
Jornal Valor --- Página 14 da edição "12/09/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 11/09/2013@21:04:15

B14 | Valor | Quinta-feira, 12 de setembro de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 12/9/2013 (21:4) - Página 14- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas

INTERNACIONAL

A Verizon, telefônica americana, 
vendeu ontem um valor recorde 
de US$ 49 bilhões em títulos de 
dívida com vários vencimentos 
para financiar a compra, por US$ 
130 bilhões, da fatia que a britâ-
nica Vodafone tem na sua divisão 
de celular, a Verizon Wireless. A 
alta demanda refletiu, em parte, 
os altos juros pagos na oferta. Os 
títulos de 30 anos, por exemplo, 
ofereceram 6,559% ao ano.

O Parlamento Europeu aprovou 
ontem por estreita margem a 
limitação de 6% à quantidade 
de biocombustíveis que poderá 
vir da agricultura até 2020. A 
medida, que visa impedir que o 
uso crescente de terras agrícolas 
para produzir combustíveis leve 
a uma alta no preço dos alimen-
tos, complica os esforços da UE 
de cumprir a meta de obter 10% 
da energia usada para transporte 
de fontes renováveis.

A Cargill, empresa de agrone-
gócios dos EUA, nomeou David 
MacLennan como seu novo dire-
tor-presidente. O executivo de 
54 anos está na firma desde 1991 
e é hoje diretor de operações e 
diretor-superintendente. Este 
último um cargo que ele vai man-
ter. MacLennan substitui Gregory 
R. Page, que assumiu o posto em 
2007 e continuará sendo o presi-
dente executivo do conselho.

A Grécia deve precisar de no 
mínimo mais um pacote de 
resgate em vista da sua lenta 
recuperação econômica, disse 
Luc Coene, presidente do Banco 
Nacional da Bélgica e membro 
do conselho diretor do Banco 
Central Europeu, a uma rádio.

A Alemanha pagou juros de 2% 
ao ano nos seus títulos de dívida 
de dez anos num leilão ontem, a 
maior taxa em quase dois anos. É 
um sinal de que os investidores 
estão cada vez mais confiantes 
na recuperação da UE. Os títulos 
alemães, considerados os mais 
seguros da região, chegaram a 
ter juro negativo no auge da crise 
europeia, o que significa que os 
investidores estavam pagando 
para manter títulos do país.

A ArcelorMittal, gigante do aço 
sediada em Luxemburgo, per-
deu uma disputa com o Senegal 
numa corte de arbitragem de 
Paris, que determinou que o país 
pode rescindir um contrato de 
US$ 2,2 bilhões, de 2007, no qual 
a empresa se comprometeu a 
realizar certas obras em troca da 
concessão de uma mina de ferro. 
A ArcelorMittal suspendeu o pro-
jeto em 2009, quando os preços 
do aço caíram. Ela afirmou que 
vai continuar se defendendo.

A Blackberry, fabricante 
canadense de smartphones, 
contratou a firma americana de 
investimento Perella Weinberg 
Partners para assessorá-la numa 
possível venda da empresa, dis-
seram pessoas a par do assunto.

Mais de dez varejistas globais 
iniciaram uma reunião de dois 
dias em Genebra para negociar 
uma histórica compensação de 
US$ 77 milhões para as vítimas 
de dois acidentes em fábricas de 
roupas em Bangladesh, cedendo à 
pressão de sindicatos e investido-
res para que assumam a respon-
sabilidade pelas precárias condi-
ções de trabalho nessas fábricas.

REGIONAL

A CFR, farmacêutica chilena 
que tenta comprar a sul-africana 
Adcock por US$ 1,3 bilhão, rece-
beu apoio do conselho da Adcock, 
que informou que recomendará 
o negócio aos acionistas, segundo 
a agência Reuters. O maior acio-
nista, a estatal Public Investment 
Corporation, se opõe à transação.

A Harvest, petrolífera dos EUA, 
informou que negocia a venda 
da Petrodelta, sua filial na Vene-
zuela, à empresa local Pluspe-
trol, por um total aproximado 
de US$ 373 milhões. 

A Repsol, petrolífera espanhola, 
está interessada na fatia de 11% a 
que a estatal malasiana Petronas 
renunciou no projeto de Cara-
bobo, na Venezuela, afirmou o 
governo venezuelano. A estatal do 
país, PDVSA, tem 60% do projeto. 

A Ecopetrol, petrolífera estatal 
da Colômbia, fez uma oferta de 
US$ 2,5 bilhões em títulos de 
dívida no mercado internacio-
nal. Ela planeja usar a maioria 
dos recursos em investimentos 
no exterior, informou o governo.

A Alsea, operadora de restau-
rantes do México, divulgou que 
estuda emitir ações para reduzir 
sua alavancagem diante dos 
planos de comprar a rede de 
restaurantes Vips, do Wal-Mart, 
por US$ 626 milhões. 

O México registrou queda de 0,5% 
na produção industrial de julho 
ante o mesmo mês de 2012 e de 
0,1% em relação a junho, divulgou 
o instituto de estatísticas Inegi. 
Um declínio nos setores de cons-
trução, mineração e petróleo 
contribuíram para o resultado.

Jack Nicas e Andy Pasztor
The Wall Street Journal

A corrida para oferecer acesso 
à internet rápida a 30.000 pés 
está se intensificando à medida 
que as empresas aéreas lançam 
novas tecnologias e conexões 
mais velozes.

A Gogo Inc., maior provedora 
de internet a bordo nos Estados 
Unidos,  apresentou ontem um 
sistema que usa uma combina-
ção de satélites e torres de celu-
lar, conectando aviões à internet 
numa velocidade seis vezes mais 
rápida que a melhor opção dis-
ponível hoje.

A companhia aérea Virgin 
America Inc. vai lançar o servi-
ço de Wi-Fi a bordo, da Gogo, 
no segundo semestre de 2014 e  
espera equipar sua frota de 53 
aeronaves com o produto.

Na semana passada, a JetBlue 
Airways Corp. recebeu autori-
zação do governo americano 
para instalar um novo link de 
satélite de alta velocidade em 
muitas de suas aeronaves , uma 
solução para disponibilizar Wi-
Fi a bordo com capacidade de 
suportar o streaming de vídeo.

A americana JetBlue, funda-
da pelo dono da brasileira Azul, 
David Neeleman, planeja lançar  
o serviço em algumas aeronaves 
este ano  e equipar toda sua frota, 
de 180 aviões, até o fim de 2015.

A Gogo cobra US$ 14 por dia 
e US$ 50 por mês pelo acesso ao 
Wi-Fi a bordo.

A JetBlue informou que está 
revisando o preço do serviço, 
mas que o uso básico da internet 
inicialmente será gratuito e que 
cobrará dos passageiros no caso 
de streaming de conteúdo, que 
requer uma banda maior. Outras 
companhias aéreas que hoje já 

oferecem Wi-Fi bloqueiam o 
acesso a serviços de streaming  
para evitar a canibalização dos 
seus próprios serviços pagos de 
entretenimento a bordo.

As novas tecnologias podem 
significar velocidades de internet 
a bordo pelo menos equivalentes 
à média de velocidade oferecida 
aos americanos em terra — algo 
que poderia quebrar a resistên-
cia de pagar pelo serviço.

Quase nove em cada dez pas-
sageiros nos EUA dizem que 
acham que todo voo deveria 
oferecer Wi-Fi, segundo pesqui-
sa da Honeywell International 
Inc., que fabrica equipamentos 
para oferecer internet a bordo. 
No entanto, a Gogo informa que 
só cerca de 6% de clientes poten-
ciais atualmente pagam pelo 
acesso à internet em voos.

“Não há indicativo de nenhu-
ma mudança drástica” no 
horizonte e a tendência pode 
impedir o crescimento rápido 
que a Gogo e seus concorrentes 
estimam para o serviço, diz Tim 
Farrar, consultor do mercado de 
satélites, na Califórnia.

Alguns acham que o proble-
ma é a velocidade lenta. Os pas-

sageiros têm que compartilhar 
a largura da banda, o que reduz 
a velocidade quando mais pas-
sageiros usam o serviço. David 
Cush, diretor-presidente da Vir-
gin America, disse que, na média, 
20% dos passageiros de cada voo 
pagam por Wi-Fi, mas que come-
çou a limitar o uso entre 30 e 35 
passageiros porque o tempo de 
resposta começa a cair.

A Gogo diz que seu novo ser-
viço oferecerá velocidades de 
60 megabits por segundo para 
cada avião em comparação com 
3 mbps da sua conexão original 
e 10 mbps de uma versão atuali-
zada lançada em 2012. A Panaso-
nic Avionics Corporation diz que 
suas velocidades médias hoje 
variam entre 5 mbps e 10 mbps. 
A velocidade média da conexão 
em terra nos EUA é de 8,6 mbps, 
segundo a operadora de rede 
Akamai Technologies Inc.

A JetBlue informou que o seu 
serviço vai oferecer velocidade 
de 12 mbps para cada dispositi-
vo usado pelo passageiro — não 
apenas para a aeronave como 
um todo, como ocorre com 
otros provedores. Consultores 
dizem que a JetBlue será capaz 

de oferecer alta velocidade para 
cada passageiro se vários deles 
só navegarem pela Web. Mas se 
usarem aplicativos que reque-
rem mais largura de banda, a 
empresa deve ter dificuldade de 
atender a essa expectativa.

Desde 2008, quando a Ameri-
can Airlines, da AMR Corp, ofe-
receu o primeiro voo comercial 
com acesso à internet, a indústria 
aérea dos EUA expandiu rapida-
mente os voos com Wi -Fi. Hoje, 
cerca de 60% dos passageiros de 
voos comerciais nos EUA estão 
conectados, sem considerar os 
pequenos jatos, em compara-
ção com 35% dois anos atrás, de 
acordo com um levantamento do 
The Wall Street Journal com as 
12 maiores companhias aéreas 
do país. Até o fim de 2015, elas 
esperam ter mais de 85% das suas 
principais linhas conectadas.

No Brasil, a única empresa que 
disponibiliza internet a bordo é a 
TAM. Desde 2010, ela oferece em 
alguns voos nacionais o OnAir, 
serviço pago pelo qual os pas-
sageiros podem usar seu celular 
para fazer ligações, enviar men-
sagens e acessar a web. Ele está 
disponível em 31 aviões.

Internet ultraveloz chega aos aviões

A Virgin America vai lançar um novo serviço de acesso à internet a bordo, mais rápido, no segundo semestre de 2014
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Danny Yadron
The Wall Street Journal

O último lançamento de pro-
dutos da Apple Inc, além de atu-
alizar sua linha de iPhones, pode 
dar vida nova a uma tecnologia 
que fracassou em sua primeira 
tentativa: o escâner de impres-
sões digitais.

A leitura de dedos em com-
putadores e celulares tem sido 
proposta há tempos como forma 
de evitar a necessidade de senhas 
para autenticar usuários de vários 
dispositivos. A Apple incluiu um 
escâner de impressões digitais no 
iPhone 5S, a versão mais cara dos  
novos telefones que a empresa 
lançou na terça-feira.

Dada a influência da Apple, 
outros fabricantes devem imitá-
la. Pelo menos um novo smar-
tphone programado para este 
ano, que usa o sistema opera-
cional Android, do Google Inc., 
virá equipado com um sensor de 
impressões digitais semelhante, 
segundo uma pessoa a par do 
assunto. Um porta-voz do Google 
não quis comentar.

Por trás da iniciativa está o cres-

cente reconhecimento de que as 
senhas são uma forma falha de 
proteger as informações dos con-
sumidores, especialmente em dis-
positivos móveis, mais suscetíveis 
a roubos e perdas. Além disso, os 
avanços tecnológicos tornaram 
os escâneres de impressões digi-
tais mais precisos e confiáveis.

Grandes empresas têm sinali-
zado que salvaguardas com base 
nas digitais podem finalmente 
estar prontas. Google, LG Electro-
nics Inc., a unidade PayPal do eBay 
Inc. e a Lenovo Group Ltd. aderi-
ram a uma organização sem fins 
lucrativos, a Fast IDentity Online 
Alliance, que defende o uso da 
biometria, entre outras alternati-
vas, para substituir as senhas.

“Parece um ajuste natural”, diz 
Kevin Kempskie, porta-voz da 
RSA, unidade de segurança da 
empresa de armazenamento de 
dados EMC Corp. Com smartpho-
nes protegidos por impressões 
digitais, “você pode fazer uma 
infinidade de coisas”. 

Impressão digital volta ao 
debate com novos iPhones

Leia artigo completo no site

Shira Ovide
The Wall Street Journal

Michael Dell está prestes a 
vencer uma violenta batalha, 
que se prolongou por um ano, 
para assumir o controle da 
empresa que fundou. Sua próxi-
ma missão — fazer a Dell voltar 
a crescer — pode ser ainda mais 
complicada.

A proposta de Dell para 
comprar a fabricante de com-
putadores por mais de US$ 24 
bilhões deve ser aprovada em 
uma votação de acionistas que 
termina hoje, segundo pessoas 
a par da situação. A empresa 
informou que espera fechar seu 
capital até o fim de outubro.

Então a Dell, pela primeira 
vez desde que abriu seu capi-
tal, há 25 anos, vai se tornar em 
grande parte uma empresa com 
um único líder, assim como era 
quando Michael Dell a criou 
em um alojamento de estudan-
tes universitários, em 1984. Ele 
deve ficar com 75% da empresa e 
continuar como seu diretor-pre-
sidente, enquanto a firma de pri-
vate equity Silver Lake será uma 
acionista minoritária.

Agora, o sucesso da empresa e 
o legado de Michael Dell depen-
dem de ele conseguir reformulá-
la para ser o que a indústria de 
tecnologia chama de uma pro-
vedora de “soluções”, atuando 
como uma consultora técnica 
confiável para empresas e forne-
cendo a elas serviços e software 
— não apenas fabricando PCs e 
servidores de baixo custo.

Três áreas específicas reque-
rem mais atenção, dizem pesso-
as a par da estratégia de Dell.

Uma delas é a de software 
de segurança, que as empresas 
usam para se proteger contra 
o uso não autorizado de suas 
redes de computadores ou do 
roubo de dados. Uma outra é a 
de ferramentas para ajudar as 
empresas a adotar uma aborda-
gem mais analítica para a toma-
da de decisões, um nicho de 
software conhecido pelo termo 
“Big Data”. A Dell também tem 
planos de oferecer  pacotes úni-
cos de hardware e software que 

as empresas podem implantar 
facilmente e com custo baixo.

Os executivos da Dell já che-
garam a falar de potenciais cor-
tes de custos de US$ 3,3 bilhões, 
mas não especificaram em quais 
áreas eles seriam feitos.

Um porta-voz da empresa não 
comentou. Dell preferiu não 
conceder entrevistas enquanto o 
processo de fechamento do capi-
tal da empresa estivesse penden-
te. Mas ele continua defendendo 
que essa é a melhor alternativa 
para a companhia.

“Nós precisamos mudar e pre-
cisamos fazer isso rapidamente”, 
ele escreveu em uma carta aos 
acionistas da Dell em julho.

A empresa continua a produ-
zir novos projetos de hardware. 
Em um evento da Intel Corp. 
ontem, por exemplo, executi-
vos da Dell apresentaram uma 
prévia da nova linha de tablets 
que ela planeja lançar em 2 de 
outubro.

No entanto, alguns ex-executi-
vos e pessoas próximas à empre-
sa estão céticos. Eles questionam 
o valor dos ativos de tecnologia 
da Dell, sua capacidade de man-
ter o ritmo diante dos problemas 
enfrentados por empresas que 
são suas clientes e a habilidade do 

próprio Michael Dell de entender 
os desafios da companhia.

A reformulação planejada da 
Dell ocorre em um momento em 
que o mercado de PCs está se con-
traindo à medida que os consu-
midores migram para os tablets 
e smartphones. Além disso, os 
novos concorrentes asiáticos 
estão atraindo clientes que são 
grandes operadores de websites, 
como o Google e a Amazon.com 
Inc. A Dell tem conseguido man-
ter sua participação no mercado 
de PCs e servidores, mas em gran-
de parte por meio de estratégias 
de redução de preços que preju-
dicam as margens de lucro.

Ao mesmo tempo, o plano da 
Dell de se tornar um provedor 
mais amplo para as empresas 
enfrenta forte concorrência de 
grandes rivas como a Interna-
tional Business Machines Corp., 
a Cisco Systems Inc. e a Hewlett-
Packard Co., enquanto empresas 
novatas estão atacando nichos 
específicos de mercado que a 
Dell tem na mira.

“A Dell está paralisada”, diz 
Matt McIlwain, diretor-gerente 
da empresa de capital de risco 
Madrona Venture Group, que 
investe em empresas emergentes 
de tecnologia. “Eles não têm a 

influência ou o bolso de empre-
sas como a H-P e a IBM, nem são 
inovadores o suficiente para 
manter o ritmo de crescimento 
de empresas de tecnologia líderes 
como a Amazon Web Services.”

A Dell já gastou mais de US$ 13 
bilhões em aquisições, mas a com-
panhia afirma que esses novos 
ativos têm ficado aquém de suas 
expectativas financeiras. Embo-
ra a força histórica da empresa 
seja a venda de equipamentos 
de computação para empresas 
de pequeno e médio porte, as 
próprias métricas internas da 
Dell mostram que as vendas para 
esses clientes caíram nos últimos 
quatro anos, de acordo com apre-
sentações tornadas públicas pelo 
conselho nos últimos meses.

Os PCs sempre serviram como 
uma porta de entrada para a Dell 
vender produtos adicionais e 
software a clientes corporativos. 
Mas a receita com os PCs caíram 
cerca de 7% nos seis meses encer-
rados em 2 de agosto.

Fechar o capital da empre-
sa não resolve seus problemas 
estratégicos, dizem os críticos. 
Eles acreditam que Dell está rea-
gindo principalmente ao que 
ele considera anos de críticas 
injustas e falhas de avaliação 
de Wall Street, segundo pessoas 
que falam com o executivo regu-
larmente.

Em meio à forte vigilância a 
que esteve sujeito nos últimos 
meses, Michael Dell intensifi-
cou a comunicação com alguns 
analistas e outros observadores, 
com os quais compartilhou suas 
estratégias, dizem pessoas a par 
do assunto. Ele também chegou 
a enviar a analistas um email 
detalhando como acredita que 
a Dell pode roubar mercado da 
H-P no segmento de servido-
res, segundo correspondência 
verificada pelo The Wall Street 
Journal. 

A Dell foi a única provedora de 
servidores conhecida a ganhar 
participação de mercado no 
segundo trimestre. Mas isso gra-
ças em grande parte à redução de 
preços. O lucro operacional da 
divisão que inclui esses produtos 
caiu mais de 9% no período.

Com capital fechado, Dell terá 
de provar que pode sobreviver

Fonte: a empresa
Nota: Ano fiscal termina em 31 de janeiro

The Wall Street Journal 

O dilema do lucro
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O fundador, Michael Dell, quer roubar mercado de rivais como a HP
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Empresas, p. B14.




