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Mônica Ciarelli

A mudança nas regras para a TV
paga no Brasil – prevista para
sair do papel até meados de ju-
lho – promete acirrar a competi-
ção no setor. Caso seja aprovada,
o mercado de TV a cabo será
aberto para as operadoras de te-
lefonia. Trata-se de um segmen-
to cobiçado, que cresceu 30% no
ano passado, na comparação
com 2009. Além disso, o serviço
ainda tem um baixo nível de pe-
netração no País.

Confiantes na abertura do se-
tor, as empresas de telefonia,
que hoje só podem oferecer TV
paga via satélite ou rádio, já co-
meçam a se preparar para operar
via cabo. A mais agressiva é a Em-
bratel, que tem feito investimen-
tos pesados em uma rede de fi-
bra óptica e cabo.

Controlada pelo grupo mexi-
cano Telmex, a empresa cresceu
210% entre março de 2010 e
2011, segundo dados da Agência
Nacional de Telecomunicações

(Anatel). Com o Via Embratel, a
companhia tem hoje 1,375 mi-
lhões de assinantes e abocanha
13,2% do mercado total de TV pa-
ga no Brasil.

Com entrada prevista no seg-
mento de TV por assinatura no
segundo semestre, a GVT é ou-
tra que também quer se adian-
tar. A empresa anunciou que irá
adotar uma tecnologia híbrida,
que permite atuar em DTH (saté-
lite) e IPTV (transmissão de ví-
deo por meio da rede de banda
larga). Com isso, abre uma bre-
cha legal para atuar no segmento
de cabo.

A Oi tem planos de investir
em uma rede de ultra banda lar-
ga de até 100 Gigabytes, de olho
na expansão que virá com a aber-
tura do mercado. “Mas, se o cená-
rio esperado não se confirmar,
provavelmente parte do orça-
mento para o projeto será poster-
gado”, afirma Paulo Mattos, dire-
tor de regulamentação da Oi.

O grupo cobra uma isonomia
de condições entre as teles e as

companhias de TV a cabo para
acelerar investimentos no setor.
Segundo o executivo, o Brasil é
um dos poucos países do mundo
onde as empresas de telefonia
são excluídas do cabo. “Isso não
pode continuar. Com isso, a Net
cresceu protegida por uma reser-
va de mercado”, afirma Mattos.
Líder do setor, a Net detém parti-
cipação de 41,5% do mercado to-
tal de TVs por assinatura. Já a Oi

tinha 3,34% de participação no
bolo total.

‘Neurose’. O presidente da
Net, José Antônio Félix, contes-
ta as reclamações das teles, ale-
gando de que as empresas já par-
ticipam do setor. “Acho que tem
um pouco de neurose no discur-
so das teles, que já está se tornan-
do repetitivo. De um determina-
do modo, esse discurso visa não
esclarecer, mas sim confundir”,
afirma. Para o executivo, quan-
do as teles afirmam que querem
entrar no mercado de TV por as-
sinatura, elas dão a impressão
que estão fora da concorrência.
“Elas estão no negócio há muito
tempo.”

Independente das discus-
sões, o fato é que a abertura do
mercado de cabo deve acirrar a
guerra de preços no setor, na ava-
liação de Eduardo Tude, presi-
dente da Teleco, consultoria es-
pecializada em telecomunica-
ções. Para ele, a abertura é impor-
tante para dar mais competitivi-
dade às companhias.

“As teles não têm ganhos
quando vendem TV por assinatu-
ra e banda larga em redes separa-
das”, explica. Ele diz acreditar
que, em abril, pela primeira vez
no Brasil, o número de clientes
de TV por assinatura via satélite
deve ultrapassar os assinantes
de TV a cabo. Isso porque, en-
quanto o Brasil não libera novas
licenças de TV a cabo, o governo
continua a conceder licenças via
satélite. Em março, o número de
clientes de cabo era praticamen-
te igual ao de satélite.

Ivair Rodrigues
DIRETOR DA ITDATA
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“A competição está mui-
to forte. Nem o próprio
varejo ganha com preços
tão baixos. As margens
estão muito apertadas.”

Produção. Apesar de o mercado ter crescido, o total de PCs vendidos pela Positivo entre janeiro e março diminuiu

Renato Cruz

A vida não está fácil para a Positi-
vo Informática. Primeiro, a con-
corrente HP anunciou ter ultra-
passado a empresa brasileira em
vendas no País no primeiro tri-
mestre. Depois, a ex-líder do ran-
king anunciou um prejuízo de
R$ 33,7 milhões no período. Sua
margem bruta passou de 33,3%,
entre janeiro e março de 2010,
para 20,7%. A receita líquida des-
pencou 20,6% e suas vendas, em
unidades, tiveram redução de
8,3%. Pela diferença entre fatura-
mento e volume, dá para perce-
ber que a empresa, além de ven-
der menos PCs, vendeu também
PCs mais baratos.

A briga pelo mercado brasilei-
ro está feia. O Brasil é hoje um
poucos mercados de PCs em ex-
pansão no mundo. No primeiro
trimestre, as vendas de computa-
dores caíram 3,2% no mundo, se-
gundo a consultoria IDC. Por
aqui, cresceram 13%, chegando a
3,1 milhões de unidades, de acor-
do com a consultoria ITData.

“A competição está muito for-
te”, disse Ivair Rodrigues, dire-
tor de Estudos de Mercado da
ITData. “Eu achava que essa con-
corrência teria tempo para termi-
nar. Nem o próprio varejo ganha
com esses preços tão
baixos. As margens es-
tão muito apertadas.”

A Positivo preferiu
não comentar os seus
resultados trimes-
trais, que saíram no úl-
timo dia 12. Dias antes
da divulgação, no entanto, Hélio
Rotenberg chegou a falar sobre a
conquista do primeiro lugar pela
americana HP. Ele apontou fato-
res sazonais para explicar a mu-
dança.

“A gente entregou muito pou-
co para governo, por causa da
mudança dos governos esta-
duais e do federal”, disse, na oca-
sião. “Temos esperança de recu-
perar a posição no segundo tri-
mestre. O governo já retomou as
compras. Foi uma coisa pon-
tual.”

A Positivo liderou o mercado
brasileiro de microcomputado-
res por 25 trimestres consecuti-

vos. O Brasil era um dos poucos
países em que uma fabricante lo-
cal liderava as vendas. Outra ex-
ceção é a China, em que a maior
fabricante de PCs é a Lenovo.

Condições de mercado. Para
quem vê de fora, pode parecer
que a Positivo está derretendo.
Mas quem conhece o mercado
dá uma certa razão a Rotenberg,
para quem a sua empresa acaba
sendo foco das atenções por ser
obrigada a divulgar os números.
“Está todo mundo falando que
mesmo as companhias fechadas
tiveram grande prejuízo”, che-
gou a dizer o presidente da Positi-
vo, em março.

No mercado mundial, a situa-
ção também é complicada. A HP
foi obrigada a adiantar a divulga-
ção de seus resultados globais de-
pois de um comunicado interno,
assinado pelo seu presidente
Léo Apotheker, ter vazado. O me-
morando alertava para “mais
um trimestre difícil”, reco-
mendando “olhar cada
centavo e minimi-
zartodas ascontra-
tações”.

Apesar de
seu lucro
tercresci-
do de US$2,2bi-

lhões para
US$ 2,3 bi-

lhões em seu
segundo tri-

mestre fiscal, en-
cerrado em abril, a

HP reduziu sua perspec-
tiva para o ano, citando ven-

das menores de PCs, uma perfor-
mance mais fraca da divisão de
serviços e o terremoto no Japão.

Apotheker esteve no Brasil es-
te mês. Mesmo sem divulgar os
números do País, ele citou que
os Brics (Brasil, Rússia, Índia e
China) corresponderam a uma
fatia de 11% do faturamento da
empresa em seu primeiro trimes-
tre fiscal, encerrado em janeiro,
com crescimento de 11%.

No segundo trimestre, o cres-
cimento do bloco de países se
acelerou, para 19% (comparado
a uma expansão global de 3%),
com sua participação passando a
12% das receitas da empresa.

Mudança estrutural. A grande
questão é saber quanto os núme-
ros ruins da Positivo são o refle-
xo de uma circunstância do mer-
cado, e não de uma mudança es-
trutural.

Existem poucas fabricantes
brasileiras de PCs que revelam
seus números. Dessa forma, é in-
teressante olhar para outra de-
las, a Itautec. Além dos micro-
computadores, a empresa tam-
bém vende automação e servi-
ços. No primeiro trimestre, sua
receita caiu 5%, mas seu lucro su-
biu 30%.

Apesar do bom resultado na
última linha, os números da divi-

são de PCs não foram tão favo-
ráveis. As receitas com solu-

ções de computação caí-
ram 9,2%, para R$

158,5 milhões. Em
unidades, as ven-

das de computadores diminuí-
ram 6,1%, para 102 milhões.

Ou seja, assim como a concor-
rente brasileira, houve uma que-
da maior no faturamento do que
no volume, o que significa ven-
das de máquinas com preço mé-
dio menor.

O mercado brasileiro está mi-
grando aceleradamente para os
notebooks. Em 2010, pela pri-
meira vez na história, foram ven-
didos mais computadores portá-
teis que de mesa.

Nesse cenário, cresce a vanta-
gem das multinacionais, com
sua escala mundial. Nos desk-
tops, os fabricantes nacionais po-
dem comprar as peças de diver-

sos fornecedo-

res, para depois mon-
tar suas máquinas. Nos note-
books, os kits, com a maioria das
peças, são fornecidos por uma
empresa só. Nesse caso, os es-
trangeiros levam alguma vanta-
gem, com suas compras globais.

Além disso, essas empresas
têm bolsos mais fundos para tra-
balhar com margens apertadas
no País e ganhar mercado. A guer-
ra de preços foi forte no segundo
semestre de 2010 e a expectativa
era que diminuísse este ano, o
que não aconteceu. Resta saber
quem terá fôlego para continuar
nesse jogo.

DENIS FERREIRA NETTO/AE

0,52
O valor de mercado da Positivo
caiu 16% desde que a empresa
divulgou prejuízo no primeiro tri-
mestre. Depois de seis anos, ela
perdeu a liderança no setor

BRIGA à vista
na TV paga
Como as empresas estão se preparando para
a abertura do mercado de cabo para as teles

INFOGRÁFICO/AE

Ringue. A competição com a Net, de Félix, ficará mais pesada

FONTE: ECONOMATICA

Todos
contra a
POSITIVO

KEINY ANDRADE/AE
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Agressividade dos concorrentes externos
leva fabricante brasileira para o vermelho
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 maio 2011, Negócios, p. N3.




