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INTERNACIONAL

A Acer, fabricante de PCs de 
Taiwan, anunciou que planeja 
oferecer menos produtos da 
Microsoft e mais PCs com o nave-
gador Chrome e dispositivos 
móveis com o sistema operacio-
nal Android, ambos do Google, 
depois de registrar perdas 
surpreendentes no segundo tri-
mestre. A empresa teve prejuízo 
de US$ 11,4 milhões no período, 
ante um lucro de US$ 1,9 milhão 
um ano atrás.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, informou que seu 
lucro no primeiro semestre caiu 
71% em relação a um ano atrás, 
para US$ 1,7 bilhão, devido, em 
parte, à queda nos preços de 
alguns metais que produz. A 
empresa afirmou, porém, que a 
demanda por commodities deve 
continuar alta e que terá cor-
tado mais de US$ 5 bilhões em 
custos até o fim de 2014.

O Goldman Sachs, banco dos 
EUA, informou que planeja ven-
der nos próximos 12 meses uma 
fatia majoritária na empresa bri-
tânica de seguros Rothesay Life 
como parte do seu esforço para 
se ajustar à nova regulamen-
tação do setor financeiro, que 
calcula as reservas obrigatórias 
de capital baseado no risco dos 
negócios que os bancos têm.

A Fannie Mae, financiadora 
hipotecária dos EUA, divulgou 
lucro de US$ 10,1 bilhões no 
segundo trimestre, quase o 
dobro do ganho de um ano 
atrás. O resultado foi impulsio-
nado pela recuperação do mer-
cado imobiliário nos EUA.

A Adidas viu sua receita no 
segundo trimestre diminuir 
3,8% ante um ano atrás. A queda 
foi causada em parte pela alta 
do euro, que reduz o valor de 
suas vendas em dólar e outras 
moedas. As vendas em moeda 
local subiram 21% na América 
Latina. Apesar da queda na 
receita, menores impostos e 
maiores margens ajudaram a 
elevar o lucro da empresa alemã 
de artigos esportivos em 4,1%, 
para US$ 230,2 milhões.

A Nestlé, gigante suíça de ali-
mentos, anunciou que o lucro 
no primeiro semestre subiu 3,7% 
ante um ano atrás, para US$ 5,5 
bilhões. Ela afirmou que o cres-
cimento de suas vendas caiu no 
período, já que baixou preços 
para satisfazer consumidores 
preocupados com seus gastos. 
Ela também reduziu sua previsão 
de crescimento orgânico neste 
ano de 5% a 6% para perto de 5%.  

A SEC, regulador financeiro dos 
EUA, quer que o banco J.P. Mor-
gan admita conduta irregular 
para encerrar sua investigação 
sobre operações feitas ano 
passado na unidade de inves-
timento do banco em Londres 
e que resultaram em perdas de 
US$ 6 bilhões, disseram pessoas 
a par do assunto.

A economia da China pode estar 
se estabilizando depois de  seis 
meses de desaceleração, segundo 
dados de comércio divulgados 
ontem, que mostraram um cres-
cimento de 5,1% nas exportações 
de julho ante um ano atrás e de 
10,9% nas importações. 

REGIONAL

A Vale afirmou que deve atingir 
a meta de produzir 306 milhões 
de toneladas de minério de 
ferro em 2013, apesar da desa-
celeração econômica na China, 
seu principal cliente. A minera-
dora, que está se desfazendo de 
alguns ativos, informou que seu 
conselho aprovou a venda par-
cial da sua empresa de logística, 
a VLI, para três compradores 
diferentes. 

A inflação no Chile foi de 0,3% 
em julho, puxada pelo aumento 
dos preços nos setores de 
habitação, serviços públicos, 
combustíveis e transporte, 
informou ontem o instituto de 
estatísticas do país, o INE. A des-
valorização do peso diante do 
dólar também contribuiu para o 
resultado. No acumulado de 12 
meses, a inflação atingiu 2,2%.

A Marfrig divulgou prejuízo 
de R$ 160 milhões no segundo 
trimestre, ante lucro de R$ 172,2 
milhões um ano antes. Segundo 
o frigorífico, o resultado se deve 
à alta dos custos de serviço de 
dívida, afetados pela desvaloriza-
ção do real em relação ao dólar. 
Sua dívida, que ao fim de junho 
somava R$ 8,8 bilhões, é 82% em 
dólar. A receita no período cres-
ceu 9,4%, para R$ 4,5 bilhões.

O governo peruano afirmou 
ontem que está agindo para 
garantir que a expansão de US$ 
480 milhões do projeto de gás 
natural do consórcio Camisea, 
liderado pela petrolífera Pluspe-
trol Peru, não afetará as comu-
nidades indígenas da região. A 
expansão prevê a perfuração de 
18 novos poços, testes sísmicos e 
a extensão de um gasoduto.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Eva Dou
The Wall Street Journal, de Taipei

Há muito tempo Taiwan 
fabrica eletrônicos para gran-
des empresas de tecnologia do 
mundo, da Apple Inc. à Sony 
Corp., mas vem penando para 
construir suas marcas próprias. 

Nós últimos meses, as duas 
principais marcas taiwanesas 
de produtos de consumo, a HTC 
Corp. e a Acer Inc., redobraram 
seus esforços para se tornarem 
mais conhecidas no exterior. 

Investir mais nas suas marcas, 
porém, é uma aposta arriscada 
para a fabricante de celulares 
HTC e a fabricante de computa-
dores Acer, num momento em 
que elas sofrem com a diminui-
ção na demanda por laptops e 
smartphones.

A HTC alertou na semana 
passada que pode divulgar, no 
terceiro trimestre, seu primei-
ro prejuízo operacional desde 
que abriu o capital, em 2002. 
Na quarta-feira, a Acer divul-
gou prejuízo líquido no segun-

do trimestre em meio a custos 
crescentes.

Mas na indústria de eletrôni-
cos de consumo, despesas com 
marketing e desenvolvimento 
de marca são vistas cada vez mais 
como inevitáveis, especialmente 
depois que a maior empresa de 
tecnologia asiática, a Samsung 
Electronics Co., da Coreia do Sul, 
passou a  dominar o segmen-
to de smartphones, em grande 
parte devido a uma enxurrada 
de campanhas publicitárias.

A Samsung gastou bilhões de 
dólares nos Estados Unidos para 
promover seu smartphone  Gala-
xy S4 . Ela também seguiu os pas-
sos da  Apple com comerciais que 
zombavam das concorrentes e a 
apresentavam como alternativa.

Para empresas taiwanesas, o 
desenvolvimento de marcas tem 
sido um desafio devido ao seu 
legado como fabricantes tercei-
rizadas e a obstáculos culturais, 
como a natureza hierárquica 
das companhias asiáticas, dizem 
executivos e analistas.

“Em geral, as marcas asiáticas 

têm esse problema em comum”, 
diz Thomas Chen, diretor-geren-
te da consultoria Interbrand, na 
China. “Elas têm medo de mos-
trar atitude.” 

Nos últimos anos, a angústia de 
Taiwan quanto a suas marcas tem 
sido agravada pela sua arquirrival, 
a Coreia do Sul. Enquanto as sul-
coreanas Samsung e a Hyundai 
Motor Co. subiram no ranking  da 
consultoria Interbrand das cem 
maiores marcas em 2012 — para 
9o e o 53o lugar, respectivamente  
—,  a única marca taiwanesa que 
chegou a fazer parte da lista, a 
HTC, ficou de fora.

“Taiwan tem uma história 
muito diferente que em qual-
quer outra parte da Ásia”, disse 
Mark Stocker, diretor-gerente da 
Direction Design Group, de Tai-
pei, que há 17 anos presta servi-
ços de consultoria de marketing 
a empresas do país. “[O país] foi 
tão bem-sucedido na [fabricação 
de equipamentos originais] que 
isso se tornou um fardo. Quan-
do você é bem sucedido em uma 
coisa, é difícil mudar.”

Tanto a HTC quanto a Acer, 
assim como a fabricante taiwa-
nesa de PCs Asustek Computer 
Inc., começaram produzindo 
eletrônicos para terceiros antes 
de passarem a vender produtos 
de marcas, nos anos 2000.

Gigantes da terceirização como 
a Hon Hai Precision Industry Co., 
conhecida como Foxconn, ainda 
desempenham um papel enor-
me na economia taiwanesa, mas 
o governo tem focado em esti-
mular marcas próprias. 

“As empresas taiwanesas sem-
pre foram relacionadas a bons 
produtos a baixo preço — mas 
você não pode construir uma 
marca com base nisso”, disse Sto-
cker. “Desde que surgiu a Apple, 

os produtos de tecnologia não 
são apenas algo funcional. Há 
também um aspecto cultural, 
e você está agora comprando o 
que a marca representa.”

“Temos um monte de inova-
ções, mas não temos sido baru-
lhentos o suficiente”, disse o 
diretor de marketing da HTC, 
Benjamin Ho.

Assim como a HTC, a Acer 
também passou a usar celebri-
dades internacionais para pro-
mover seus produtos.  “Como 
foi o caso das japonesas e core-
anas, leva tempo para marcas 
de novos mercados obterem 
um verdadeiro reconhecimento 
internacional — mas está acon-
tecendo”, disse Michael Birkin, 

diretor de marketing da Acer. 
As duas firmas afirmaram 

no início do ano que planejam 
aumentar substancialmente 
os gastos com marketing. Mas 
mesmo que dupliquem esses 
gastos  até o fim do ano, eles 
ainda ficarão atrás dos da Sam-
sung, que fechou o segundo 
trimestre com cerca de US$ 30 
bilhões em caixa.

A fabricante de PCs Asustek, 
dona da marca Asus, também 
tem ampliado as campanhas de 
marketing. “Criação de marca é 
mais do que marketing”, disse o 
vice-presidente Jonathan Tsang. 
“Acreditamos que o boca a boca 
positivo [...] desempenha um 
papel muito mais importante.”

Desenvolver suas próprias 
marcas é novo foco de Taiwan

A Acer e a HTC estão aumentando substancialmente seus gastos com marketing 

BLOOMBERG NEWS (2)

Anupreeta Das
The Wall Street Journal

Nos últimos tempos, Warren 
Buffett não vem atirando muito 
com sua “espingarda de matar 
elefantes”, mas tem mandado 
seus executivos à caça de presas 
menores. 

As subsidiárias da Berkshire 
Hathaway Inc. gastaram, em con-
junto, cerca de US$ 2,3 bilhões 
em 26 aquisições, no ano passa-
do, uma quantia recorde, segun-
do a empresa. Elas continuaram 
nesse rumo este ano, adquirin-
do mais de uma dúzia de com-
panhias no primeiro semestre. 
A Berkshire não revelou o valor 
gasto por suas subsidiárias nas 
aquisições deste ano.

Com a redução dos negócios 
multibilionários, Buffett cada vez 
mais favorece as aquisições de 
firmas que serão incorporadas, 
pois elas aumentam os lucros da 
Berkshire e lhe permitem aplicar 
produtivamente seu gordo caixa, 
que era de US$ 36 bilhões no fim 
de junho. O fluxo de caixa líqui-
do das operações subiu quase 
36% nos primeiros seis meses de 
2013 em relação a um ano atrás, 
colocando mais pressão sobre a 
Berkshire para usá-lo em vez de 
guardá-lo.

Em entrevista por telefone ao 
The Wall Street Journal, o  bilio-
nário investidor americano disse 
esperar que esse tipo de negócio 
seja frequente e numeroso. “Eu 
gosto que os executivos encon-
trem oportunidades”, disse. 
Buffett, que completa 83 anos no 
fim do mês, é famoso por permi-
tir que os diretores das divisões 
da Berkshire dirijam seus negó-
cios sem interferência, mas ele se 
envolve mais quando se tratam 
de negociações para aquisições 
conduzidas pelos diretores-pre-
sidentes. Alguns executivos da 
Berkshire lhe enviam relatórios 
mensais sobre possíveis alvos 
para aquisições.

Essas ofertas diferem dos “ele-
fantes”, que Buffett classifica 
como meganegócios feitos para 
a Berkshire por ele e seu sócio, o 
vice-presidente do conselho Char-
lie Munger, muitas vezes marcan-
do a entrada do conglomerado 
gigante em um novo setor. 

Apesar da atual escassez de 
empresas que satisfaçam os cri-
térios de Buffett — tamanho, 
setor, lucro e preço —, ele não 
desistiu da caçada. “Um grande 
negócio ainda é o que faz meu 
coração bater mais rápido”, 
disse. Em junho, a Berkshire se 
uniu à  brasileira 3G Capital para 
comprar por US$ 23,6 bilhões a 
fabricante americana de catchup 
H.J. Heinz Co.

Afinal de contas, são as aquisi-
ções bilionários que ajudaram a 

transformar a Berkshire de uma 
indústria têxtil na década de 60 
para uma holding com US$ 288 
bilhões em valor de mercado, 
com interesses que vão desde 
tênis de corrida a ferrovias.

As subsidiárias da Berkshire 
nem sempre revelam o valor de 
cada negócio, mas as transações 
maiores tendem a ser de pelo 
menos US$ 1 bilhão, segundo 
executivos da Berkshire. Em uma 
notável exceção, a MidAmerican 
Energy Holdings Co., da Berkshi-
re, informou em maio que iria 
comprar a NV Energy Inc., con-
cessionária de serviços públicos 
do Estado americano de Nevada, 
por US$ 5,6 bilhões.

Devido à diversificação dos 
ativos da Berkshire e seu grande 
potencial financeiro, Buffett e 
seus executivos são procurados 
com frequência por empresas 
que buscam compradores. A 
capacidade de escolher entre 
as ofertas é um luxo no setor 
de fusões e aquisições, que vem 
lutando para se recuperar após 
a crise financeira.

“Estamos na mira de pessoas 
em dezenas de setores diferen-
tes”, disse ele. “Elas sabem que 
estou interessado em aquisições 
de porte considerável que abram 
novos caminhos, mas sabem 
também que as nossas empresas 
estão interessadas em expandir-
se por conta própria.” 

Profissionais de bancos e exe-
cutivos de private equity dizem 
que procuram a Berkshire com 
mais frequência do que outros 
possíveis compradores porque 
seus 81 negócios  abrangem 
quase todos os setores.

As transações menores são 

importantes porque aumen-
tam as receitas e os lucros da 
Berkshire. No primeiro semestre 
de 2013, por exemplo, a receita 
da subsidiária McLane Co. subiu 
para US$ 22,2 bilhões, um salto 
de 30% ante o ano anterior, e o 
lucro aumentou 41%, para US$ 
246 milhões antes de impostos. 
O resultado reflete, em parte, 
a aquisição feita em 2012 pela 
McLane da Meadowbrook Meat 
Co., da área de alimentação.

Buffett já disse que espera 
ampliar os lucros da Berkshire 
com esse tipo de negócio. Os 
diretores-presidentes do grupo 
dizem que ele não os instruiu a 
fazer tais aquisições, mas incen-
tiva e apoia esses esforços. 

Victor Mancinelli, que coman-
da a fabricante de equipamentos 
para o setor agrícola CTB Inc., 
uma das empresas do grupo que 
mais faz aquisições, tendo com-
prado praticamente uma firma 
por ano desde que foi adquiri-
da em 2002, disse que Buffett é 
fantástico para ouvir ideias e dar 
opiniões.

Os executivos dizem que o 
estilo de Buffett de dar inde-
pendência aos seus executivos 
não mudou muito desde a par-
tida, em 2011, de David Sokol, 
que participava ativamente do 
fechamento de novos negócios. 
Sokol saiu após ter sido revelado 
que ele havia comprado ações 
de uma empresa que a Berkshire 
depois adquiriu por sua suges-
tão, embora ele tenha dito que a 
decisão de deixar a empresa não 
teve a ver com a compra.

As subsidiárias da Berkshi-
re também usam as enormes 
reservas de caixa para investir em 

melhorias em fábricas e equipa-
mentos. Neste ano, esses gastos 
devem ultrapassar US$ 10 bilhões, 
um recorde segundo Buffett.

Nem todas as divisões da 
Berkshire são compradoras assí-
duas. A Burlington Northern 
Santa Fe LLC, operadora ferro-
viária adquirida pela Berkshire 
por US$ 26,5 bilhões em 2010, 
provavelmente não comprará 
outra estrada de ferro, segun-
do executivos do conglomera-
do. Mas ela destinou US$ 4,3 
bilhões para despesas de capital 
este ano, superando os US$ 3,6 
bilhões gastos em 2012, segun-
do a empresa.

Aquisições no setor de segu-
ros, um dos pilares da Berkshi-
re, também serão pouco fre-
quentes, sobretudo porque há 
poucos alvos atraentes para ela 
e a empresa pode criar seus pró-
prios produtos de seguros a um 
custo menor, disse Buffett. 

Nos últimos anos, três das 
cinco maiores empresas não 
seguradoras da Berkshire fize-
ram várias aquisições. A fabri-
cante de equipamentos indus-
triais Marmon Group LLC, a 
indústria química Lubrizol 
Corp., a empresa de engenha-
ria de produtos MiTek Inc., que 
fechou dois negócios nas duas 
últimas  semanas, a MidAmeri-
can e a CTB estão entre as peque-
nas empresas da holding que 
fazem aquisições regularmente.

Tom Manenti, diretor-presi-
dente da MiTek, disse que tenta 
aplicar os mesmos critérios de 
Buffett ao buscar ofertas, incluin-
do boa gestão. “Warren [Buffet] 
já provou que essa é uma estraté-
gia bem-sucedida”, disse.

Buffett continua a caçar bons 
negócios, agora menores 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 ago. 2013, Empresas, p. B11.




