
%HermesFileInfo:B-14:20110325:

B14 SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

QUEM É

Renato Cruz

No ano passado, o acirramento
da competição teve um impac-
to forte nos resultados da Posi-
tivo Informática, maior fabri-
cante de microcomputadores
do Brasil. No quarto trimestre,
o lucro da empresa caiu 74%. A
margem líquida passou de 7,8%
no quarto trimestre de 2009 pa-
ra 2,1%.

De acordo com Hélio Roten-
berg, presidente da Positivo,
houve em 2011 uma guerra de
preços nunca vista no mercado
brasileiro de PCs, detonada pe-
los concorrentes estrangeiros.
“A guerra continua, mas está
um pouco mais tranquila”, dis-
se o executivo. “Estou muito
otimista para o ano.” A seguir,
trechos da entrevista ao Esta-
do, feita por telefone.

● Como está a competição hoje?
Eu acredito que as empresas de
computadores vão querer vol-
tar a ter margens saudáveis.

● A queda de margem também
aconteceu com as concorrentes
internacionais, que não precisam
abrir os números sobre o Brasil?
Sem dúvida. As multinacionais
foram os grandes causadores
da baixa. Houve uma guerra
sem precedentes no mercado
brasileiro. Está todo mundo fa-
lando que mesmo as compa-
nhias fechadas tiveram grande
prejuízo. A gente estava perden-
do participação de mercado e

daí, no último trimestre, ganha-
mos cinco pontos no varejo.
Foi uma coisa impressionante.
A gente decidiu: chega de per-
der participação. Vamos entrar
na briga. Não tem jeito, baixa a
margem.

● A HP chegou a falar que ultra-
passou a Positivo em faturamen-
to com PCs.
Depois eles ficaram quietinhos.
No último trimestre, recupera-
mos tudo o que tínhamos perdi-
do. A gente não fica falando do
concorrente como eles falam.

● Qual é a expectativa de merca-
do para este ano?
Estamos muito animados. As
vendas estão acontecendo. As
lojas estão vendendo. O IDC
projeta mais 10% de crescimen-
to do mercado para este ano, e
a gente acha que isso é possível.

● Alguns analistas chegaram a
dizer que a mudança no mercado
brasileiro tinha sido estrutural,
que as multinacionais tinham van-
tagem na negociação com cinco

ou seis fornecedores que produ-
zem kits completos para note-
books. Qual é a sua opinião?
Não acho que seja válido. Não
vejo que eles sejam tão competi-
tivos assim, não. A gente ganha
na montagem local, que eles ter-
ceirizam e a gente faz sozinho.
Nós temos algumas outras van-
tagens. E os kits nem sempre
são negociados inteiros.

● A guerra de preços já termi-
nou?
Eu diria que está um pouco
mais tranquila. Continua, mas
um pouco mais tranquila. Esta-
mos muito otimistas para o
ano.

● Já dá para perceber o impacto
dos tablets no mercado de micro-
computadores?
No Brasil, não, porque tem pou-
ca penetração do tablet ainda.
Quando olhamos para o Brasil,
não dá para dizer que teve algu-
ma aceleração ou desacelera-
ção, com os poucos milhares de
iPads que entraram e de Sam-
sungs que foram vendidos. Eu
não saberia dizer se ele foi im-
pactado, pela pouca disponibili-
dade do produto. Eu acredito
que teremos uma experiência
real de impacto dos tablets em
2012. Ainda serão poucas unida-
des vendidas em 2011. Os lança-
mentos vão acontecer mais pa-
ra o final do ano. Não vamos fa-
lar de milhões de tablets vendi-
dos no Brasil, mas de algumas
centenas de milhares neste
ano. O mercado brasileiro é atí-
pico, porque os produtos têm
de ser produzidos aqui, ficam
muito caros quando são impor-
tados montados. Na verdade, o
grande volume de tablets no
mundo é um grande volume de
iPads. Como a Apple não pro-

duz no Brasil, não existem gran-
des volumes aqui.

● Como estão os planos de vo-
cês para tablets?
Continuamos firmes.

● E são para quando?
Não temos nada ainda.

● Alguma ideia das especifica-
ções?
Não vou divulgar ainda. Esta-
mos trabalhando muito firme
nisso. Para nós, os tablets vie-
ram para ficar. É um formato
que, não tenho dúvida nenhu-
ma, veio para ficar e que, com
certeza, vai roubar um belo pe-
daço do mercado de computa-
dores. Principalmente daqueles
computadores tipo netbook, o

segundo ou terceiro computa-
dor de uma pessoa. Só estou
dando a temporalidade disso,
acredito que essa transferência
só começa a acontecer em 2012.

● Os smartphones têm algum
impacto no mercado de PCs?
Não. São produtos muito dife-
rentes. Quem precisa de um no-
tebook continua precisando de
um notebook. Nós vamos lan-
çar os tablets. Sobre smartpho-
nes, não temos definição.

● Como está o leitor de livros ele-
trônicos da Positivo?
É um produtinho de nicho, na
nossa opinião. Continua ven-
dendo muito bem para o nicho
de leitores de livros. É um pro-
duto excelente para ler livros.

Melhor que o tablet, inclusive.
O Alfa fez um sucesso enorme
no lançamento, e continua fa-
zendo sucesso.

● Tem mais uma pergunta...
(Corta) Não. Apesar dos boa-
tos, não tem ninguém queren-
do nos comprar. Todo mundo
faz essa mesma pergunta. Eu
sempre conto a história: você
está com o carro parado no si-
nal. Alguém chega do lado e per-
gunta: “Quer vender seu car-
ro?” Você diz: “Não.” “Mas eu
te pago R$ 100 mil por ele.”
“Hum, vamos conversar.” Esta-
mos muito bem aqui. Não pre-
tendo vender, mas não vou di-
zer nunca vamos ser vendidos.
Hoje, não existe nenhuma dis-
cussão a respeito.
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Bill Nguyen, experiente empre-
sário que vendeu sua antiga com-
panhia à Apple em 2009, está lan-
çando uma nova rede social ba-
seada em celulares, e planeja de-
safiar o domínio do Facebook no
segmento, com a proposta de fa-
zer o computador pessoal pare-
cer coisa do passado.

O Color é um aplicativo gratui-
to para celulares inteligentes da
Apple e aparelhos acionados pe-
lo sistema Android. O programa
permite que pessoas em locais
próximos registrem e comparti-
lhem fotos, vídeos e textos simul-
taneamente, entre múltiplos ce-
lulares, em tempo real.

Já que compartilhar fotos e ví-
deos é uma das mais populares
atividades no Facebook, os fun-
dadores da Color esperam que a
forma de operação constante, se-
melhante à dos celulares, de seu
novo projeto resulte em uma re-
de social “pós-PC”. Nguyen dis-
se que as redes sociais e aplicati-
vos estão tirando os usuários da

web baseada em computadores.
“A transição ao mundo pós-PC
será uma mudança imensa”, dis-
se Nguyen. “Compartilharemos
mais e mais informação em tem-
po real.”

Nguyen, que vendeu a Lala,
uma empresa de música online,
à Apple por valor estimado em
US$ 800 milhões, trabalhou pa-
ra a fabricante do iPhone por
pouco menos de um ano.

Capital. Em setembro, levan-
tou US$ 14 milhões com o Bain
Capital Ventures e o Silicon Val-
ley Bank. A Sequoia Capital, uma
das maiores empresas de investi-
mento do Vale do Silício, entrou
com outros US$ 25 milhões pou-
co antes do lançamento, e o Sili-
con Valley Bank elevou sua parti-
cipação em US$ 2 milhões.

O Color é um serviço gratuito,
sem nomes de usuário e senhas,
mas Nguyen e sua equipe espe-
ram que seja possível gerar recei-
tas por meio de publicidade e
marketing localizados. “As pes-
soas começam a perceber, com
aparelhos como o iPhone, que é
possível fazer coisas em redes so-
ciais que não eram possíveis
com um computador pessoal”,
disse Mike Krupka, da Bain Capi-
tal Ventures, que já havia investi-
do em Nguyen anteriormente,
para o projeto Lala. / REUTERS
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informática das Faculdades
Positivo (atualmente, Univer-
sidade Positivo). No ano se-
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Controle. ‘Apesar dos boatos, não tem ninguém querendo nos comprar’, afirma Rotenberg
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N ão bastou a retirada
do ar do comercial
da montadora Nis-
san que debochava

abertamente da Ford. Após re-
correr à Justiça comum – que

obrigou a Nissan a suspender a
veiculação da campanha –, a dire-
ção da Ford do Brasil foi mais
longe. Entrou ontem com uma
ação criminal contra a Nissan,
com queixa feita na delegacia re-
gional de São José dos Pinhais
(PR), onde fica a sede da empre-

sa. A delegacia acatou o pedido.
Há grande descontentamen-

to entre os funcionários da Ford
em relação à disputa publicitá-
ria. Embora não se pronuncie ofi-
cialmente, a companhia enten-
de a Nissan ultrapassou os limi-
tes aceitáveis. Por isso, a atual

ação atinge não só o presi-
dente da Nissan, Christian
Neunier, mas outros direto-
res da montadora. As alega-
ções incluem concorrência
desleal, uso indevido da
marca e a ridicularização de
funcionários da Ford.

Para valorizar o seu mo-
delo Tiida, a Nissan usou
personagens vestidos com
jalecos com o logo da Ford
que se vangloriam de enga-
nar o consumidor. Eles de-
bocham de quem paga R$ 3
mil a mais ao comprar um
modelo Focus, que se equi-
para ao Tiida: “O luxo todo
que eu tenho é do dinheiro
de vocês. Pagando preço 1.8
por um carro 1.6.”

Quando saiu a decisão da
Justiça, a Nissan do Brasil
disse que retiraria o comer-
cial da TV e de seus canais
oficiais na internet. Mas o
comercial segue em exibi-
ção no YouTube, onde já te-
ve 400 mil acessos.

A Nissan e sua agência de
propaganda, a Lew, Lara/
TBWA, enfrentam constan-
tes questionamentos do
Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publici-
tária (Conar). A agência se
defende dizendo que faz co-
municação bem-humorada
para mostrar aos clientes
os diferenciais dos produ-
tos da montadora.

FORD ENTRA COM AÇÃO
CRIMINAL CONTRA NISSAN
Empresa quer responsabilizar executivos da montadora japonesa no País

Disputa. Filme usava comparação desfavorável com o Focus para vender o modelo Tiida
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