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Cenário Trajetória de sucesso da Apple volta a despertar interesse pela produção de aparelhos no Vale do Silício

Equipamentos brilham no reino do software
Peter Burrows e Ashlee Vance
Bloomberg Businessweek
Desde meados da década de
90, o executivo-chefe da PCH International, Liam Casey, vem ajudando empresas de tecnologia
com a pior das tarefas no Vale do
Silício: fabricar equipamentos.
Por muito tempo, a tarefa foi
considerada menor — algo desprezível, complicado, de baixas
margens de lucro e indigno para
as empresas de software. Muito
melhor era poder escrever alguns algoritmos brilhantes e, então, acumular lucros vendendoos repetidamente. A PCH especializou-se em ajudar as fabricantes de aparelhos a terceirizar
o máximo possível da manufatura, cuidando de tarefas como encontrar fábricas baratas no exterior, tornar as cadeias de abastecimento mais ágeis e negociar
contratos de frete aéreo.
Nos últimos tempos, contudo,
Casey percebeu um interesse renovado pelas coisas básicas. O
Vale do Silício voltou a ficar interessado em fabricar equipamentos, e Casey vem aproveitando a
onda. Neste ano, a PCH comprou
uma pequena empresa de consultoria em engenharia de San
Francisco chamada Lime Lab. Ele
pretende contratar 30 especialistas em desenvolvimento de
produtos até o fim do ano e trazer aos EUA alguns dos engenheiros industriais, mecânicos e
elétricos da empresa que estão
na China para ajudar seus clien-

tes a projetar e fabricar os produtos que desejam. “Equipamentos são o novo software”, diz
Casey, acrescentando que a unidade tem contratos assinados
no valor de US$ 10 milhões.

A Microsoft tem lucro
operacional de US$ 78
por computador
vendido; a Apple ganha
US$ 195 em cada iPad
Em 18 de junho, a Microsoft
divulgou dois tablets desenvolvidos internamente, de uma linha
chamada Surface, um lançamento que colocou a empresa em
concorrência direta com seus
parceiros tradicionais da área de
computadores pessoais. Em vez
de alardear os aplicativos do aparelho, os executivos da Microsoft
falaram efusivamente sobre atributos como o acabamento em
magnésio, os apoios laterais e a
engenhosa capa que também
funciona como teclado. Menos
de duas semanas depois, o Google anunciou que havia trabalhado com a Asustek Computer para
fabricar seu próprio tablet, o Nexus 7. De uma hora para outra,
tornou-se difícil encontrar alguma grande empresa de tecnologia que trabalhe apenas com bits.
A Amazon vem produzindo o
Kindle desde 2007. A Oracle
comprou a fabricante de computadores Sun Microsystems em
2009 para colocar seus softwares

de banco de dados dentro dos
servidores produzidos pela Sun.
Por décadas, a noção predominante no Vale do Silício era que a
melhor forma de ficar rico era
criar softwares. Ao fisgar o mundo com o Windows e o Office — e
terceirizar as atividades com baixas margens, como fabricar e
vender equipamentos e prestar
serviços de consertos e manutenção das máquinas — a Microsoft
criou um negócio extraordinariamente rentável e tornou-se a
empresa de tecnologia de maior
valor de mercado do mundo. A
Oracle seguiu o mesmo roteiro
no mundo dos centros de dados,
assim como o Google nas buscas
na internet. A IBM prosperou
após vender sua unidade de computadores pessoais para a Lenovo, da China, em 2004, o que lhe
permitiu centrar-se em aplicativos para empresas e serviços de
consultoria. O modelo para as fabricantes de aparelhos tornou-se
a Dell, que inovou principalmente ao descobrir como vender
equipamentos padrão de forma
mais barata que os demais.
“Todos achavam que podiam
conseguir alguém para fazer o
trabalho duro”, diz Hartmut Esslinger, fundador da Frog Design,
que ajudou a criar o primeiro
computador Macintosh, da Apple. A ideia de que um processo
de 20 meses entre projeto e produção pudesse ser resolvido encarregando alguns engenheiros
de encontrar uma fábrica na China “era muito fácil e sedutora”,

afirma Esslinger. “Agora, eles estão percebendo que seus parceiros de equipamentos não têm a
preocupação de criar algo holístico. E, enquanto isso, a Apple está tirando deles o café da manhã,
o almoço e o jantar.”
O sucesso fenomenal da Apple
nos últimos dez anos trouxe os
equipamentos de volta aos holofotes. Ao controlar todos os aspectos do produto — o equipamento físico, os softwares e o serviço on-line de conexão — a Apple conseguiu criar produtos que
os consumidores estão dispostos
a usar mesmo que tenham de pagar mais caro por isso. Horace
Dediu, que administra a empresa
de análise Asymco, estima que a
Microsoft obtém um lucro operacional de cerca de US$ 78 por
computador pessoal vendido. A
Apple, por sua vez, ganha US$
195 em cada iPad. Em 2011, a Apple teve lucro líquido de US$ 26
bilhões, superando a Microsoft
(US$ 23 bilhões) pela primeira
vez desde os anos 90.
Fabricar aparelhos tornou-se
uma tarefa bem menos complicada, mesmo para os peixes pequenos. Marc Barros, cofundador da fabricante de câmeras
Contour, diz que varejistas como
a Best Buy podem ficar com até
US$ 70 em um aparelho de
US$ 200. Na era do comércio eletrônico e da mídia de relacionamento social, ele pode vender diretamente aos consumidores. Se
investidores profissionais não
quiserem arriscar seu dinheiro

em algum projeto ou empresa
iniciante de fabricação de aparelhos, os empreendedores podem
recorrer ao Kickstarter ou algum
outro site de financiamento coletivo para levantar milhões em recursos. Além disso, um ecossistema de provedores de serviços
voltados a equipamentos ajuda a
tornar as operações mais dinâmicas; Barros está em negociações com a PCH International e
espera reduzir seus custos fora da
área produtiva (como depósitos
e transporte) de 15% para 5% do
preço de venda.

Linhas de separação
entre quem cria
software e quem produz
dispositivos estão
perdendo significado
Descrições do tipo “empresa
de software” ou “empresa de
equipamentos” começam a perder significado. “Agora, as linhas
de separação não estão apenas
um pouco nebulosas”, diz Steve
Perlman, “empreendedor em série” cuja empresa mais recente é
um serviço de jogos eletrônicos
na internet chamado OnLive.
“Basicamente, essas linhas foram
apagadas”. No passado, os programadores mais brilhantes costumavam receber os maiores pacotes de remuneração no Vale do
Silício. Hoje, até o Facebook, símbolo da era da mídia de relacionamento social, paga salários

nas alturas para contratar projetistas de produtos, possivelmente para fabricar um telefone, de
acordo com um executivo que
pediu para não ser identificado
porque os planos do Facebook
ainda não foram divulgados.
O ressurgimento do interesse
na fabricação de aparelhos vem
estimulando até uma pequena
onda industrial nos Estados Unidos. Neste mês, a Tesla Motors
deu partida ao lançamento de
seu sedã Model S, que é produzido em Fremont (Califórnia), não
muito longe do local de uma fábrica da Apple fechada no início
da década de 90. Neste ano, a Advanced Micro Devices (AMD) gastou US$ 330 milhões para adquirir a SeaMicro, uma empresa iniciante no Vale do Silício que projeta e fabrica servidores para tarefas específicas. O Google, também, está fabricando seu novo
aparelho Nexus Q, na área da
Baía de São Francisco.
Os equipamentos são tão importantes em alguns setores — especialmente para os que lidam
com o “consumo” de mídia — que
podem fazer a diferença entre sobreviver ou não. O dispositivo de
leitura digital Nook proporcionou
à rede de livrarias Barnes & Noble a
possibilidade de manter-se na
competição, enquanto a Borders,
que não tinha um aparelho similar, entrou em processo de recuperação judicial em 2011. “Em alguns setores, ou você passa a produzir aparelhos ou não sobrevive” ,
diz o empresário Perlman.

Novos ares

Empresas de software apostam em equipamentos para reforçar suas ofertas
Surface - Microsoft

Primeiro tablet lançado pela Microsoft.
O equipamento, que começa a ser
vendido no fim do ano, terá duas
versões: uma com chip ARM – o
mesmo usado no iPad e outros tablets e outra com componente da Intel. As
principais novidades do Surface são o
sistema operacional Windows 8 e a
capa protetora que pode ser usada
como teclado e trackpad

Nexus Q - Google

Nexus 7 - Google

Central de entretenimento concorrente
da Apple TV. Permite assistir a filmes e
ouvir músicas armazenadas na internet.
Foi projetado inteiramente pelo Google
e tem boa parte de sua fabricação feita
nos EUA. De acordo com a empresa,
isso acelerou o processo de
desenvolvimento, já que as equipes não
precisavam viajar grandes distâncias
para discutir alterações

Exadata - Oracle

Primeiro tablet da linha Nexus – uma
iniciativa lançada em 2010 com o
smartphone Nexus One e que ganhou mais
dois aparelhos desde então. O tablet tem
tela de 7 polegadas e exibe vídeos em alta
definição. Fabricado pela Asus, será
vendido por US$ 199, mesmo preço do
Kindle Fire, da Amazon. Seu principal
objetivo é promover a loja de aplicativos,
músicas, vídeos e livros Google Play

Kindle - Amazon

Quando comprou a Sun Microsystems,
em 2009, por US$ 7,4 bilhões, a Oracle
tinha o objetivo de integrar seus
softwares aos equipamentos fabricados
pela Sun. A proposta de Larry Elisson,
fundador da Oracle, era reduzir o tempo
necessário para fazer produtos de
diferentes fornecedores conversarem
entre si e facilitar o suporte técnico em
caso de problemas

Nook - Barnes & Noble

Leitor de livros digitais lançado pela
Amazon em 2007. No ano passado,
a companhia lançou o modelo
Kindle Fire, que além de leitor de
e-books funciona como tablet e tem
tela colorida. Atualmente, o
software do Kindle pode ser usado
em diversos sistemas operacionais
móveis, como o Android, do Google,
e o iOS, da Apple

Para se firmar no mundo digital, a
rede de livrarias americana investiu
em seu próprio leitor de livros
eletrônicos. Recentemente, a
varejista e a Microsoft firmaram
uma parceria para criar uma nova
empresa que ficará responsável
pelos negócios digitais - incluindo o
Nook - e de ensino superior da
Barnes & Noble

Fonte: Empresas
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iPhone e a App Store, até o ano
passado, a companhia registrou
um aumento de 382% na receita e
de 726% no lucro líquido. A receita chegou a US$ 46,3 bilhões no
ano passado, contra US$ 9,6 bilhões há cinco anos. De 2010 para 2011, com o lançamento do
iPad, a receita aumentou 40%.
A Amazon conseguiu fazer barulho com o Kindle — sua resposta de baixo custo ao iPad —, mas o
resultado financeiro dessa estratégia foi menos expressivo. A receita líquida total da empresa aumentou 224% entre 2008 e 2011,
para US$ 48,1 bilhões, mas o lucro líquido, embora significativo, foi comparativamente menor, com aumento de 33%, para
US$ 631 mil. A empresa não revela dados financeiros específicos
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competição fica mais difícil, com a
Microsoft e o Google passando da
posição de fornecedor de tecnologia para a de concorrente. Entre os
mais prejudicados está a Nokia,
que já tinha apostado em uma
aliança exclusiva com a Microsoft
na área de smartphones e esperava
reaquecer suas vendas com o lançamento de um novo dispositivo
com o sistema operacional da Microsoft. Recentemente, a Microsoft
também anunciou que planeja
lançar um smartphone próprio,
embora não tenha dado detalhes
sobre o projeto.
Preço é um componente fundamental para saber quem serão
os campeões de mercado. A Apple cobra caro por seus produtos,
mas faz isso porque conseguiu
transformar sua marca em objeto
de desejo entre os consumidores.
Cobrar preços um pouco menores, mas sem contar com essa mística favorável, pode não ser o suficiente para criar um sucesso de
vendas, como estão provando os
demais fabricantes. A saída, talvez, seja correr em raia própria,
com produtos básicos bem mais
baratos, como fez a Amazon.
Esse parece o caminho escolhido pelo Google e a Microsoft.
Ambas anunciaram seus tablets
a preços sugeridos de US$ 199, o
mesmo valor estabelecido pela
Amazon para o Kindle Fire e bem
abaixo do valor inicial da Apple
para o iPad, de US$ 499.
Mas mesmo isso não é garantia
de sucesso. Dados da Economática compilados pelo Valor Data,
mostram que entre 2008, quando a Apple lançou o primeiro
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da Apple, em volume de vendas,
mas não em receita.
Agora, o que a Microsoft e o
Google parecem querer dizer ao
consumidor, ao apresentar seus
próprios tablets, é algo do tipo:
“Ei, esqueçam os outros equipamentos. Se você quer mesmo
uma opção ao iPad, é conosco
que vai encontrar.”
Para o Google, um dos desafios
para os próximos anos é promover a loja de aplicativos Google
Play. Recentemente, a companhia
firmou uma série de contratos
com editoras, gravadoras e outras
empresas para reforçar o conteúdo disponível para os usuários do
tablet Google Nexus 7.
Para a Microsoft, a decisão de
lançar o Surface vai além de fisgar uma fatia desse mercado, de
rápido crescimento. Nos últimos
anos, a gigante de software adotou várias medidas para integrar
equipamento e software e, dessa
foram, ficar mais próxima do
consumidor. O console de jogos
Xbox está entre os projetos
bem-sucedidos, mas levou mais
de dois anos para começar a dar
lucro. Outras iniciativas, como o
tocador digital Zune, não tiveram êxito.
A entrada no mercado de equipamentos, claro, é arriscada para
todos no mercado. Para a Microsoft, pode provocar uma indisposição com os fabricantes tradicionais de equipamentos, como
Hewlett-Packard (HP), Acer e Samsung — dos quais a companhia
sempre dependeu para produzir
computadores com seu sistema
operacional. Para os fabricantes, a
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“Quem é sério a respeito de
software faz o seu próprio equipamento.” A frase de Alan Kay,
considerado o pai do computador pessoal, era uma das preferidas de Steve Jobs e tornou-se o lema para outras companhias, anteriormente concentradas no desenvolvimento de softwares. Microsoft e Google encerraram junho com o lançamento de seus
próprios tablets para competir
com o iPad, da Apple, e o Kindle
Fire, esse último uma opção de
tablet a preço popular da gigante
de comércio eletrônico Amazon.
A mudança na estratégia dessas companhias segue uma tendência inaugurada pela Apple há
mais de uma década: a formação
de um ecossistema que integra
um dispositivo à oferta de conteúdo compatível com o aparelho. A primeira empreitada do tipo foi o lançamento da loja de
músicas e vídeos iTunes, em
2001, que oferecia conteúdo para usuários do tocador digital
iPod. Sete anos mais tarde, o modelo de integração entre conteúdo e dispositivo foi repetida no
lançamento do iPhone e da loja
de aplicativos App Store.
O casamento entre uma vasta
oferta de aplicativos criados para
entreter os consumidores com a
oferta de celulares com tecnologia e design inovadores, vendidos a preços altos, rendeu à Apple vendas de 250 milhões de
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Cibelle Bouças
De São Paulo

aparelhos e uma receita de
US$ 150 bilhões em cinco anos.
Esse valor não inclui a receita obtida com o pagamento feito pelos desenvolvedores de aplicativos para incluir seus programas
na App Store, o equivalente a 30%
do valor cobrado por download.
Muitas companhias de tecnologia apostaram em lojas de aplicativos para tornar seus aparelhos celulares mais atraentes. A
lista inclui Nokia (Ovi), Google
(Android Market), LG (Application Store), Microsoft (Marketplace), Sony Ericsson (PlayNow
Arena), Samsung (Application
Store) e Research in Motion (BlackBerry APP World). Ao lançarem
tablets, as companhias seguiram
o mesmo modelo de negócios, integrando aparelhos e aplicativos.
O sucesso da Apple com o iPad
levou quase todos os fabricantes
a lançar seus próprios produtos.
O resultado é uma extensa variedade de tablets disponíveis no
mercado, feitos por companhias
diferentes, mas, estranhamente,
muito parecidos entre si.
O resultado disso foi uma polarização do tipo Apple versus
todos os outros. E a Apple está
levando a melhor. Os primeiros
tablets lançados com o sistema
operacional Android, do Google, não conseguiram um grande êxito contra o iPad.
Mesmo no mercado de smartphones, o Google e a Microsoft
não conseguiram superar a Apple em receita com a vendas de
telefones celulares com seus sistemas operacionais. No ano passado, o Android superou o iOS,
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Tablet próprio reforça marca, mas não garante ganho alto
sobre a venda do Kindle.
O Google registrou um aumento de 128% em receita e de
132% no lucro, entre 2008 a
2011, enquanto a Microsoft
apresentou incrementos de 27%
e 37%, respectivamente. É difícil
estabelecer qual o impacto dos
sistemas operacionais móveis
nesses resultados, porque os
programas aparecem agrupados
com outros produtos nos balanços. Além disso, as fontes de receita principais são muito diferentes entre as duas empresas, o
que torna precária uma comparação direta entre elas.
Por qualquer métrica que se
utilize, no entanto, fica claro que
nenhuma delas conseguiu chegar perto ao desempenho da Apple. Pelo menos, até agora.

Anúncio

EBTE-EmpresaBrasileiradeTransmissãodeEnergiaS.A.
CNPJ/MF sob o nº 10.319.371/0001-94 - NIRE 35.300.360.524
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas da Cia. a se reunirem em 19/07/2012, às 10h, na sede da Cia. situada na R. Tenente Negrão, n° 166,
6° Andar, Sala E, em SP/SP, a fim de examinar, discutir e votar os seguintes assuntos:a) Autorizar a Diretoria da Cia.a celebrar Contrato de
Mútuo a ser firmado com a controladora EATE;e, b) Outros assuntos de Interesse da Cia.São Paulo, 10/07/2012.Paulo Roberto de Godoy
Pereira - Presidente do Conselho de Administração.João Antonio Pinheiro Sampaio Meirelles - Conselheiro.

0LQLVWpULR GD
)D]HQGD

$9,62 '( $',$0(172
3UHJmR (OHWU{QLFR 
(VVH 3UHJmR VHUi UHDOL]DGR SRU PHLR GH VLVWHPD HOHWU{QLFR SHOD LQWHUQHW 2EMHWR &RQWUDWDomR
GH HPSUHVD SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH PRGHUQL]DomR UHWUR¿WWLQJ H DGHTXDomR GR
VLVWHPD GH FOLPDWL]DomR GR 3$% -XVWLoD )HGHUDO ,, ORFDOL]DGR HP %UDVtOLD') 2 (GLWDO
LQLFLDO IRL SXEOLFDGR QR '28 GR GLD  VHomR  SiJ  2 3UHJRHLUR DPSDUDGR
QR VXELWHP  FRPXQLFD TXH ¿FD DGLDGD D GDWD GH UHDOL]DomR GR SUHVHQWH FHUWDPH 'DWD
GH &UHGHQFLDPHQWR SDUD R 3UHJmR DWp jV K GR GLD  'DWD H +RUiULR GR
5HFHELPHQWR GDV 3URSRVWDV DWp jV K GR GLD  'DWD H +RUiULR GR 5HFHELPHQWR
GRV /DQFHV GDV K jV KP GR GLD  2 QRYR (GLWDO H LQIRUPDo}HV QR VtWLR
ZZZFDL[DJRYEUSUHJDRHOHWURQLFR QR LWHP (GLWDLV &RQWDWR JLORJEU#FDL[DJRYEU

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jul. 2012, Empresas, p. B3.

