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Empresas

Ben Fritz
The Wall Street Journal

Como diretor-presidente da 
Sony Entertainment, Michael 
Lynton é responsável por algumas 
das divisões de melhor desempe-
nho da conturbada Sony Corp., 
mas 2013 ainda pode terminar 
como seu ano terrível.

Em maio, o investidor ativis-
ta Dan Loeb iniciou uma briga 
com a gigante japonesa de ele-
trônicos, exigindo que ela abra 
o capital de até 20% dos ativos 
de sua gravadora, editora e estú-
dios de cinema e televisão, diri-
gidos por Lynton. E, enquanto 
Loeb acusava o estúdio de falta 
de “disciplina e transparência”, 
dois filmes de grande orçamen-
to da Sony Pictures, “Depois da 
Terra” e “O Ataque”, fracassaram 
nas bilheterias, ofuscando o 
sucesso de suas séries de televi-
são, como “Breaking Bad “ e “The 
Blacklist”.

A Sony rejeitou a sugestão de 
Loeb de segregar a unidade de 
entretenimento, mas concordou 
em tentar melhorar o desempe-
nho, especialmente com os fil-
mes, e ser mais transparente nas 
finanças de suas operações de 
entretenimento. Com esse obje-
tivo, Lynton conduziu na semana 
passada uma apresentação de 
cinco horas a investidores, em 
que ele e sua equipe executiva 
detalharam planos para econo-
mizar ao menos US$ 350 milhões 
por ano e dedicar mais atenção ao 
mercado de televisão, que é mais 
rentável que o de filmes.

O diretor-presidente, que está 
há 9 dos seus 53 anos na Sony 
Pictures, falou ao The Wall Street 
Journal sobre o futuro da empre-
sa e como gerenciá-la em meio à 
crise. Seguem trechos editados da 
entrevista:

WSJ: A Sony Pictures está preci-
sando de uma reviravolta?

Lynton: Não, não acho que a 
Sony Pictures precise de uma revi-
ravolta. Acho que, por uma série 
de razões, esse verão [nos Estados 
Unidos] foi visto como um gran-
de problema para a empresa. Na 
verdade, tivemos dois fracassos. O 
que acho é que trabalhamos num 
setor que está mudando drastica-
mente.

WSJ: Como a campanha de Dan 
Loeb afetou sua capacidade de gerir 
a empresa no dia-a-dia?

Lynton: Embora à primeira 
vista não seja necessariamente 
algo que eu tenha desejado, na 
verdade aprecio os investimentos 
da Third Point [o fundo de hedge 
de Loeb] e o que ocorreu em fun-
ção deles.

Todos sabemos que precisamos 
fazer o melhor trabalho possível. 
Todos sabemos que o desempe-
nho é absolutamente fundamen-
tal. Sempre foi assim. Temos que 
estar vigilantes.

O outro lado da moeda é que 
tive que estar mais presente. 
Temos um refeitório onde todo 
mundo come. Nele, há algumas 
grandes mesas comunitárias 
onde me sento três vezes por 
semana para comer um sanduí-
che. As pessoas chegam e se sen-
tem à vontade para me perguntar: 
“O que isso tudo significa? O que 
está acontecendo?” Eu respondo 
exatamente o que disse a você.

WSJ: É difícil manter os funcio-
nários motivados quando você está 
cortando custos e eles sabem que 
demissões estão chegando?

Lynton: Certamente. O que faz 
um lugar como esse funcionar 
são as pessoas que entram pela 
porta. Isso soa banal, mas é verda-
de. Estou preocupado com isso, 
tanto por compaixão quanto por 
egoísmo. O lado da compaixão é 
que não gosto de ver as pessoas 
nervosas, e o lado egoísta é que 
não gosto de vê-las nervosas por-
que é uma distração. Gosto que 

elas gostem de fazer seu trabalho 
e que façam seu trabalho.

A certeza que dou às pessoas é 
que, se elas são produtivas — e a 
grande maioria é — e trabalham 
direito, isso não vai afetá-las. 
Também podemos tornar o pro-
cesso [de demissões] rápido.

WSJ: O sr. disse que a Sony Pic-
tures está passando por uma grande 
transição, de filmes para a TV. O que 
isso significa na prática?

Lynton: O braço de cinema é 
uma empresa madura. Portanto, 
não é que ele vá encolher em ter-
mos de tamanho absoluto dentro 
de nossa empresa. É que o negó-
cio de TV vai crescer percentual-
mente em relação ao todo.

WSJ: Numa época em que as 
séries de filmes de grande sucesso 
reinavam na indústria do cinema, a 
Sony parecia ter apenas “O Homem 
Aranha”. O sr. lamenta isso?

Lynton: Nós temos um monte 
de coisas sendo trabalhadas capa-
zes de se tornar séries. Se você faz 
um filme com um orçamento 
gigantesco dizendo “Estamos 
fazendo isso porque estamos 
definindo que este é o primei-
ro de uma série de três [filmes]” 
antes de você sequer saber como 
o primeiro vai se sair, isso parece 
para mim algo como a receita 
para um desastre.

[Também] muito dinheiro foi 
ganho com filmes que foram 
modestamente avaliados e que 
acabaram virando grandes suces-
sos. Então, quando olho para “‘E 
o Fim” ou “Invocação do Mal” 

ou “Família do Bagulho” e vejo o 
tanto que esses filmes foram ren-
táveis, você diz para você mesmo, 
esse não é um negócio baseado 
puramente em séries.

WSJ: A Sony foi pioneira na pro-
dução de programas para TV a cabo. 
O que o sucesso de um seriado como 
“Breaking Bad” significa para o sr.?

Lynton: Vamos colocar desta 
forma: mesmo em caso de suces-
so, [inicialmente] você olhou 
para ele e disse “Humm, ok, tudo 
bem, mas isso não faz o ponteiro 
se mexer”. Hoje, cinco anos mais 
tarde, ele realmente mexe o pon-
teiro. Muito disso tem a ver com o 
Netflix e outros serviços [de assi-
natura de vídeo por demanda] 
e novos compradores para um 
seriado que não existia.

WSJ: O sr. tem 56 canais em 
mais de 150 países. O sr. quer lan-
çar ou comprar mais? Faria isso em 
mercados novos ou já existentes?

Lynton: A resposta a tudo isso 
é sim. Queremos lançar e ou com-
prar canais em muitos mercados 
diferentes. Na Índia, gostaríamos 
tanto de comprar como lançar 
canais. Acho que a América Lati-
na é um mercado em que gosta-
ríamos de crescer, especialmente 
no Brasil.

WSJ: Se as mudanças que o sr. 
está promovendo forem bem-suce-
didas, como será a Sony daqui a 
alguns anos?

Lynton: Provavelmente vamos 
ter mais uma dupla de séries 
vibrantes e vitais. Nossas margens 
serão muito melhores. 

Sony Pictures 
quer focar em TV

Michael Lynton, o diretor-presidente, diz que gostaria de crescer no Brasil

Investidores acreditam que o 
iene vai se desvalorizar mais em 
relação ao dólar. Operações que 
apostam na queda da moeda 
japonesa atingiram este ano seu 
volume máximo desde 2007, 
segundo dados da Comissão de 
Comércio de Futuros e Commo-
dities dos EUA, que acompanha 
fundos de hedge e outros espe-
culadores. Algumas apostas já 
estão dando lucro, uma vez que 
o iene caiu esta semana ao seu 
menor nível ante o dólar nos últi-
mos seis meses. Ontem, o dólar 
fechou valendo 102,24 ienes. 

A Exxon Mobil, gigante ame-
ricana do petróleo, anunciou 
ontem que vai vender uma par-
ticipação de 25% no seu campo 
West Qurna-1, no Iraque, para 
a estatal chinesa PetroChina e 
outra de 10% para a indonésia 
Pertamina. A Exxon vai ficar com 
uma fatia de 25% e continuar 
como operadora do projeto, cujo 
restante pertence à anglo-holan-
desa Shell e à estatal iraquiana 
South Oil. Os valores da venda 
não foram revelados. O projeto é 
avaliado em US$ 50 bilhões.

A Alitalia não conseguiu arreca-
dar os US$ 407 milhões que bus-
cava para um aumento de capi-
tal que permitiria que a empresa 
aérea italiana continuasse 
operando. Ela informou ontem 
que conseguiu apenas US$ 235 
milhões. Seu principal acionista, 
a franco-holandesa Air France-
KLM, recusou-se a contribuir. A 
Alitalia definiu 10 de dezembro 
como data limite para uma nova 
tentativa de arrecadar os recur-
sos com os acionistas.

A Toyota e a Honda, montado-
ras japonesas, aumentaram sua 
produção no país em outubro 
em 9,4% e 13%, respectivamente, 
em relação ao mesmo mês de 
2012, segundo dados da asso-
ciação de montadoras do Japão. 
As  empresas se beneficiaram da 
robusta demanda por veículos 
importados nos EUA e um aque-
cimento do mercado interno.

O Google pode ser multado na 
Holanda por infringir leis de 
proteção de dados, informou 
ontem o College Bescherming 
Persoonsgegevens. O órgão, que 
fiscaliza o respeito à privacidade 
no país, afirmou que o Goo-
gle manipula dados pessoais 
através de seus serviços, como 
o motor de busca e o YouTube, 
sem pedir permissão aos usuá-
rios. É mais um exemplo da cres-
cente investida das autoridades 
europeias contra as práticas da 
empresa americana na internet. 
O Google não estava disponível 
para comentar de imediato.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, planeja gastar cerca 
US$ 2 bilhões para aumentar sua 
produção anual de minério de 
ferro em torno de 25% na Aus-
trália. A cifra é menos da metade 
que o originalmente estimado, 
já que e empresa afirmou que 
vai se concentrar em expandir e 
aumentar a produtividade em 
minas já existentes em vez de 
desenvolver novos projetos. 

A PDVSA, estatal venezuelana 
do petróleo, vai receber US$ 
1 bilhão em financiamento 
da russa Gazprombank para 
aumentar a produção da socie-
dade que têm na Venezuela, a 
Petrozamora, disseram ontem 
executivos das empresas. A 
PDVSA já obteve um total de US$ 
9,9 bilhões este ano em emprés-
timos de parceiros, incluindo a 
chinesa CNPC, a americana Che-
vron e a espanhola Repsol.

A H&M, varejista sueca de rou-
pas, informou que suspendeu 
temporariamente a produção 
de peças que contêm lã de 
angorá. A companhia segue o 
exemplo de outros varejistas 
escandinavos, que baniram a 
lã depois que um vídeo distri-
buído este ano pela Peta, uma 
organização de defesa dos ani-
mais, mostrou supostas práticas 
desumanas na criação do coelho 
angorá na China.

ANDRIA CHAMBERLIN PARA O WALL STREET JOURNAL

Firmas usam 
internet para
discriminar

Leia artigo completo no site

Jennifer Valentino-DeVries
The Wall Street Journal

Muitas empresas costumam 
examinar o perfil dos candida-
tos a emprego na internet como 
parte do processo de contrata-
ção. Um novo estudo de uma uni-
versidade americana sugere que 
elas também podem usar o que 
encontram para discriminar.

O estudo, um experimento da 
Universidade Carnegie Mellon 
com currículos e perfis fictícios 
de redes sociais, descobriu que 
entre 10% e 33% das empresas 
americanas procuraram as redes 
sociais para obter informações 
sobre candidatos a emprego 
logo no início do processo de 
contratação. Nesses casos, os 
candidatos cujos perfis públi-
cos no Facebook indicavam que 
eles eram muçulmanos tiveram 
menor chance de ser chamados 
para entrevistas que os candi-
datos cristãos. A diferença foi 
particularmente acentuada em 
partes do país onde mais pessoas 
se identificam como conservado-
ras. Nesses lugares, os candidatos 
cristãos receberam ligações para 
a segunda fase de seleção 17% das 
vezes, comparado a cerca de 2% 
para os muçulmanos.

O mesmo experimento, reali-
zado de fevereiro a julho deste 
ano, constatou que revelações na 
internet sobre a orientação sexu-
al de candidatos a emprego não 
teve impacto detectável no inte-
resse das empresas.

A pesquisa é o exemplo mais 
recente de como as informações 
que as pessoas colocam sobre si 
mesmas na internet podem ter 
efeitos de longo alcance e não 
intencionais, particularmente no 
mercado de trabalho.

Mundo precisa de política econômica 
coordenada para crescer mais rápido

A 
economia mundial 
necessita de uma 
nova estratégia 
para acelerar o 
crescimento. A recu-

peração após a crise financeira 
continua decepcionando. Cada 
novo dado econômico desani-
mador aumenta o receio de que 
estamos fadados a muito tempo 
de crescimento pífio.   

Há agora um reconhecimento 
cada vez maior de que isso pelo 
que o mundo está passando não 
é o ciclo usual de recessão e recu-
peração visto depois da Segunda 
Guerra. É pior. É diferente. É 
crônico. E será muito difícil para 
qualquer país colocar a econo-
mia mundial nos trilhos sem a 
ajuda dos outros.

Há menos consenso quanto à 
solução. Os economistas ame-
ricanos Lawrence Summers, 
ex-secretário do Tesouro, e Paul 
Krugman, ganhador do prêmio 
Nobel e colunista, receitam 
muito mais gastos do governo 
em infraestrutura. Já os parla-
mentares do oposicionista Par-
tido Republicano argumentam 
que reduzir o endividamento do 
governo, agora e no futuro, vai 
levar as empresas a contratar e 
investir mais.

Os alemães estão tentando 
exportar mais, para compensar a 
frugalidade de seus consumido-

res e empresas no mercado inter-
no, e prescrevendo austeridade 
para os países em dificuldade 
do sul da Europa. Os britânicos, 
por sua vez, estão tentando aper-
tar os cintos, relaxar a política 
monetária e desvalorizar a libra 
para estimular as exportações.  

Os japoneses estão emitindo 
uma grande quantidade de 
dinheiro e enfraquecendo o iene 
enquanto o governo de Shinzo 
Abe tenta se decidir sobre políti-
cas fiscais conflitantes — aumen-
tar os impostos ao consumidor 
para reduzir a dívida pública ou 
alavancar os gastos para impul-
sionar o crescimento — e anda 
devagar com a desregulamenta-
ção. Os chineses, enquanto isso, 
prometem que vão depender 
mais dos gastos de consumido-
res e menos das exportações e 
investimentos em infraestrutura, 
mas não dizem claramente nem 
quando nem como.

  Na maioria dos casos, as prin-
cipais economias estão depen-
dendo demais de seus bancos 
centrais e das exportações. 

Nos Estados Unidos, Japão, 
Reino Unido e zona do euro, os 
bancos centrais vêm fazendo as 
economias crescerem com uma 
mistura de juros baixíssimos, 
palavras tranquilizadoras e gran-
des emissões de dinheiro para 
comprar ativos. Essas práticas, 
embora objetos de intenso deba-
te, são e vão continuar sendo 
uma boa maneira de evitar uma 
nova Grande Depressão.   

Mas a política monetária não 
pode resolver sozinha problemas 
econômicos crônicos. 

Tanto Ben Bernanke, presiden-
te do Fed, o banco central ameri-
cano, como sua sucessora, Janet 
Yellen, já disseram isso, ainda 
que discretamente. O presiden-
te do Banco Central Europeu, 
Mario Draghi, vem sendo mais 
enfático, dizendo aos líderes da 

zona do euro “para se concentrar 
menos em gerenciar a crise no 
curto prazo e mais em construir 
uma economia com mais estabi-
lidade, crescimento e emprego”. 

Para qualquer país, princi-
palmente aqueles atolados 
em dívidas, faz mais sentido 
apertar os cintos internamente, 
enfraquecer a moeda e focar 
nas exportações. Mas nem 
todo mundo pode fazer isso ao 
mesmo tempo; alguém tem que 
importar. Países com grandes 
superávits — Alemanha e China 
— precisam comprar mais que os 
países devedores para que estes 
possam reduzir suas dívidas. Não 
é fácil, obviamente, vender essa 
ideia para políticos alemães e 
chineses naturalmente hesitan-
tes em colocar em perigo tantos 
empregos ligados à exportação.    

Ponha tudo isso junto: uma 
política monetária remando 
contra a corrente, política fiscal 
equivocada, foco demais em 
evitar problemas no curto prazo 
e de menos em nutrir um cres-
cimento de longo prazo, muita 
conversa sobre reformas e pouca 
ação, países demais dependendo 

da demanda externa para com-
pensar a fraqueza da interna. 
Não é de se surpreender que a 
economia mundial esteja cres-
cendo tão lentamente.  Perguntei 
esta semana a um veterano de 
políticas para a economia mun-
dial como poderíamos melhorar. 
Ele deu três sugestões:  

Primeiro, os responsáveis 
pelas políticas econômicas pre-
cisam reconhecer que esse não 
é um ciclo comum. Os governos 
podem e devem compensar a 
fraca demanda do setor priva-
do com cortes de impostos ao 
consumo, mas têm também 
que entender que só isso não é 
suficiente. Eles precisam des-
pertar e fazer o que puderem 
para aumentar a confiança de 
empresas e consumidores e 
encorajá-los a gastar — lidando, 
por exemplo, com os déficits 
orçamentários de longo prazo 
e falhas no sistema educacional 
nos EUA, criando uma união 
bancária na Europa e realizando 
a desregulamentação no Japão.   

Segundo, a rodada de Doha 
(as negociações entre países 
desenvolvidos e em desenvol-

vimento para reduzir barreiras 
comerciais) tem que ser esque-
cida. Ele sugeriu que os países 
desenvolvidos busquem pactos 
entre EUA e Europa, EUA e Ásia, 
e Europa e Ásia para reduzir 
barreiras comerciais e dar às suas 
próprias empresas mais razões 
para investir, obrigando, com 
isso, os mercados emergentes a 
fazer concessões.       

Terceiro, talvez, com a ajuda 
do Fundo Monetário Internacio-
nal, as grandes economias neces-
sitem dar às outras garantias de 
que vão adotar políticas inteli-
gentes visando um crescimento 
mundial maior e mais equilibra-
do. Os que foram orientados a 
apertar os cintos e exportar mais, 
por exemplo, precisam saber que 
os outros vão comprar mais. Em 
troca do relaxamento das dívi-
das, países devedores têm que 
convencer os credores de que 
farão as reformas prometidas.    

Nenhuma dessas sugestões é 
fácil de ser implementada; elas 
talvez nem sejam as melhores 
opções. Mas deixar as coisas 
como estão é se arriscar a déca-
das de economia estagnada.

Capital

David Wessel

BLOOMBERG NEWS

Terminal de contêiner no porto de Hamburgo, Alemanha, país que tem direcionado sua economia para as exportações
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Text Box
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