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Kathrin Hille
Financial Times, de Pequim

Pela primeira vez, a Lenovo ven -
deu mais dispositivos portáteis do
que computadores pessoais (PCs).
A marca é alcançada no momento
em que a empresa chinesa se em-
penha em reproduzir, na área de
smartphones e tablets, sua ascen-
são rumo ao posto de maior ven-
dedora mundial de PCs.

No período de três meses encer-
rado em 30 de junho, a receita do
da divisão de internet móvel e casa
digital, que engloba principal-
mente smartphones e tablets, au-
mentou 105% no primeiro trimes-
tre fiscal da empresa, comparativa-
mente ao mesmo período do ano
passado. As vendas de smartpho-
nes mais do que duplicaram, en-

quanto as de tablets mais que tri-
plicaram, informou a Lenovo.

A rápida ascensão ocorre em
um momento em que a Lenovo
suplantou a H e w l e t t - Pa c k a r d co -
mo a maior fabricante mundial
de PCs em vendas. A Lenovo res-
pondeu por 16,7% das vendas
mundiais de PCs no segundo tri-
mestre do ano, segundo a IDC. O
executivo-chefe da Lenovo, Yang
Yuanqing, disse que a ascensão
da companhia ao topo do merca-
do de PCs mostrou a flexibilida-
de e a agilidade da empresa em
um setor em que os produtos vi-
raram commodities.

“Os mercados de smartphones e
tablets estão passando por uma
transformação similar. Estamos
confiantes de que conseguiremos
reproduzir o sucesso no mercado

de PCs nessa área”, disse Yang.
A Lenovo superou as expectati-

vas com um aumento ano a ano de
23% do lucro líquido, para US$ 174
milhões, no primeiro trimestre fis-
cal. A receita trimestral aumentou
10%, para US$ 8,8 bilhões.

O aumento da lucratividade foi
puxado pela migração para pro-
dutos mais sofisticados e redução
de custos. Mas a Lenovo disse que o
crescimento da lucratividade no
segmento de aparelhos móveis po-
derá se desacelerar na medida em
que a empresa aumente sua parti-
cipação de mercado.

“Nossa divisão de smartphones
na China está muito saudável. Fora
da China, ela ainda está na fase de
i nv e s t i m e n t o”, disse Yang. “Va m o s
investir mais em gestão de marca e
construção de canais.”

Segundo a IDC, a Lenovo foi a
segunda maior em vendas de
smartphones na China, atrás da
Samsung Electronics, e a quarta
maior em vendas globais de
smartphones, em dados do se-
gundo trimestre. A contribuição
dos produtos da divisão de inter-
net móvel e casa digital para a re-
ceita da empresa deu um salto de
14% no trimestre concluído em
junho, a partir dos apenas 7% um
ano atrás. A Lenovo preferiu não
comentar rumores de que pode-
rá adquirir a BlackBerr y, a fabri-
cante canadense de smartpho-
nes às voltas com problemas e
que se declarou à venda.

Yang disse que, embora a em-
presa pretenda fazer aquisições,
ele não comentaria qual-
quer negócio específico.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Ricardo Junqueira, presidente da Sony Mobile no país: crescimento triplicou em 2013 e meta é dobrar em 2014

Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Sony Mobile, braço de mobili-
dade da fabricante de eletrônicos
japonesa, pretende lançar no 2o

semestre do ano que vem um celu-
lar projetado para o mercado bra-
sileiro. O modelo está em desen-
volvimento e, segundo a empresa,
ainda não há detalhes do produto,
nem do preço. A iniciativa será a
primeira do tipo tomada pela
companhia no país e reforça uma
mudança de posicionamento ini-
ciada em 2012.

A criação de modelos com fun-
ções ou características específicas
para certos mercados é uma práti-
ca comum entre os fabricantes de
celulares. Um exemplo é a inclusão
do recurso que permite o uso de
mais de um chip de diferentes ope-
radoras nos aparelhos vendidos
em países como o Brasil e a China.

Nos anos em que operou no
mercado de celulares em parceria
com a Ericsson, sob a marca Sony

Ericsson, a Sony não foi muito
adepta dessa prática. Mas desde o
ano passado, quando assumiu o
controle do negócio e passou a
atuar como Sony Mobile, a compa-
nhia passou a fazer as adaptações.
Em 2012, lançou aparelhos dual
chip no Brasil. Até o fim deste ano,
planeja lançar um smartphone
com função de TV digital.

De acordo com Ricardo Jun-
queira, presidente da companhia
no país, a nova estrutura da com-
panhia facilitou esse tipo de inicia-
tivas. “Facilita quando há abertura
[dentro do grupo], não é preciso
convencer tanta gente”, disse on-
tem, durante evento em São Paulo.

No cargo desde abril, Junquei-
ra, com mais de 15 anos de expe-
riência em diferentes áreas da So-
ny, substituiu Jorge Aguiar, ex-
executivo da Ericsson que deixou
a Sony após pouco mais de um
ano no cargo. Por uma mudança
na estrutura da companhia, Jun-
queira não acumulou o cargo de
presidente das operações da Sony

Mobile na América Latina, que
também era ocupado por Aguiar.

Na região, os negócios ficaram
sob o comando do argentino Ra-
fael Vieira, também vindo da área
de eletrônicos da Sony. Segundo
Junqueira, a divisão das respon-
sabilidades foi feita para aumen-
tar o foco da companhia no Bra-
sil. “O mercado de smartphones
no país vem crescendo muito rá-
pido todos os meses”, disse.

Segundo o executivo, a Sony
Mobile triplicou sua participação
em número de unidades vendidas
e em receita no mercado brasileiro
de smartphones desde o começo
do ano. A meta é manter esse de-
sempenho até o fim do ano. Hoje, a
companhia é a 5a colocada no país
em termos de unidades vendidas e
4a em receita, disse Junqueira.

O avanço nas operações é resul-
tado da ampliação do portfólio de
produtos. No primeiro semestre, a
Sony lançou três novos modelos
no país, chegando a um total de
seis — que podem ser vendidos

com diferentes configurações de
cor e capacidade para guardar ar-
quivos. Até o fim do ano, o plano é
lançar mais três. Todos se encaixa-
rão na faixa de preços praticada
atualmente, entre R$ 499 e R$ 2
mil, e serão fabricados no Brasil,
como a companhia sempre fez.

Entre os lançamentos previstos
está o do Z Ultra. Com uma tela gi-
gante de 6,4 polegadas, enquadra-
se em uma categoria que vem sen-
do chamada de “phablet ”, por mis-
turar características de smartpho-
nes e tablets. “Os consumidores
querem telas grandes para consu-
mir conteúdo”, disse Junqueira.

Além de conexão às redes 4G, o
aparelho chegará ao Brasil no fim
do ano com recurso de TV digital.
A funcionalidade — que só existia
em produtos para o mercado japo-
nês — foi incorporada por conta da
Copa do Mundo. A Sony é uma das
principais patrocinadoras do
evento. “O consumidor vai poder
assistir ao replay de lances polêmi-
cos dentro do estádio”, disse.

Para o ano que vem, Junqueira
disse que a meta é dobrar a partici-
pação no mercado de celulares. Pa-
ra isso, a estratégia será aumentar
mais um pouco o número de apa-
relhos à venda, sempre respeitan-

do a faixa de preço entre R$ 499 e
R$ 2 mil. “Não temos planos, por
enquanto, de ter aparelhos mais
baratos do que isso”, disse.

Com a venda de 9,6 milhões de
celulares no trimestre encerrado
em junho, o crescimento foi de
quase 30%, comparado a igual pe-
ríodo do ano passado. A receita su-
biu 30%. Somada a outras linhas de
negócios, a área de celulares aju-
dou a melhorar os resultados da
Sony. Em termos gerais, a empresa
teve lucro de US$ 30 milhões, re-
vertendo prejuízo de US$ 200 mi-
lhões registrado no mesmo perío-
do do ano passado.

Equipamentos Grupo reforça estratégia de adaptar
modelos a diferentes países para ganhar mercado

Sony Mobile projeta
celular para o Brasil

Na Lenovo, dispositivos móveis superam vendas de PCs
KIYOSHI OTA/BLOOMBERG

Yang Yuanqing, da Lenovo: flexibilidade e agilidade para superar commodities
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Vasco da Gama
vai parcelar
dívida tributária
Fu t e b o l
Leandra Peres e Guilherme
S e ro d i o
De Brasília e do Rio

O Vasco da Gama está prestes a
concluir um acordo para o parce-
lamento de suas dívidas tributá-
rias com o governo federal. As ins-
crições do clube na dívida ativa da
União somam R$ 140 milhões.

A Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) está tra-
balhando numa solução pareci-
da com o acordo fechado com o
Flamengo, onde o prazo de pa-
gamento foi de três anos e meio
e as parcelas mensais sobem
progressivamente.

O clube também está oferecen-
do garantias à renegociação que
incluem contratos de patrocínio e
quotas de transmissão de jogos pe-
la TV, além de bens imóveis que su-
peram o valor da dívida.

“A PGFN pode, e deve, com ba-
se na legislação, analisar propos-
tas de pagamento desses devedo-
res, inclusive com a utilização de
recebíveis para garantir e abater
de forma escalonada as dívidas
cobradas judicialmente”, explica
a procuradora-geral da Fazenda,
Adriana Queiroz de Carvalho.

A decisão ainda terá que ser
submetida aos ministros da Fa-
zenda, Guido Mantega, Luiz Ad-

mas, da Advocacia Geral da
União. Mas a lógica é que os clu-
bes ganhem algum fôlego finan-
ceiro no curto prazo e, ao mes-
mo tempo, consigam quitar suas
dívidas.

A lei autoriza o parcelamento
das dívidas em até cinco anos,
mas estabelece que não pode ha-
ver descontos ou anistias. Na ne-
gociação com os clubes, o gover-
no tem exigido que o saldo dos
recebíveis dados em garantia se-
ja sempre superior ao da dívida.

Além disso, tem incluído um
seguro garantia, que funciona
como uma espécie de fiança ban-
cária. A ideia é que esse instru-
mento garanta a aderência dos
clubes ao parcelamento. Caso
uma nova diretoria eleita, por
exemplo, desista de pagar a dívi-
da com a União, o governo fede-
ral pode executar o seguro. No
caso do Vasco, por exemplo, essa
garantia chega a R$ 15 milhões.

Os quatro clubes cariocas figu-
ram entre as cinco maiores dívi-
das tributárias do futebol brasi-
leiro. No fechamento de 2012, o
Flamengo liderava a tabela com
R$ 407,1 milhões em dívidas com
a União, segundo a consultoria
BDO. O rubro-negro já assinou o
acordo de parcelamento da dívi-
da. Foram pagos R$ 40 milhões à
vista e hoje a parcela mensal che-
ga a R$ 7 milhões.

Desde o fim do ano passado, o
Fluminense tenta negociar sua
dívida tributária com a Procura-
doria-Regional da Fazenda Na-
cional da 2ª Região. A proposta
do clube, porém, não foi aceita.
Agora, com cerca de R$ 20 mi-
lhões penhorados e excluído da
Timemania (loteria administra-
da pela Caixa Econômica Fede-
ral), o clube recorreu administra-
tivamente à Procuradora-Geral
da Fazenda para tentar um acor-
do, disse o presidente do Flumi-

nense Peter Siemsen. Em março,
o Fluminense tinha uma dívida
fiscal de R$ 200 milhões.

A dívida dos clubes de futebol
com a União tem origem no não
recolhimento de contribuições
previdenciárias e imposto de
renda de empregados e jogado-
res e não é novidade para o go-
verno. Em 2006, a Timemania foi
criada com o objetivo de ajudar
os clubes a quitar suas dívidas.
Parte da arrecadação é destinada
ao pagamento dos passivos.

LEANDRO MARTINS/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS)

Procuradoria da Fazenda costura acordo com Vasco semelhante ao do Flamengo

L’Oréal desembolsa
US$ 843 milhões por
fabricante chinesa
Cosméticos
Celeste Perri e Julie Cruz
B l o o m b e rg

A L’Oréal, maior fabricante de
cosméticos do mundo, fechou a
compra da Magic Holdings Inter-
national, uma fabricante chinesa
de máscaras faciais, por cerca de
6,54 bilhões de dólares de Hong
Kong (US$ 843 milhões) em di-
nheiro, com o objetivo de am-
pliar suas operações na Ásia.

A L’Oréal vai pagar 6,30 dólares
de Hong Kong pela Magic, segun-
do informaram as duas compa-
nhias ontem em um comunicado
conjunto. O preço representa um
ágio de cerca de 25% sobre o valor
do último negócio com ações da
Magic antes da aquisição, de 5,05
dólares de Hong Kong. A ação da
companhia de Hong Kong volta-
rá a ser negociada hoje na bolsa
de valores local.

As vendas da Magic somaram
€ 150 milhões em 2012, segun-
do um comunicado da L’Oréal,
que disse que as máscaras faciais
são um dos segmentos de negó-
cios que mais crescem, com
“perspectivas de desenvolvimen-
to bastante promissoras”. No
mês passado a L’Oréal registrou
um crescimento nas vendas que
ficou aquém das estimativas do
mercado, em meio ao seu pior
desempenho na América do
Norte em dois anos. Na região
do Pacífico-Asiático, porém, as

vendas cresceram 5,1% no pri-
meiro semestre.

“O negócio não só proporciona
à L’Oréal a liderança em uma cate-
goria que vem crescendo bastante,
como também proporciona à Ma-
gic Holdings acesso a 12.471 pon-
tos de venda em 23 províncias”,
disse Chas Manso de Zuniga, ana-
lista do Société Générale. “E tam-
bém deverá permitir à L’Oréal ace-
lerar o crescimento de suas pró-
prias marcas na China por meio de
uma maior rede de distribuição.”

A L’Oréal, com sede em Paris,
está pagando 20 vezes os lucros
antes dos juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebitda) da
Magic em 2012, segundo estima
Zuniga. “A L’Oréal pretende de-
senvolver sua marca chinesa,
contribuindo com seu conheci-
mento científico e usando suas
pesquisas avançadas e aplicadas
em seu centro China Research &
Innovation e em todo o mundo”,
informou a companhia no co-
municado. A L’Oréal tem 3.500
funcionários na China, país onde
começou a operar em 1997.

O BNP Paribas, que atuou como
consultor da L’Oréal, ofereceu à
companhia francesa uma linha de
crédito de € 650 milhões para pa-
gar pela transação, segundo o co-
municado enviado às autoridades
reguladoras. A L’Oréal disse que o
conselho de administração e acio-
nistas da Magic representando
62% do capital da companhia de-
ram seu apoio ao negócio.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 ago. 2013, Empresas, p. B3.




