
Os rankings de avaliação de
marcas (como o apresentado
no quadro ao lado) refletem a
rentabilidade do negócio, ex-
plica Marcos Machado, profes-
sor de gestão de marcas da ES-
PM . Nos últimos anos, diz ele,
negócios na área de tecnolo-
gia vêm ganhando cada vez
mais importância, devido ao
espaço que têm conquistado

na vida dos consumido-
res.“Por isso temos visto mar-
cas de tecnologia subindo nes-
ses rankings. Não é que empre-
sas de outras áreas tenham de-
saprendido a gerenciar suas
marcas, é que negócios liga-
dos à tecnologia ganharam im-
portância”, completa.

Gerar valor
Além da rentabilidade do ne-
gócio, os rankings de avalia-
ção de marca também levam
em consideração a capacidade
que a marca tem de gerar va-

Apple e Samsung são as grandes
rivais da atualidade do mercado
de tecnologia, mais especifica-
mente no setor de smartpho-
nes, mas têm estratégias de ne-
gócio opostas. “A estratégia das
duas é muito diferente, embora
elas sejam as empresas melhor
posicionadas no mundo móvel
hoje. O maior competidor da
Apple no mundo é a Samsung”,
diz Fernando Belfort, analista
de indústria da Frost&Sullivan.

Massa versus nicho
As diferenças começam na va-
riedade de produtos oferecidos.
A empresa criada por Steve Jo-
bs há 36 anos aposta em um por-
tfólio mais enxuto. Em smar-
tphones, o iPhone, atualmente
no modelo 4S, é a única opção.
Já a Samsung, que superou a Ap-
ple no terceiro trimestre de
2011 e tem o título de maior fa-
bricante mundial de smartpho-
nes, mira em variedade. “Esta-
mos falando de uma empresa
que tem um aparelho com pre-
ço alto e de outra com uma série
de aparelhos, com vários focos
e preços. Nunca foi um grande
objetivo da Apple ter domínio
absoluto em termos de partici-
pação de mercado. O importan-
te é a lucratividade, que é muito
alta”, diz Fernando Belfort.

Ecossistema
Luciano Crippa, gerente de pes-
quisa da consultoria IDC, acres-
centa a Apple é orientada a usuá-
rios de poder aquisitivo alto, dis-
postos a pagar por smartphones
sofisticados e caros. E o que tor-
na os produtos a maçã icônicos
e cria essa propensão a pagar
mais é o ecossistema criado pe-
la Apple, o que inclui hardwa-
re, software e a loja de aplicati-
vos, que são controlados pela
empresa e permitem ao consu-
midor personalizar o aparelho.

O ambiente oferecido pela
Apple é fechado e controlado,

com hardware, software e ser-
viços integrados. Já a Samsung
adotou o Android, do Google,
como um dos sistemas opera-
cionais de seus smartphones,
mas utiliza outros, inclusive
um proprietário, o Bada.

Por outro lado, a Samsung do-
mina a cadeia de produção, pois
também fornece componentes
para eletroeletrônicos. “Ela faz
uma série de componentes e na
hora em que há necessidade de
redução de preços de dispositi-
vo, tem mais margem de mano-
bra”, diz Crippa. Vale lembrar
também que a empresa sul co-
reana de mais de 70 anos não es-
tá restrita ao mercado de smar-
tphones. Tem negócios em todo
o setor de eletroeletrônicos e
em outras áreas, como saúde.

Mas, para Crippa, falta à Sam-
sung o domínio do ecossistema
que inclui aplicativos. “Quan-
do você é uma empresa orienta-
da a hardware, você corre o ris-
co de brigar por preço e é natu-
ral que a receita e as margens
de smartphones tenham trajetó-
ria de queda no futuro”, diz.
“As pessoas compram smar-
tphones pelo ambiente, que é o
sistema como um todo e não só
o aparelho”, completa. ■
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Grandes rivais
com estratégias
diferentes

Valor da marca está
Ranking mostra
avaliação de marcas
e o que ela são capazes
de gerar aos acionistas

“

Samsung e Apple são as duas empresas de tecnologia
que travam a maior disputa no mercado de smartphones

O valor de mercado
de uma empresa
está ligado ao que
o acionista espera
dela no futuro.
No caso da Apple,
o cenário é positivo,
porque existe um
grande potencial
de crescimento

Fernando Belfort
Analista de indústria

da Frost&Sullivan
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.
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