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PREMIADOS

Foi vice-presidente de sales
marketing na área de Digital
Imaging, e vice-presidente
regional e chief marketing
officer da Samsung Ásia.

PresidentedaSamsung

Iniciou no grupo em 1988, como
o primeiro diretor do curso de
informática das Faculdades
Positivo. Liderou em 1989 a
criação da Positivo Informática.

PresidentedogrupoPositivo

OscarClarke

Comandou por seis anos a operação
local da fabricante de chips Intel
e em 2010 assumiu a presidência
da HP Brasil, integrando
as três unidades de negócios.

HélioBruckRotenberg

Há dois anos o varejo brasileiro
assiste a um forte movimento
de consolidação. Neste cenário,
três empresas dividiram o papel
principal: Pão de Açúcar, Máqui-
na de Vendas e Magazine Luiza.
A companhia de Abilio Diniz
deu o pontapé inicial com a com-
pra do Ponto Frio, em junho de
2009, e o grupo Pão de Açúcar

retomou o posto de maior vare-
jista do país, deixando o Carre-
four na segunda posição. Seis
meses depois, também anun-
ciou a fusão do Ponto Frio com a
Casas Bahia, então líder no co-
mércio de eletroeletrônicos.

A negociação levou seis me-
ses para ser concluída. A famí-
lia de Samuel Klein, fundador
da Casas Bahia, ficara insatisfei-
ta com alguns termos do contra-
to. No final, Diniz conseguiu
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PresidentedaHP

O mercado de PCs foi movimen-
tado no Brasil este ano. O país
conquistou a terceira colocação
mundial, atrás de Estados Uni-
dos e Japão, segundo a consulto-
ria IDC, e a briga interna ficou
ainda mais acirrada com fabri-
cantes nacionais e multinacio-
nais buscando diferentes estra-
tégias para se destacarem.

Neste cenário, quem tem a li-
derança é a brasileira Positivo,
contrariando o que acontece
na maioria dos grandes países,
onde as marcas mundiais geral-
mente têm mais espaço. Hélio
Rotenberg, presidente da fabri-
cante nacional, diz que não há
outro mercado no mundo com
essa característica. “Nosso fo-
co está no desenvolvimento de
novos produtos, como o tablet
e o notebook 3D, que lançamos
este ano”, diz.

A americana HP também
apontado nessa direção. De-
pois de ter desistido do tablet,
um dos focos agora são os cha-
mados ultrabooks, notebooks
ultrafinos e com bateria de lon-
ga duração cujo conceito foi
criado pela Intel. “Esta é uma
categoria voltada não só para o
consumo de conteúdo, mas
também para a criação de con-
teúdo”, afirma Oscar Clarke,
presidente da HP no Brasil.

A multinacional lançou seu
ultrabook no mercado ameri-
cano na semana passada, a pre-
ços a partir de US$ 900. “Esta
é a grande aposta da HP. Pro-
dutos diferenciados são uma
forma de conseguir margens
maiores”, diz Clarke. Acompa-
nhando a tendência mundial,
a Positivo também não quer fi-

car de fora e já planeja seu ul-
trabook para o primeiro semes-
tre de 2012.

A coreana Samsung, que
chegou ao mercado brasileiro
de notebooks há menos de
dois anos, também quer ter
seu ultrabook no país, segun-
do o gerente da área, Ricardo
Dominguez, além de produtos
como o netbook movido a
energia solar, que chega no
mercado até o fim do ano. “Há
um público que demanda dife-
renciação e está disposto a pa-
gar mais por isso”, diz. O net-
book “verde”, por exemplo,
custa cerca de R$ 150 mais ca-
ro que o tradicional.

Dentro dessa estratégia que
foca a diferenciação para fugir
da briga de preços na categoria
mais barata, de R$ 1 mil, a em-
presa já lançou no país produtos
como o Série 9, que custa R$ 4
mil e é feito de um material
duas vezes mais leve e resisten-
te que alumínio. “Queremos
atender toda e qualquer deman-
da por notebooks, com produ-
tos de R$ 1 mil a R$ 4 mil.”

Desafio
Além da necessidade constan-
te de inovação, a indústria de
PCs também enfrenta no Brasil
desafios como a importação de
componentes. Rotenberg, da
Positivo, afirma que fatores co-
mo a alta do dólar e a enchente
na Tailândia, que abalou o for-
necimento de HDs, podem ge-
rar aumento de preços daqui
para a frente no Brasil.

“Por enquanto, estamos con-
seguindo manter os preços,
mas o aumento do valor dos
componentes pode gerar uma
nova precificação”, afirma o
executivo. ■

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Editora: Rita Karam rkaram@brasileconomico.com.br
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Crescimentoeconômicoatrainovos

ESPECIAL LÍDERES DO BRASIL

Produtos diferenciados, como os “ultrabooks”, estão no foco
da indústria de PCs para conseguir margens maiores de lucro
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Processo de consolidação avança
rapidamente no varejo

ELETROELETRÔNICOS

AS VENDAS DE PC NO BRASIL

País passou a ser o terceiro 
maior mercado mundial no 
segundo trimestre

Fonte: Brazil Quarterly PC Tracker (IDC), 
segundo trimestre de 2011 

3,86 milhões
PCs VENDIDOS NO PERÍODO: 

(95 MIL A MAIS QUE O JAPÃO)

Desktops 

48,5% 51,5%

Notebooks

Mercado
doméstico

Mercado
corporativo

69,5% 25,8%

Governo

4,7%

VAREJO

Teles investemparaampliar
áreadecoberturaeserviços

Fabricantesdecomputadores
corremn paraoferecer
ultrabooksnoBrasil
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FranciscoValim

AbilioDiniz LuizaHelenaTrajano

Em dez meses de 2011,
os investimentos da Oi

superaram R$ 3 bilhões, aplicados
em projetos de expansão e
qualidade de banda larga e
no aumento de velocidades.

SergioChaia

Ingressou na empresa do pai aos
20 anos como gerente de vendas
e, com técnicas aprendidas nos
Estados Unidos, fundou o
primeiro supermercado do grupo.

Foi membro do Conselho Nacional
da Gestão Pública, do Conselho
Superior Estratégico da Fiesp
e presidente do Instituto para
Desenvolvimento do Varejo.

contornar a situação e levou
51% da Globex, que uniu Ponto
Frio e Casas Bahia.

A concorrência agiu rápido.
Em março de 2010, época em
que Diniz e os Klein ainda tenta-
vam se entender, a mineira Ri-
cardo Eletro e a baiana Insinuan-
te se uniram na Máquina de Ven-
das. Algum tempo depois a em-
presa atraiu outras duas varejis-
tas para o portfólio: City Lar e
Eletroshopping. Juntas, as redes
devem faturar R$ 7,2 bilhões em
2011. Agora, para se dizer uma
empresa de atuação nacional, só
falta conquistar o Sul do país.

O Magazine Luiza não ficou
de fora. Em um ano, comprou

duas varejistas, a nordestina Lo-
jas Maia e a rede Baú da Felicida-
de, do apresentador Silvio San-
tos. Também abriu o capital e le-
vantou R$ 926 milhões em sua
oferta pública inicial.

Apesar de diversas negocia-
ções bem-sucedidas, o merca-
do também assistiu a uma inten-
sa disputa que, pelo menos por
enquanto, não teve definição.
Trata-se da tentativa de fusão
entre Pão de Açúcar e Carre-
four. Uma estratégia de Diniz
que ganhou o apoio do BNDES-
Par e do BTG Pactual, mas que
parou no grupo francês Casino,
sócio de Diniz no Pão de Açú-
car, que não gostou da ideia. ■

●

Presidentedo conselho
dogrupoPãodeAçúcar

Diretora-presidente
doMagazineLuiza

A empresa foi criada no ano
passado com a fusão das
varejistas Ricardo Eletro e
Insinuante, esta última então
presidida por Batista.

Pelo tom da conversa de Francis-
co Valim e Sergio Chaia, respecti-
vamente presidentes de Oi e Nex-
tel, o ano de 2012 será marcado
por uma competição ainda mais
acirrada nas telecomunicações.
Apesar de as duas empresas se-
rem muito diferentes, em tama-
nho e estratégia, ambas enfren-
tam desafios em 2012. “Nosso fo-
co para o próximo ano é estrear
no admirável mundo novo do 3G.
Nossa grande oportunidade para
2012 e para os próximos anos é en-
trar neste mercado”, diz Chaia.

Sem as licenças de 3G, faltava à
Nextel um dos atuais e futuros pi-
lares de crescimento de usuários
e receita do mercado de telecomu-
nicações: serviços de dados, co-
mo navegação na web. “Nossa re-
de iDen sempre teve como dife-
rencial confiabilidade, mas nun-
ca foi uma rede focada em veloci-
dade e muitos dos novos aplicati-
vos estão sendo construídos com
base em velocidade”, afirma
Chaia. Com o 3G, a empresa espe-
ra triplicar sua base de 3,9 mi-
lhões de assinantes até 2015.

O maior desafio do executivo
em 2011 foi capitanear o lança-
mento de uma operação e man-
ter a Nextel crescendo a pleno va-
por. No terceiro trimestre, a re-
ceita operacional avançou
31,81%, chegando a US$ 909.8
milhões. “Quem vai chegar tarde
no 3G, como é o nosso caso, se
não fizer algo diferente, tem
chance de sucesso pequena.” Fa-
zer algo diferente, para a Nextel,
significa atuar em segmentos

com foco em qualidade de atendi-
mento. O mercado de massa pré-
pago está fora de questão.

Já as principais apostas de Va-
lim, da Oi, para 2012 dizem res-
peito às chamadas ofertas qua-
dri-play - que incluem telefo-
nia fixa, móvel, banda larga e
TV por assinatura. “Vamos man-
ter o foco de ações na conver-
gência de produtos e serviços,
na atuação em novos negócios,
na eficiência e no controle de
custos”, enumera, em entrevis-
ta por e-mail.

Em dez meses de 2011, os in-
vestimentos da Oi superaram
R$ 3 bilhões, retomando o fôle-
go interrompido com a compra
da Brasil Telecom, em 2008. Os
recursos foram aplicados em
projetos de expansão e qualida-
de de banda larga e no aumento
de velocidades.

Renato Pasquini, analista da
consultoria Frost&Sullivan, ava-
lia que, em 2012, a Oi vai reto-
mar a competitividade. Para Va-
lim, já em meados de 2011, a Oi
retomou o foco no crescimento.
“Direcionamos os esforços na
melhoria de rentabilidade do ne-
gócio sem abrir mão da expan-
são em todos os serviços.

Para a Telefônica, no próximo
ano, o desafio é acelerar a expan-
são geográfica, aproveitando a
rede móvel para chegar com ser-
viços integrados a novas cida-
des. “O grupo é grande, há mui-
ta sinergia, então, acho que em
2012 veremos a expansão, mas
ainda não tão acelerada, afirma
Marceli Passoni, analista de pes-
quisa da consultoria Informa Te-
lecoms & Media. ■

Presidentedoconselho
daMáquinadeVendas
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Competição entre as operadoras no mercado brasileiro
deve se acirrar no próximo ano

AntônioCarlosValente

Christoph Martin/Image Source

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br
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Foi presidente da Serasa Experian
e COO da Experian América
Latina. Também atuou como
presidente da Net e diretor
financeiro da TNL PCS.

projetos e acirra concorrência
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Assumiu a presidência em 2007,
ocupou a posição de diretor-geral
da Sodexhopass do Brasil,
participou do General Management
Program Insead na França.
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TELECOMUNICAÇÕES

Assumiu a operação brasileira em
2007, em substituição ao
ex-presidente da Telesp,
Francisco Xavier Ferreira. Antes
estava à frente do grupo no Peru.

PresidentedaTelefônica

PresidentedaOi

Fusõese
aquisições

marcam
trajetória

dasmaiores
dovarejo

TODO MUNDO QUER 
SE COMUNICAR

O mercado de telecomunicações 
cresce, mas ainda tem espaço 
para avançar

Fonte: Associação Brasileira de 
Telecomunicações, 3º trimestre de 2011

302,1 milhões 
É O NÚMERO DE ASSINANTES DE TELEFONIA 

FIXA, CELULAR, TV POR ASSINATURA
E BANDA LARGA FIXA NO PAÍS 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA DO SETOR 
EM NOVE MESES ATÉ SETEMBRO:
R$ 153,6 BILHÕES,
COM CRESCIMENTO DE  10,7%
EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO

Telefonia celular 227,4 milhões
de telefones em 
operação no Brasil 

TV por assinatura 11,9 milhões 
de residências 
com o serviço

Telefones fixos 42,7 milhões 

Banda larga fixa 16,2 milhões
de assinantes  

Banda larga móvel 34,5 milhões 
de clientes 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 34-35.
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