n y, Pa n a s o n i c e Fu j i f i l m , que já
têm fábrica no Brasil e escritórios
nos demais países da região.

A expectativa na Canon é de
obter um forte crescimento na
América Latina nos próximos
anos, disse Fujio Mitarai, presi-
dente do conselho e executivo-
chefe da Canon, durante recente
encontro com jornalistas da re-
gião, em Tóquio. “Na década de
70, a Ásia representava 7% dos ne-
gócios da Canon. Agora, repre-
senta 23%. A América Latina expe-
rimenta um crescimento seme-
lhante ao que viveu a Ásia no pas-

s a d o”, afirmou o executivo. Em
dez anos, a projeção é que a re-
gião representará 20% da receita
global da Canon. No ano passado,
a participação correspondeu a 8%
da receita líquida da companhia.

A Canon registrou uma queda
de 9,7% no lucro líquido em 2012.
Os ganhos totalizaram 224,56 tri-
lhões de ienes (US$ 2,58 bilhões).
A receita caiu 2,2%, para 3,48 tri-
lhões de ienes (US$ 40 bilhões). O
desempenho foi prejudicado pela
redução na demanda mundial
por câmeras compactas e impres-
soras. A divisão Américas (que in-
clui Américas do Norte, Central e
do Sul) registrou queda de 8,9%
nas vendas, para 940 bilhões de
ienes (US$ 10,8 bilhões). Quando
se toma a América Latina, no en-
tanto, o resultado das vendas foi
positivo, de acordo com Taro Ma-
ruyama, presidente e executivo-
chefe da Canon na região.

Fujio Mitarai disse que, além
de câmeras digitais, a compa-
nhia avalia produzir impresso-
ras laser no Brasil. Jun Otsuka,
presidente da Canon do Brasil,
confirmou a intenção. A produ-
ção, no entanto, não seria feita
na unidade de Manaus, mas em
linhas de produção de uma fá-
brica localizada em Sorocaba
mantida pela Flextronics, em-
presa de manufatura sob enco-
menda com sede em Cingapura.

No curto prazo, a Canon não
pretende instalar novas fábricas
na América Latina, disse Mitarai.
O executivo disse ver potencial
para a instalação de um centro
de distribuição ou uma unidade
de produção de câmeras e im-
pressoras no México “no futuro”.
“Gostaríamos de ter subsidiárias
em 30 países, mas vamos consi-
derar o crescimento de vendas
em todos os mercados e depois
estabelecer canais de distribui-
ção ou subsidiárias”, afirmou.

Em seu esforço tecnológico, a
companhia lançou recentemen-
te câmeras digitais com conexão
sem fio (Wi-Fi) para tornar re-
conquistar os consumidores que
têm usado os smartphones para
tirar fotos do cotidiano. Essas câ-
meras podem ser conectadas a
celulares ou outros dispositivos
para enviar fotos.

A Canon também avalia adotar
o sistema operacional Android, do
Google, em suas câmeras, como a
Nikon e a Samsung fazem com al-
guns modelos compactos.

Masaya Maeda, diretor-presi-
dente da divisão de operações de
produtos de comunicação de
imagens da Canon, disse que o
uso dos smartphones para tirar
fotos fez crescer o interesse de
consumidores pela fotografia, o
que estimula as vendas mundiais
de câmeras profissionais.

O mercado global de modelos
profissionais cresce dois dígitos ao
ano, disse Ken-Ichi Shimbori, dire-
tor da divisão de operações de pro-
dutos de comunicação de imagens
da companhia. Para 2013, a esti-
mativa é de uma expansão de 12%,
para 9,2 milhões de unidades. A
Canon planeja crescer na mesma
velocidade, mantendo uma parti-
cipação de mercado de 46%, disse
Shimbori. No segmento de câme-
ras compactas, o executivo prevê

uma queda de 12% nas vendas glo-
bais, para 16,2 milhões de unida-
des. Para reverter esse quadro, o
plano é reforçar a inovação tecno-
lógica para ganhar força e empur-
rar o adversário para fora da com-
petição. Será a hora de abandonar
a imagem da gueixa e adotar a do
lutador de sumô.

A repórter viajou a convite da Canon

Plano é expandir
fabricação local a
novos produtos
De Oita e Kyoto

Na fábrica da Canon em Oita,
no sul do Japão, uma engenheira
demonstra como se faz a solda-
gem dos circuitos internos de
uma placa principal de câmeras
digitais. A demonstração, mera-
mente ilustrativa, serve para
mostrar aos visitantes o trabalho
feito por um robô desenvolvido
pela própria Canon. O equipa-
mento fica em uma câmara fe-
chada e é capaz de soldar dez
componentes por segundo. Em
outro ambiente da fábrica são
produzidas as lentes das câme-
ras. O processo, também auto-
matizado, vai do aquecimento
do vidro à junção das lentes para
formar as objetivas.

Fundada em 1982, a unidade de
Oita é considerada a principal fá-
brica de câmeras da Canon e pro-
duz 9,6 mil unidades por dia. A fa-
bricante japonesa produz todos os
componentes de suas câmeras, pa-
ra garantir a qualidade dos produ-
tos. Atualmente, mais da metade
da produção é automatizada e boa
parte dos equipamentos usados
na ala industrial foram desenvolvi-
dos pela companhia.

A tecnologia adotada em Oita
será aplicada à fábrica que a Ca-
non pretende inaugurar em ju-
lho, em Manaus. A unidade foi
construída com investimento
próprio de 100 milhões de ienes
(R$ 2,8 milhões), com expectati-
va de produzir 700 mil câmeras
em três anos. Os componentes
para a montagem de câmeras di-
gitais no Brasil serão fornecidos
pelas fábricas da Canon em Oita
e Nagasaki, ambas no Japão.

Integrar o estilo e a tecnologia
japonesas à unidade brasileira é
uma tarefa estimulante para Jun
Otsuka, presidente da Canon do
Brasil. O executivo começou a
carreira na Canon em Tóquio, co-
mo estagiário, em 1982. Otsuka
está há dez anos à frente da ope-
ração brasileira, mas seu primei-
ro contato com o país se deu na
infância, quando trocou passes
com Edson Arantes do Nasci-
mento, o Pelé, em uma visita que
o jogador fez ao Japão. Não à toa,
Otsuka torce para o Santos.

“Em julho, a Canon começa a
produção de câmeras compactas e

dá prosseguimento a estudos para
a produção de outros equipamen-
tos no país”, afirmou Otsuka.

Por anos, a Canon atuou de for-
ma indireta no Brasil, por meio das
representantes Elgin e O p e c o. No
ano passado, a companhia passou
a atuar diretamente, com a impor-
tação e venda para o varejo de câ-
meras compactas e profissionais.
Além disso, contratou uma equipe
para a prestar serviços de manu-
tenção das câmeras.

Depois das câmeras digitais
compactas, a Canon planeja, a
partir de 2014, produzir linhas
de câmeras profissionais (que
permitem a troca de lentes) no
país. O número de funcionários
da fábrica será ampliado de 60
para cem pessoas. A ampliação
das linhas profissionais no lon-
go prazo dependerá da deman-
da no mercado brasileiro.

Outro projeto contempla a fa-
bricação no país de equipamen-
tos para impressão de mamogra-
fia, tomografia, ressonância, ul-
trassom e visualização em 3D,
voltados para o setor médico. “A
fabricação local da linha depen-
de de aprovação da Anvisa
[Agência Nacional de Vigilância
Sanitária]”, disse o executivo.

O cenário econômico menos
favorável no Brasil não desani-
mou a Canon. “Isso não vai mu-
dar em nada os planos para o
país”, afirmou Otsuka. A produ-
ção em Manaus será totalmente
destinada ao mercado brasilei-
ro. “O custo de mão de obra no
país não é tão competitivo
quanto na Ásia e a logística para
exportar a partir de Manaus é
c o m p l i c a d a”, disse.

Apesar do alto de produção,
produzir no Brasil compensa em
função dos benefícios fiscais, que
incluem redução de ICMS, PIS e Co-
fins (alíquota zero, ante 9,25%) e
IPI zero (ante cobrança de 20%). Es-
ses tributos, somados ao imposto
de importação (alíquota de 20%),
tornam o custo de produção 60%
mais baixo que trazer câmeras di-
gitais produzidas na Ásia.

A fábrica de Manaus é a pri-
meira da companhia fora da
Ásia. A Canon produz câmeras
em sete unidades, sendo quatro
no Japão e as demais na China, na
Malásia e em Taiwan. (CB)

Meta é obter forte
crescimento das
vendas na região, a
partir de um plano de
ações bem estudado

Como o percurso que separa a
maiko da geiko, a fabricante japo-
nesa planeja fazer um trabalho de
longo prazo na América Latina.
Na primeira fase, disse Maruyama,
os investimentos serão restritos
aos países onde a empresa já tem
escritórios — Brasil, Argentina,
Chile, Panamá e México. A estraté-
gia vai se concentrar em ampliar
parcerias com canais de vendas e
melhorar a estrutura administra-
tiva e de distribuição.

Colômbia, Peru e Argentina
são países que podem receber in-
vestimentos da companhia, mas
dentro de alguns anos. “Atual -
mente está em fase de estudos a
instalação de escritórios nesses
países, com grande potencial de
crescimento, mas o investimento
só seria realizado no longo pra-
z o”, afirmou Maruyama.

Por enquanto, a ação mais
ofensiva foi no Brasil, onde a
empresa investiu R$ 2,6 milhões
em uma fábrica de câmeras foto-
gráficas em Manaus, além de
passar a prestar serviços técnicos
aos consumidores.

Curtas

Custos da Alcatel
A Alcatel-Lucent busca uma re-

dução de suas operações e não
uma cisão. Michel Combes, novo
presidente, planeja divulgar hoje
um novo programa para cortar
custos, aumentar a eficiência da
administração e retirar recursos e
esforços de produtos mais antigos,
segundo fontes próximas. O plano
provavelmente mencionará ven-

das de ativos, mas o executivo não
planeja nenhuma separação rele-
vante para a companhia ou a saída
completa de uma área de negó-
cios, segundo as pessoas ouvidas,
que não quiseram se identificar.

Software brasileiro
O Ministério da Ciência, Tecno-

logia e Inovação (MCTI) vai benefi-
ciar softwares desenvolvidos no

Brasil que participam de licita-
ções. Os produtos homologados
pelo ministério poderão custar até
25% a mais que os similares. A me-
dida começa a valer em 19 de
agosto e não é necessário que o
software seja 100% desenvolvido
no país. O importante é estimular
empregos, disse o MCTI. Hoje, o
governo gasta R$ 3,6 bilhões ao
ano com a licitação de softwares.

NOTA DE FATO RELEVANTE DA IMCOPA
Tendo em vista as notícias que vêm recentemente sendo divulgadas na mídia, o Grupo Imcopa entende
necessário expor os fatos que lhe obrigaram à impetração do pedido de recuperação judicial perante a
Justiça do Paraná.

Todos esses fatos já estão circunstanciadamente narrados na peça de impetração da recuperação
judicial, à qual encaminhamos os interessados a sua leitura para o esclarecimento mais detalhado. Basta
acessar o processo eletrônico perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Araucária-PR.

Com efeito, após a crise econômica de 2008, o Grupo Imcopa saldou cerca de R$300 milhões de
obrigações financeiras junto aos bancos, sob a promessa de manutenção de seu capital de giro, por
meio de novas linhas de financiamento, que, ao final, não foram concedidas, embora prometidas.

A partir daí o Grupo Imcopa buscou alternativas de financiamento de suas atividades e, graças a
elas, desde então já conseguiu liquidar mais R$188 milhões de dívidas financeiras junto aos bancos e
suportar R$55 milhões de gastos de manutenção e preservação do seu parque industrial, além de manter
absolutamente em dia sua folha de pagamento que conta com cerca de 600 funcionários; assim como,
renegociou seu endividamento bancário em plano de recuperação extrajudicial.

Sucede que os bancos ao invés de cumprir o plano de recuperação extrajudicial, passaram a cobrar
antecipadamente a totalidade da dívida, não obstante o Grupo Imcopa estivesse absolutamente em dia
com suas obrigações.

Para, de uma vez por todas, resolver o passivo bancário, o Grupo Imcopa entendeu por bem em impetrar a
recuperação judicial, na qual já apresentou seu plano, devidamente atestado, no que tange à viabilidade,
pela consultoria Deloitte, umas das quatro maiores consultorias do mundo.

Portanto, o Grupo Imcopa não aceita imputações contra sua probidade e honestidade na condução dos
negócios, muito menos houve conluio com terceiros ou fraude contra credores, sendo que todas as suas
relações negociais estão contabilizadas e seus contratos relevantes devidamente registrados no Cartório
de Títulos e Documentos ou formalizados por escritura pública.

O Grupo Imcopa confia na Justiça e buscará a devida responsabilização pelas detrações sofridas.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Empresas, p. B3.
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