
Donos de pequenos negócios
não planejam entrar na fila para
comprar o novo iPad tão cedo.
Na prática, eles decidiram igno-
rar completamente todos os ta-
blets. As razões são diferentes,
mas partilham um traço co-
mum: apesar da badalação, os
equipamentos não atendem
suas necessidades ainda.

Sam Lázaro, coproprietária
de uma franquia de 30 pessoas
em Kansas, a ServiceMaster, dis-
se que adora novas tecnologias,
porque ajudam a sua empresa a
definir os melhores produtos de
limpeza e empresas de restaura-
ção. Entretanto, não encontra
aplicativos para tablets volta-
dos para seu negócio.

Esse problema poderia apre-
sentar uma grande oportunida-
de para a Microsoft e Windows
8, que rodará em tablets, caso
ela desenvolva um cardápio
mais robusto de aplicativos pa-
ra corporações.

Alguns trabalhos, como ven-
das ou operações de campo,
têm os tablets simplesmente co-
mo a melhor opção do que os pa-
péis. Mas o fator não funciona
para todos - a falta de um tecla-
do é talvez o melhor exemplo.
Para alguns, quando o tablet
não lhes oferece uma clara van-
tagem sobre o seu laptop, eles
não veem a vantagem em de-
sembolsar centenas de dólares
por um equipamento.

“Eu não tenho um iPad. Eu só
não acho que é uma ferramenta
que eu preciso para o meu negó-
cio”, disse João Paulo Engel,
CEO da consultoria Capital do
Conhecimento. Engel é tam-
bém fundador e diretor executi-
vo global de um projeto sem
fins lucrativos. “Uma parte sig-
nificativa do meu dia é gasto es-
crevendo ou pesquisando. Eu
sinto que o laptop ainda é a me-
lhor ferramenta para essas tare-
fas”, diz. “Como uma pequena
empresa, eu tenho que ter mui-
to cuidado em como implemen-
tar meu capital. Ele tem que ir
para as coisas que vão impactar
imediatamente na minha produ-
tividade ou reduzirão meus cus-
tos”. ■ It Web

Executivos do setor de semicon-
dutores estão mais conservado-
res em relação ao crescimento
do mercado em 2012. Esta é
uma das conclusões da edição
mais recente uma pesquisa reali-
zada pela consultoria KPMG. Se-
gundo o levantamento, 26%
dos entrevistados esperam que
a receita cresça de 6% a 10%
neste ano. Na edição anterior da
pesquisa, 39% das respostas
apontavam esse prognóstico.
“Com a Europa ainda em crise e
um ritmo de crescimento econô-
mico tímido nos Estados Uni-
dos, os executivos têm menos
confiança”, afirma Marcelo Ga-
violi, sócio da KPMG no Brasil.

Em relação à rentabilidade,

os entrevistados estão mais oti-
mistas, indica o estudo, devido,
principalmente, a corte de cus-
tos. A maior parte dos entrevis-
tados (30%) projeta aumento
de até 5% nos lucros, contra
28% na edição anterior. Outros
21% apostam em uma lucrativi-
dade de 6% e 10% maior e 14%
apontam alta de 10%.

A pesquisa, realizada entre
outubro e dezembro de 2011, ou-
viu 155 líderes do setor. Metade
representa empresas com recei-
ta acima de US$ 1 bilhão e 16%
maior que US$ 10 bilhões. Semi-
condutores são a base para com-
ponentes eletroeletrônicos, usa-
dos em equipamentos como
computadores, celulares, TVs,
sistemas eletrônicos. Samsung,
Sony, Intel e Nec são algumas
das empresas do setor. ■
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Vendas de PCs deverão ter crescimento
tímido em 2012, estima Gartner

Caro, iPad não
seduz pequenas
empresas

Divulgação

MATERIALDECONSTRUÇÃO

Grupo Zeppini entra no segmento
de tubos e conexões metálicas

Kevork Djansezian/AFP

Empresários não pretendem
entrar na fila de compra, pois
tablets não atendem a suas
necessidades e não compensam
os investimentos

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

O mercado de computadores deve crescer 4,4% em 2012, totalizando
368 milhões de unidades, prevê a consultoria Gartner. O desempenho
será fraco porque o mercado de PCs precisa desenvolver inovações que
os consumidores encontram em outros equipamentos, como tablets
e celulares. As vendas devem voltar a ter maior crescimento até o final
de 2013, quando os volumes devem superar 400 milhões de unidades.

ChrisHughes,
cofundador do Facebook
e um dos estrategistas
de mídias sociais da
campanha presidencial
de Barack Obama
em 2008, comprou
uma participação
majoritária da revista
New Republic.
O empresário de 28
anos vai se tornar
editor-chefe da quase
centenária publicação,
voltada para política
americana.
Ele também vai cuidar
da exposição da
revista no mundo digital.
Atualmente, a revista
tem um boletim
divulgado na internet
diariamente. O valor
da transação não foi
divulgado nem o tamanho
exato da participação
de Hughes na revista.
O jovem cofundou
o Facebook em 2004
junto com Mark
Zuckerberg e Dustin
Moskovitz.

O Grupo Zeppini, que atua nos segmentos de postos de serviço,
energia e tratamento de água, anuncia sua entrada no segmento
de tubos e conexões metálicas. A nova linha hidráulica,
de 52 produtos, será vendida em home centers e lojas de material
de construção no Brasil todo. As novidades serão apresentadas
durante a Feicon Batimat 2012, no dia 27 de março, em São Paulo.

Falta de aplicativos
voltados para
corporações
emperra o uso dos
equipamentos

PESQUISA

Fabricantes de semicondutores devem
crescer menos em 2012, mostra pesquisa

DE ONDE VEM O AVANÇO 

Três setores vão puxar 
o crescimento em 2012 

Fonte: 7ª pesquisa anual do setor 
de semicondutores da KPMG    
* Inclui tablets
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




