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TODOS OS HOMENS 
À FRENTE DA APPLE

As sul-coreanas Samsung e LG,
duas das maiores empresas do
país e grandes rivais da Apple,
podem ser beneficiadas com a
renúncia de Steve Jobs do car-
go de CEO da companhia. Em
Seul, cogita-se que, sem Jobs,
os dispositivos da Apple perde-
rão seu charme. E as concorren-
tes coreanas sabem disso. Se-
gundo o site Korea Real Time,
do jornal The Wall Street Jour-
nal, os investidores percebe-
ram que a saída de Jobs da Ap-
ple poderia ser boa para as com-
panhias coreanas de eletroele-
trônicos, o que levou automati-
camente à alta nas ações de
Samsung e da LG. Diante deste
cenário, os papéis preferenciais
da Samsung subiram 3,63% on-
tem, mesmo após o tribunal ho-
landês proibir a venda de vá-
rios modelos do smartphone Ga-
laxy a partir de outubro na Eu-
ropa. As ações da LG Electro-
nics avançaram 1,27%.

Jobs é admirado na Coreia,
embora a Apple esteja sendo
processada por 27 mil sul-co-
reanos que acusam a com-
panhia de violação de
privacidade por conta
de um software de ras-
treamento. Apesar do
processo, de US$ 26
milhões, Ted Chung,
CEO da Hyundai Capi-
tal, empresa da área
financeira do grupo
Hyundai, famoso no
Brasil por seus auto-
móveis, agradeceu a
Jobs no Twitter por
sua grande imaginação
e também se disse hon-
rado por ser cliente da
Apple por três décadas.

Samsung
A renúncia de Jobs abre por-
tas para a Samsung em um mo-
mento crucial na batalha pela li-
derança no mercado de smar-
tphones, travada em lojas e tri-
bunais de todo o mundo. Embo-
ra analistas destaquem a expe-
riência de Tim Cook, o novo

CEO, e o forte quadro de execu-
tivos da Apple (leia matéria ao
lado), a saída de Steve Jobs afe-
tará a situação da rival.

As receitas da empresa sul-
coreana, mais que de qualquer
outra corporação, estão ligadas
às da Apple, tanto como concor-
rente quanto como fornecedora
de componentes. As duas com-
petem diretamente. A linha Ga-
laxy de smartphones e tablets
da Samsung, com o sistema ope-
racional Android, do Google, é
vista como principal a concor-
rente ao iPad e iPhone.

“Mesmo antes da renúncia
de Steve Jobs, a Samsung esta-
va mais otimista com sua capa-
cidade de enfrentar a Apple no
mercado de smartphones. O
anúncio traz mais confiança
para a Samsung”, diz Mark
Newman, analista de pro-
dutos de memória e bens
eletrônicos de consumo
na Sanford C Bernstein
e ex-diretor de estraté-
gia da Samsung.

No pregão de ontem da bolsa
eletrônica Nasdaq, o volume de
ações da Apple negociadas foi
63% superior à média dos três
últimos meses. A empresa ter-
minou o dia avaliada em US$
346,5 bilhões, atrás da petrolei-
ra ExxonMobil, cujo valor é US$
348,8 bilhões. Vale lembrar
que, no início de agosto, a Ap-
ple ultrapassou a Exxon e tor-
nou-se a maior empresa cotada
no mercado de ações. Os papéis
da Apple terminaram a quinta-
feira com queda de 0,66%.

Os analistas da RBC Capital
Markets comparam a saída de
Steve Jobs à de Henry Ford da
montadora de automóveis e de
Walt Disney do grupo de entrete-
nimento, mas continuam otimis-
tas com o futuro da empresa.
"Achamos que a Apple vai regis-
trar um forte crescimento em
seus resultados durante os próxi-
mos anos, com uma alta deman-
da de seus produtos", diz Mi-
chael Walkley, da Canaccord Ge-
nuity. ■ *Com Reuters e AFP

A linha Galaxy de
smartphones e
tablets da Samsung
é vista como a
principal concorrente
do iPad e iPhone

Françoise Terzian*, de Seul
fterzian@brasileconomico.com.br

AGRONEGÓCIOS

Produção de cana-de-açúcarcai 3,4%
na primeira quinzena de agosto

Andre Penner

Saída de Steve Jobs abre
espaço para Samsung e LG

A produção de açúcar no Centro Sul do Brasil, maior região produtora
do mundo, caiu 3,4% na primeira quinzena de agosto, segundo a
União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica). A produção caiu de 2,75
milhões de toneladas no ano passado para 2,65 milhões de toneladas
nas duas primeiras semanas de agosto. A produção de etanol caiu de
1,93 bilhões de litros para 1,61 bilhão de litros no mesmo intervalo.

EMPRESAS

Em Seul, cogita-se que sem Jobs os dispositivos da Apple perderão seu charme. Ações de
Samsung e da LG avançam, enquanto papel da Apple cai, mas visão de analistas é positiva

22 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 26, 27 e 28 de agosto, 2011



A renúncia de Steve Jobs levou
fãs da empresa a demonstra-
ções de admiração em blogs e
no microblogging Twitter. No
entanto, para analistas, a saída
do criador de iPad, iPhone,
iPod e dos computadores Macin-
tosh não representa grandes
mudanças para a Apple, pelo
menos no curto prazo. “O plane-
jamento de produtos, pelo me-
nos para o próximo ano, já está
em vigor, então, a ausência de
Jobs não deve trazer impactos
para a companhia”, afirma Neil
Mawston, diretor da consulto-
ria Strategy Analytics.

Bruno Freitas, analista da con-
sultoria IDC, diz que a Apple
vem experimentando uma gran-
de evolução nos últimos anos,
quando avançou para mercados
diferentes de seu original negó-
cio de computadores. Essa trans-
formação é responsabilidade de
Jobs, que retornou à Apple em
1997, em uma fase de dificulda-
des financeiras da empresa.
“Ele infundiu uma cultura dife-
rente, de vender experiências.
Essa cultura está assimilada,
por isso, o impacto da renuncia
não deve ser grande”, diz.

O próprio Tim Cook, novo
CEO, enviou um e-mail aos fun-
cionários assegurando que não
haverá mudanças de rumo.
"Quero que acreditem que a Ap-
ple não vai mudar. Steve cons-

truiu uma empresa e uma cultu-
ra distinta de qualquer outra no
mundo e seremos fiéis a isso, es-
tá no nosso DNA", escreveu.

Mas ele enfrentará desafios -
a começar a força da imagem de
Jobs, um visionário da tecnolo-
gia cujo nome sempre esteve as-
sociado à Apple. “Cook terá de
manter a marca Apple forte por
meio de aparições regulares na
mídia e apresentações carismá-
ticas para lançar produtos”, diz
Mawston. “Além de convencer
acionistas, consumidores e in-
dústria que tem uma estratégia
própria e que conseguirá evo-
luir para se tornar o Steve Jobs
2.0 para o sucesso de longo pra-
zo”, completa.

“A surpresa pode ser a data da
renúncia, mas não o plano. Cook
era a primeira e única escolha de
Jobs. Já passamos por vários mo-
mentos de ausência de Jobs, e a
Apple não foi tão impactada.
Acionistas não gostam de surpre-
sa e o plano de Jobs era claro”, fi-
naliza Fernando Belfort, analista
da Frost&Sullivan. ■ *Com AFP

ENERGIA

Justiça determina que Eletropaulo tem até
quatro horas para reestabelecer energia

Ryan Anson/AFP

A curto prazo,
troca não terá
forte impacto
na companhia

Divulgação

TECNOLOGIA

Polycomanuncia lucro de US$ 366 milhões
no segundo trimestre de 2011

Mas CEO Tim Cook terá de
superar o carisma de Steve Jobs

O Tribunal de Justiça de São Paulo impôs à companhia o dever de
restabelecer o serviço de distribuição de energia elétrica em casos
de apagão no prazo máximo de quatro horas, sob pena de multa
de R$ 500 mil por hora de atraso. A ação foi proposta pela estado
de São Paulo e pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon) e a decisão é da 5ª Câmara de Direito Público.

O faturamento líquido obtido de abril a junho foi de US$ 710 milhões,
contra os US$ 571 milhões registrados no mesmo período de 2010.
“O segundo trimestre foi um período diferenciado para a Polycom,
tanto em termos de conquistas estratégicas quanto financeiras”,
afirmou o presidente e CEO da Polycom, Andrew Miller. Nesse período,
a empresa anunciou a compra da divisão Visual Collaboration da HP.

Em e-mail a
funcionários, novo
comandante da Apple
garante que a
empresa não vai
mudar e analistas
dizem que “DNA” de
Jobs está na empresa

SteveJobs, funfador daApple,
écomparadoaHenryFord e

WaltDisneynomundodosnegócios

Fabiana Monte*
fmonte@brasileconomico.com.br

VARIAÇÃO DAS AÇÕES*

Movimentação dos papéis após 
anúncio da saída de Steves Jobs 
da presidência da Apple. Samsung 
é a principal concorrente 

Fontes: Bolsa de Seul e Brasil Econômico
*Cotação de ontem

Fontes: Nasdaq e Brasil Econômico  
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Brig Ar PAULO JOÃO CURY
Ordenador de Despesas
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