
Alitalia fará demissões em massa
A endividada companhia aérea italiana Alitalia planeja a primeira

demissão em massa desde que foi privatizada, em 2008, para reduzir

custos e atrair potenciais novos parceiros. Sua principal acionista,

a Air France-KLM, que detém 25% da italiana, recusa-se

a se comprometer com um investimento. A Alitalia precisa

de ¤ 300 milhões para se manter no ar. Reuters

A Panasonic afirmou que pode fe-
char um acordo, por 100 bilhões
de ienes (US$ 1 bilhão), para ex-
pandir seus negócios automoti-
vos e soluções e produtos para o
setor imobiliário. A divisão volta-
da ao setor imobiliário, nos Esta-
dos Unidos, se chama Real State,
e comercializa sistemas para a te-
lefonia, aparelhos analógicos e
digitais, além de câmeras IP (que
transmitem via wireless), entre
outras soluções.

Entre as possíveis aquisições
poderiam estar uma companhia
que possa incrementar sua tecno-
logia automotiva ou um canal de
marketing internacional para
sua unidade voltada ao setor imo-
biliário, declarou o diretor finan-
ceiro Hideaki Kawai.

A Panasonic, que eliminou
cerca de 71 mil empregos desde
2011, caminha para seu primeiro
lucro anual em três anos enquan-
to o presidente Kazuhiro Tsuga
acelera as reformas fechando al-
gumas operações com smartpho-
nes e TVs de plasma.

Por outro lado, outros negócios
seguem oxigenando o faturamen-
to da companhia: no mês passa-
do, ela obteve um contrato para
fornecer células aos modelos elé-
tricos da Tesla, acordo que pode-
ria gerar US$ 7 bilhões de receita.

“Melhoramos a nossa posição
financeira para podermos investir
até 100 bilhões de ienes em fusões
e aquisições”, afirmou Kawai.

No mês passado, a compa-
nhia dobrou sua previsão de lu-
cros anuais. A Panasonic afir-
mou que está projetando uma
renda líquida de 100 bilhões de
ienes nos 12 meses encerrados
em março de 2014.

Combate às perdase reestrutu-
ração até março de 2015
Tsuga, que assumiu a chefia em
junho de 2012, anunciou seus pla-
nos de investir 250 bilhões de ie-
nes em reestruturações durante
dois anos, período que chega ao
fim em março de 2015, para pôr
fim às perdas nas divisões de tele-
visões, semicondutores, celula-
res, placas de circuitos e disposi-
tivos óticos.

“É possível que os gastos das
reformas ultrapassem a meta por-
que agora a companhia enfrenta
menor demanda por suas câme-
ras digitais e equipamentos de ar
condicionado”, afirmou Kawai,
o diretor financeiro.

Além de acelerar as reformas
nas divisões de produtos eletrôni-
cos para consumidores, a fabrican-
te, que também produz sistemas
de sons de carros e painéis sola-
res, planeja expandir os negócios
ligados a carros e ao setor imobiliá-
rio, dobrando as vendas de cada
uma dessas atividades para 2 tri-
lhões de ienes até 2018.

A Panasonic anunciou no mês
passado que obteve um contrato
para fornecer 2 bilhões de baterias
de íons de lítio à Tesla até 2017.
Nos últimos dois anos, a japonesa
enviou 200 milhões de unidades à
automotiva americana.

O contrato para fornecer bate-
rias para os veículos Model S e Mo-

del X poderia aumentar as vendas
da Panasonic em US$ 7 bilhões e
afiançar sua posição como a
maior fornecedora de baterias pa-
ra carros elétricos, segundo Ali
Izadi-Najafabadi, analista da
Bloomberg New Energy Finance.

Tsuga continua os esforços do
seu predecessor no ramo da ener-
gia renovável, que começou em
2011 com a aquisição da Sanyo
Electric, na época a maior fabri-
cante de baterias de íons de lítio.
O acordo de 936 bilhões de ienes,
o maior na história da Panasonic,
foi pensado para consolidar a posi-
ção da companhia em negócios co-
mo baterias recarregáveis e pai-
néis solares. Bloomberg

GiuseppeAresu/BloombergNews
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A Panasonic, que
eliminou cerca de
71 mil empregos desde
2011, caminha para
seu primeiro lucro
anual em três anos,
em meio ao fechamento
de operações
como smartphones
e TVs de plasma

TomohiroOhsumi/Bloomberg

Com lucro no horizonte,
Panasonic planeja aquisições

US$7bi
Éareceitaprojetadapela
Panasoniccomo
fornecimentodebateriasde
íonsde lítioàTesla,até2017.

US$1bi
Éolucrolíquidoquea
japonesaesperaobternoano
fiscalqueseencerraem
marçode2014,valorqueéo
dobrodaprevisãoinicial.

AVIAÇÃO

Em meio à reestruturação, Hideaki Kawai, diretor financeiro, vai investir em unidades mais rentáveis

Japonesa deve investir até US$ 1 bilhão para incrementar unidades automotiva e voltada ao setor imobiliário
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 nov. 2013, Empresas, p. 15.
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