
O lançamento do novo iPad na
China na sexta-feira passada foi
bastante discreto, sem as cenas
caóticas que marcaram estreias
anteriores da companhia em
seu mais promissor mercado de
crescimento. As filas calmas e
ordenadas em Xangai e Pequim

foram uma surpresa para mui-
tos fãs chineses da marca, que
costumavam virar a noite em
longas filas ou comprar lugares
de cambistas para adquirir os
produtos da companhia.
“Fiquei um pouco surpreso

por não haver fila. Achei que a fi-
la seria longa, e por isso vim
mais cedo”, disse Sun Xufei,
que trabalha no setor de tecnolo-
gia e era o primeiro de uma pe-

quena fila com cerca de 20 pes-
soas que aguardavam diante da
loja da Apple em Xangai.
O lançamento domais recen-

te iPad, que oferece telamais ní-
tida e uma câmera melhor do
que as versões anteriores, surge
semanas depois que a Apple pa-
gouUS$ 60milhões a uma com-
panhia sediada emShenzhen pa-
ra encerrar uma disputa do re-
gistro da marca iPad na China.

A Apple adotou um sistema
de reservas on-line que permi-
tiu o controle do fluxo de pes-
soas às suas lojas e evitasse uma
repetição do tumultuado lança-
mento do iPhone 4S, em janei-
ro, quando uma de suas lojas
em Pequim foi atacada com
ovos. A Apple tem duas lojas em
Pequim, três em Xangai, uma
em Hong Kong e uma rede de
revendedores autorizados.

A China é um mercado cru-
cial de crescimento para a Ap-
ple, e o presidente-executivo,
Tim Cook, já declarou diversas
vezes que a empresa mal arra-
nhou a superfície do mercado
da região. As vendas do merca-
do chinês -China continental,
Hong Kong e Taiwan - triplica-
ram e chegaram a US$ 7,9 bi-
lhões no segundo trimestre fis-
cal da empresa. ■ Reuters

A Xerox cortou sua meta de lu-
cro para o ano fiscal de 2012
após divulgar resultados mais
fracos do que o esperado pelo
mercado, pressionada pela du-
ras condições econômicas na Eu-
ropa. A fabricante de equipa-
mentos para escritórios acredi-
ta que a receita continuará fraca
no negócio de tecnologia, que
engloba sistemas de documen-
tos, fornecimento de insumos,
serviços técnicos e financiamen-
to de produtos.
A Xerox agora prevê um lu-

cro de US$ 1,07 a US$ 1,12 por
ação, excluindo itens extraordi-
nários, ante previsão anterior
de US$ 1,12 a US$ 1,18 por ação.
A companhia manteve a meta
de fluxo de caixa operacional de
US$ 2 bilhões a US$ 2,3 bilhões.
A receita da companhia subiu

apenas 1%no trimestre em rela-
ção ao ano passado, paraUS$ 5,5
bilhões, abaixo da previsão mé-
dia de analistas, de US$ 5,59 bi-
lhões. O lucro líquido caiu 3%,
para US$ 316 milhões, enquan-
to o lucro por ação foi de ape-
nasUS$ 0,26, em linha coma es-
timava de analistas e um centa-
vo de dólar abaixo do resultado
de um ano antes.
Ursula Burns, que preside a

Xerox desde 2010, está tentan-
do diversificar os negócios da
companhia e oferecer serviços
de consultoria. Gerenciamen-
to de sistemas de pagamento
eletrônico para governo e ges-
tão de cobranças estão entre
os novos mercados. ■ Reuters
e Bloomberg

Nos últimos dez anos a america-
na EMC investiu cerca de US$
20 bilhões na aquisição de mais
de 50 empresas nomundo.Oob-
jetivo era conseguir ampliar o
portfólio para além dos equipa-
mentos de armazenamento de
dados (storage), que sempre foi
a especialidade da companhia.
Agora, com a oferta de software
e serviços consolidada, a empre-
sa prepara a expansão da área
de consultoria no Brasil.
A empresa começou a ofere-

cer esse tipo de serviço no país
em 2009, no segmento de tele-
comunicação, com projetos co-
mo a avalia-
ção da infraes-
trutura de TI
diante de pla-
nos de cresci-
mento de ope-
radoras. Com
isso, a compa-
nhia alcançou
crescimento
de 100%na re-
ceita de con-
sultoria em
2011, e espera
o mesmo de-
sempenhones-
te ano, com a
ampliação da
atuação para o
segmento de
finanças.
A EMC já

tembancos en-

tre seus clientes de hardware,
como Santander e Itaú, e quer
aproveitar a proximidade para
executar, também, projetos de
consultoria. “Vamos usar o rela-
cionamento com as empresas
por conta dos produtos”, diz
Emilio Silveira, diretor da EMC.

Crescimento
Com receita global na casa dos
US$ 20 bilhões, a EMC tem tido
um crescimento percentual de
dois dígitos ao ano no país, se-
gundo o presidente da empresa,
Carlos Cunha. Em junho do ano
passado, a americana anunciou
um investimento deUS$ 100mi-
lhões nos próximos cinco no
Brasil para reforçar sua capaci-

dade de pes-
quisa e desen-
volvimento e
criou um labo-
ratório no Rio
de Janeiro.
De acordo

com o executi-
vo, uma das
frentes em que
ocentrodepes-
quisas vai atuar
é na resolução
de questões re-
ferentes ao ar-
mazenamento
de grandes vo-
lumes de da-
dos. “Temos
dois focos no
Brasil atual-
mente: consul-
toria e o fenô-

menoBigData”, diz opresidente.
A expressão em inglês é usa-

da para designar a explosão da
quantidade de informações ar-
mazenadas nomundo. A expec-
tativa da IDC é que o volume de
dados chegue a 2,7 zettabytes (o
equivalente a 1 trilhão de giga-
bytes) em 2012, um aumento de
60% em relação a 2011. A EMC,
que lidera o mercado mundial
de armazenamento de dados,

quer tirar proveito desta onda.
A empresa tem 24% de partici-
pação global, segundo a IDC, se-
guida da IBM, que tem 18,4%.
NoBrasil, noentanto, acompe-

tição entre as duas émais acirra-
da. “Nos primeiros trêsmeses li-
deramos com um ou dois pontos
de diferença”, diz Cunha. Uma
das razões é a força da IBM em
mainframes, que ainda são usa-
dos para armazenar dados. ■

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Sem filas nem tumulto, Apple lança novo iPad naChina

Andre Penner

Crise faz
Xerox reduzir
estimativa de
lucro anual

VEÍCULOSPESADOS

Randon é prejudicada pela queda nas vendas
de caminhões e vê receita recuar 21,1%

Divulgação

EMCvai alémdohardware
e aposta emconsultoria

Fabricante de copiadoras
teve alta de apenas 1%
no lucro do segundo trimestre

Para evitar “artilharia de ovos”
nas lojas da marca, companhia
adotou pré-cadastro de clientes

A receita líquida consolidada da Randon atingiu R$ 1,6 bilhão no
primeiro semestre de 2012, uma queda de 21,1% na comparação com
o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o desempenho
no período foi prejudicado pela queda na venda de caminhões depois
da introdução da nova lei de emissões para motores em veículos
comerciais, que encareceu os produtos em cerca de 15%.

EMPRESAS

Movimento faz parte da estratégia mundial da companhia de equilibrar o faturamento
da companhia, que é líder na produção de equipamentos de armazenamento de dados

Cunha,daEMC:disputaacirradaemarmazenamentocomaIBM

EXPANSÃO DO PORTFÓLIO

Principais compras da EMC 
nos últimos anos

Fonte: empresa

RSA

US$ 2,1 bilhões
Focada em sistemas de segurança

DOCUMENTUM

US$ 1,7 bilhão
Especializada em gerenciamento de conteúdo

LEGATO

US$ 1,3 bilhão  
Desenvolve software para 
gerenciar computadores

VMWARE

US$ 635 milhões
Empresa de software de virtualização
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




