
Toda vez que Steve Jobs sobe ao palco para

anunciar um novo produto da Apple, os hormônios

do mercado fervem. D forte apelo de consumo e as

abordagens utilizadas conferem uma imagem dife-

renciada à marca frente a seus concorrentes. Mas,

no Brasil, o posicionamento global da fabricante

soa distante da estratégia praticada localmente.

Estima-se que o País tenha respondido por

apenas 0,1% do faturamento de l)S$ 24 bilhões re-

gistrados pela companhia de Jobs, no ano passado.

Procurada pela reportagem, a subsidiária brasileira

da Apple preferiu não se manifestar, sob a justifi-

cativa de que não fala de estratégia no Brasil. Por

sua vez, o mercado traduz essa postura como um

desinteresse da marca em reverter o jogo e ganhar

market share em solo nacional.

"D Brasil nunca foi um mercado estratégico

para os produtos da Apple, comparado os investi-

mentos verificados em outras partes do mundo",

analisa Ricardo Santos, professor e coordenador

do núcleo de Marketing para Mercados de Alta

Tecnologia da Escola Superior de Propaganda e

Marketing (ESPM). Em todo o caso, o académico

identifica a existência de uma demanda significa-

tiva por produtos high tech no País, o que se confi-

gura em uma grande oportunidade para a marca.

No Brasil, a fabricante sustenta um escritório

com poucos funcionários, uma base formada por

três distribuidores credenciados, uma dezena de

revendas de valor agregado (VAR), cerca de ses-

senta parceiros cadastrados, nove redes de vare-

jo e um programa de canais lançado em maio de

2007, mas que não chegou a decolar.

Gilberto Tito Rosa, diretor de produtos e alian-

ças da Digital Work, viu a política de canais ser im-

plantada no ano passado. "No desenvolvimento,

achamos que teria uma evolução, mas o programa

parou", afirma o executivo, dizendo que, com isso,

os produtos da marca dentro das receitas da reven-

da caíram e, hoje, respondem por 5% do faturamen-

to. Para virar o jogo, o diretor arrisca a receita para a

ampliação do market share da companhia no País: "A

Apple precisa investir no Brasil e em seus canais".

"Temos um bom relacionamento com o fabri-

cante, mas não há uma política definida para ca-

nais. Ganha quem suportar mais", avalia o diretor

da revenda de valor agregado, com forte atuação

na vertical de educação. D executivo ilustra que o

programa não prevê mapeamento de contas, nem

desenvolvimento de clientes. Segundo Rosa, isso

acaba gerando concorrência com o varejo, que

conta com melhores condições de ofertar preço

quando o cliente faz uma cotação em todo o mer-

cado. "D canal que desenvolveu a oportunidade

não tem proteção nenhuma", resume.

Sidney Maurício Silveira, diretor da Starlaser,

não vê problema na orientação da Apple ao varejo.

"Cada empresa tem que definir seu rumo e, para

popularizar a marca, era preciso percorrer esse

caminho", opina o executivo, que enxerga que as

grandes redes têm mais condições de brigar em
*

preço, mas perdem na oferta de serviços. Pelas

contas do diretor, 15% do faturamento da revenda

vêm de produtos da marca.

A questão, segundo Silveira, é que o mercado

brasileiro se diferencia dos demais, pois as empre-

sas, muitas vezes, compram máquinas de menor

porte para aplicações corporativas. Assim, a fa-

bricante precisa reforçar seus laços com os canais

que agregam valor à venda e seguir sua estratégia

de massificar os produtos. "Você pode ter menos

revendas e exigir mais delas", avalia o executivo,



dizendo que a companhia deve preservar os seus

VARs. "D que é mal explorado é o fato de que todos

os revendedores trabalham no mesmo mercado.

Até pelo preço, o equipamento é visto como nicho",

comenta Silveira, salientando que há espaços não

trabalhados no corporativo.

"Nos últimos anos, o conhecimento do consu-

midor sobre a marca aumentou e as vendas cres-

ceram 40%", calcula Anderson Cintra, sócio da

revenda Família Cintra Equipamentos Informática,

que tem 60% de seus negócios vindos da venda de

produtos da marca para empresas. Questionado se

a fabricante demonstra interesse em investir nos

canais brasileiros, o executivo é sincero: "Não de-

monstra. Não há foco de investimento a longo pra-

zo". De acordo com o profissional, o objetivo da Ap-

ple é atender ao consumo atual, que está elevado.

DESCAMINHOS
A importação ilegal e a falsif icação de pro-

dutos é outro fator que impacta a presença da

fabricante no mercado nacional. Quase todo o

mundo conhece alguém que tenha um iPhone

desbloqueado, por exemplo. Como não existe

acordo da Apple com nenhuma operadora para

comercializar o produto no País - estima-se que

os aparelhos cheguem ao mercado brasileiro no

segundo semestre de 2008 - não há dúvida so-

bre a procedência dos equipamentos.

Faça um teste. Vá ao campo de buscas do site

de leilão Mercadolivre.com e escreva "iPhone". A

lista de resultados ultrapassa 400 produtos. Refi-

nando a busca, descobre-se que você pode com-

prar um aparelho "com defeito" por R$ 350 e um

"Hiphone", a partir de R$ 490. Os produtos Apple

-"desbloqueados para qualquer operadora!", dizem

os anúncios - são oferecidos no site por, no míni-

mo, R$ 950.

Com isso, os valores dos equipamentos da

marca sobem. "Os preços, no Brasil, são entre

150% a 200% mais altos do que lá fora", dimen-

siona o diretor da Digital Work. Já o sócio da re-

venda Família Cintra cita o fato de que os pro-

dutos chegam ilegalmente ao Brasil com custos

50% inferiores aos das vias legais.

"O maior prejuízo não é para a imagem da

companhia, mas para o País e seu mercado con-

sumidor", acredita o professor da ESPM.
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