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Fonte: Quanti Pesquisa de Mercado

Conexão móvel
Comportamento dos usuários que acessam a internet do smartphone

População Em milhões

Frequência de acesso à internet por dispositivo

Total de usuários do dispositivo

Parcela que acessa a internet

Redes sociais

E-mails

Buscas

Instant Messaging

Notícias

Mapas

Informações sobre produtos

informações sobre serviços

Informações sobre estabelecimentos

Aparelho
Só smartphone

Smartphone e computador

Só computador

Vezes por dia Tempo médio gasto
3,4

5,2

5,1

49 minutos

4,2 horas

2,7 horas

19 
10,8

8,9

8,1
7,9

7,1
6,5

5,9
5,0

4,0
3,2

Celular ajuda na pesquisa de compra
Te l efo n i a
Cibelle Bouças
De São Paulo

Os smartphones já se torna-
ram uma ferramenta importan-
te no processo de decisão de
compra de consumidores brasi-
leiros. No primeiro trimestre,
um em cada quatro internautas
no país acessaram a internet do
celular para buscar informações
sobre empresas, produtos e ser-
viços. Essas são algumas conclu-
sões extraídas da pesquisa “Mo -
bile market panel: comporta-
mento do cliente da telefonia
móvel”, realizada pela Quanti
Pesquisa de Mercado.

“Os donos de smartphones são
usuários com renda mais alta e
que estão dispostos a comprar
produtos pela internet, usando o
computador ou o dispositivo

móvel”, afirmou Humberto Pe-
rissé, diretor da Quanti.

A pesquisa indicou que, no
primeiro trimestre, havia no país
47,5 milhões de usuários de in-
ternet ativos e 10,8 milhões de
donos de smartphone que aces-
saram sites com o dispositivo, o
que representa 23% do total de
internautas ativos.

A importância do smartphone
como canal de pesquisas na inter-
net tende a aumentar. O número
de brasileiros com esses dispositi-
vos cresce 8,9% ao mês e o percen-
tual de pessoas que acessam sites
com esses aparelhos aumenta
12,6% ao mês. “O smartphone tor-
na-se um canal com peso impor-
tante para empresas interessadas
em atingir os consumidores pela
internet ”, afirmou Perissé.

O levantamento indica que o
dono de smartphone realiza, em
média, 3,4 visitas à web do celular

por dia, contra uma média de 5,1
consultas diárias no computador.
O tempo médio gasto é de 49 mi-
nutos no dispositivo móvel, contra
4 horas no computador.

Apesar da diferença no tempo
de uso, as motivações do usuário
de smartphone para acessar a web
são as mesmas de um brasileiro
que navega em sites do seu com-
putador. Os principais objetivos
dos internautas são acessar redes
sociais, responder e-mails, realizar
pesquisas em sites de busca, usar
serviços de mensagens instantâ-
neas, ler notícias, ver mapas e obter
informações sobre produtos, ser-
viços e endereços de estabeleci-
mentos. A diferença, disse Perissé,
é que os usuários de computado-
res assistem mais a vídeos e reali-
zam mais compras on-line.

Ainda conforme a pesquisa,
11% dos usuários já fizeram com-
pras on-line usando o celular.

“Atualmente, os donos de smart-
phones acessam a internet para
fazer pesquisas antes das com-
pras, mas 52% declararam ter a
intenção de comprar pelo celu-
lar, se houver ferramenta ade-
q u a d a”, afirmou Perissé.

Entre os entrevistados, 47%
dos usuários de smartphones
declararam que não fazem com-
pras on-line com o aparelho
porque os sites das companhias
não são adequados para o aces-
so por meio de dispositivos mó-
veis: são complicados, não pos-
suem conteúdo adaptado ou,
simplesmente, não oferecem a
opção de venda pelo celular.

A Quanti realizou 2.319 entre-
vistas entre 7 e 12 de abril. Do to-
tal, 1.493 participantes possuem
um smartphone, sendo que
1.256 navegaram na internet pe-
lo dispositivo móvel entre janei-
ro e março. Com base na amos-

tra, a companhia realizou proje-
ções para a população brasileira.

A consultoria realizava, com a
Acision Innovation Assured e a
Convergencia Research, a pesquisa
trimestral “Monitor Acision de

VAS Móvel (Mavam)”, considerada
referência na área de telefonia mó-
vel. A pesquisa foi descontinuada
pela Acision e a Quanti decidiu
realizar um estudo semelhante,
com periodicidade semestral.

Est rat é g i a Grupo japonês busca
alternativas à Europa e aos EUA

Expansão
internac ional
ganha fôlego
na Canon

HARUYOSHI YAMAGUCHI/BLOOMBERG

Fujio Mitarai, executivo-chefe e presidente do conselho da Canon: projeto dividido em quatro fases para reduzir dependência do mercado japonês

Moacir Drska
De Tóquio

É o fim de tarde de uma terça-
feira em Tóquio. A aproximação do
tufão Guchol é anunciada por uma
chuva insistente e ventos fortes le-
vam para longe o calor intenso dos
dias anteriores. Muito além das
implicações meteorológicas, esse
fenômeno natural, que de tempos
em tempos assola o lugar, carrega
outro significado para o povo ja-
ponês. Nas escolas locais, as crian-
ças aprendem desde cedo que, por
duas vezes, os tufões fizeram com
que conquistadores da Mongólia
desistissem da tentativa de invadir
a terra do sol nascente. Vem daí a
origem do termo “k a m i k a z e”, ou
“vento divino”.

A história também serve de ins-
piração para a Canon, fabricante
japonesa de câmeras fotográficas e
equipamentos de impressão. Um
dos símbolos do avanço industrial
e tecnológico do Japão nas déca-
das passadas, a companhia busca
agora novos ventos capazes de res-
guardar seu território de ameaças
externas, como os riscos trazidos
pela desaceleração econômica nos
Estados Unidos e na Europa. É uma
busca que pode levar ao reforço
dos negócios em mercados emer-
gentes, como o Brasil.

“Penso que a China e outros paí-
ses asiáticos apresentam uma pers-
pectiva mais estável de crescimento
para os próximos cinco anos, se
comparados a mercados como o Ja-
pão e a Europa”, disse Fujio Mitarai,

presidente do conselho e executivo-
chefe da Canon, em um recente en-
contro com jornalistas da América
Latina na sede da companhia, em
Tóquio. “Os países latino-america-
nos também serão sócios importan-
tes para a Canon nesse período.”

A decisão de fazer o encontro na
sala onde são tomadas as princi-
pais decisões da Canon é um indí-
cio da deferência pelo mercado la-
tino-americano. Poucas pessoas
têm acesso à sala — e ser admitido
nela exige, antes, um quase ritual,
bem ao gosto japonês.

Mitarai fala com uma certa soleni-
dade, mas revela, nas entrelinhas,
uma postura bem diferente da que
historicamente guiou a companhia,
fincada na tradição japonesa.

Essa mudança é algo perseguido
por Mitarai desde o início de sua ges-
tão, em 1995. Obedecendo a um rit-
mo próprio das companhias japo-
nesas, muitas vezes visto como con-
servador pelos padrões ocidentais, o
executivo traçou um plano dividido
em quatro fases, de cinco anos cada
uma, para reerguer a Canon. Na épo-
ca, a companhia dava sinais de fra-
queza e acumulava uma divida de
mais de 840 bilhões de ienes (US$
8,9 bilhões). Nas três primeiras eta-
pas do projeto, concluídas em 2010,
a empresa reduziu sua dívida para
11 bilhões de ienes.

Os desastres naturais ocorridos
no Japão e na Tailândia em 2011,
a valorização do iene e o ambien-
te econômico mundial instável,
no entanto, contribuíram para
afetar esse processo de reestrutu-

Brasil atrai
atenção da
companhia
De Tóquio

Até pouco tempo atrás, a Améri-
ca Latina estava longe das priori-
dades da Canon. O potencial de
mercados como o Brasil e o Méxi-
co, porém, colocaram a região no
mapa estratégico da empresa.

Atualmente, a América Latina
responde por 2,7% da receita glo-
bal da empresa, equivalente ao fa-
turamento gerado pela operação
da companhia no Canadá, infor-
mou Fujio Mitarai, executivo-chefe
e presidente do conselho da Ca-
non. “No entanto, as perspectivas
econômicas na região são muito
animadoras para os próximos
anos. Acredito que podemos do-
brar a receita regional em pouco
t e m p o”, afirmou o executivo.

Esse movimento começa a ge-
rar investimentos efetivos da Ca-
non. Há cerca de um mês, a com-
panhia anunciou um aporte de
110 milhões de ienes (US$ 1,3 mi-
lhão) na instalação de uma fábri-
ca de câmeras digitais em Ma-
naus, no Brasil. Com o início da
operação previsto para julho de
2013, o complexo será a primeira
unidade industrial de câmeras
da Canon fora da Ásia e a terceira
operação de manufatura da em-
presa nas Américas.

Conforme apurou o Va l o r , o
projeto aprovado em Manaus
tem uma expectativa de produ-
ção de 700 mil câmeras nos pri-
meiros três anos de operação.

Segundo Taro Maruyama, presi-
dente da Canon na América Latina,
o plano inicial é fabricar os mode-
los compactos de câmeras. Em mé-
dio prazo, a ideia é partir para mo-
delos mais robustos e avançados,
pelos quais a Canon é conhecida.

Sob essa estratégia está a ten-
tativa de conter o avanço no setor
de empresas como a Samsung. O
crescimento da rival e de outras
companhias da Coreia do Sul não
chama atenção apenas por ques-
tões de concorrência. “Penso que
a agressividade com que eles se
lançam em novos mercados é po-
sitiva e acho que essa é uma lição
que nós, japoneses, podemos
aprender e aplicar em nossos ne-
gócios”, disse Maruyama. (MD)

Na China, robôs elevam produtividade em fábrica
De Xangai e Suzhou (China)

Andar pelas avenidas movi-
mentadas de Xangai não é uma
tarefa fácil, ainda mais para
principiantes. É preciso tomar
cuidado com os motoristas pou-
co habituados a respeitar os si-
nais de trânsito, e por vezes, os
pedestres. Em meio ao mar de
gente que disputa espaço nas
ruas, é possível ver os sinais do
avanço econômico chinês. A ar-
quitetura milenar convive com
construções modernas, e lojas
de marcas de luxo estão cons-
tantemente lotadas de consumi-
dores. Ao mesmo tempo, uma
caminhada a qualquer hora do
dia é frequentemente interrom-
pida por vendedores de rua que
oferecem de tudo: relógios, tênis
e até massagens.

É nesse cenário, distante dos
hábitos contidos dos japoneses,
que a Canon começa a fortalecer
sua presença. Xangai é parada
obrigatória no caminho para a
fábrica erguida pela empresa na
cidade de Suzhou.

Caminhar pela fábrica, a algu-
mas centenas de quilômetros de
Xangai, também requer atenção.
Mas em vez de carros, motos e bici-
cletas, o trânsito é marcado pelo
vaivém de robôs que transportam
os componentes para as diversas
linhas de montagem da fábrica de
copiadoras e impressoras multi-
funcionais. Cerca de 90% desses
produtos têm como destino o Ja-
pão, a Europa e as Américas.

O projeto segue o processo de
automatização que vem sendo
implantado em diversas instala-
ções da Canon para reduzir cus-

tos e tornar a produção mais efi-
ciente. “Adotamos essas unida-
des móveis há dois anos. Desde
então, aumentamos a produtivi-
dade da fábrica em 30%”, afir-
mou Kiyoharu Tanaka, vice-pre-
sidente da Canon Suzhou, subsi-
diária que administra a fábrica.

O traje do executivo é outro
detalhe que remete à organiza-
ção japonesa. Dos estagiários ao
presidente da unidade, Kataya-
ma Kazunori, todos vestem rou-
pas idênticas. A única diferença
está na cor das golas, mangas e
bonés. Tudo é pensado em deta-
lhes, assim como o cronograma
de visita à fábrica — preciso e
sem espaço para atrasos.

A fábrica conta com 8,5 mil
funcionários, grande parte deles
recrutada nas universidades
próximas. A idade média é de

21,5 anos e a média salarial está
em uma faixa 20% superior ao
salário mínimo da região, de
1.370 yuans por mês.

Suzhou reúne outros fatores
que atraíram a atenção da Ca-
non. Próximo à cidade estão ins-
taladas cerca de 10 mil empresas
de tecnologia, das quais 200 for-
necem componentes para a fá-
brica. A Canon também tem in-
vestido na produção interna de
componentes de maior porte
para reduzir custos de logística e
a dependência de fornecedores.

O investimento em pesquisa e
desenvolvimento é outro pilar
estratégico para a Canon. Em
2011, a companhia investiu 8,7%
de sua receita em inovação. No
período, a Canon figurou na ter-
ceira colocação entre as compa-
nhias que mais registraram pa-

tentes nos Estados Unidos, atrás
apenas da IBM e da Samsung.

As patentes são uma das forças
da Canon, afirmou Fujio Mitarai,
executivo-chefe e presidente do
conselho da companhia. “Hoje,
conseguimos cobrir todas as áreas
de impressão e, ao contrário de
muitos concorrentes, não precisa-
mos fazer acordos de licenciamen-
to que encarecem o desenvolvi-
mento dos produtos”, disse.

Na esteira da expansão de ope-
rações em mercados fora do Japão,
Mitarai ressaltou o plano de criar
uma rede global de centros de ino-
vação da Canon. A princípio, o pro-
jeto vai dar prioridade a mercados
como Estados Unidos e Europa.
“Estamos acelerando esse processo
e não descartamos investimentos
nessa direção em mercados como
a América Latina”, afirmou. (MD)

ração. A Canon não foi a única ví-
tima. Outras grandes companhias
japonesas de tecnologia recebe-
ram o golpe. Sony e Pa n a s o n i c ,
por exemplo, registraram perdas
recorde no período.

A Canon reportou uma queda de
4% em sua receita, para 3,5 trilhões
de ienes (US$ 44 bilhões), em 2011.
Grande parte do recuo foi atribuí-
do ao desempenho no segmento
de equipamentos de impressão pa-
ra escritório — carro-chefe da em-
presa — e aos problemas na Euro-
pa. Principal mercado da compa-
nhia, o continente registrou uma
retração nas vendas de 5,1%. No
primeiro trimestre de 2012, a que-
da na região foi ainda mais acen-
tuada: 12,7%. Além desses aspectos,
o terremoto no Japão e as enchen-
tes na Tailândia trouxeram um im-
pacto negativo de 230 bilhões de
ienes na receita da Canon em 2011.

ienes (US$ 2,8 bilhões) na constru-
ção de novas fábricas. Dos oito
projetos concluídos ou iniciados
no período, quatro foram instala-
dos na China e na Tailândia.

A descentralização continuará
em foco nos próximos anos, com
novas unidades na Ásia e em países
das Américas. “Estamos analisan-
do as condições de produção em
cada região, avaliando aspectos
como potencial de mercado, cus-
tos, sistemas fiscais, força de traba-
lho, logística e acesso à cadeia de
fornecedores”, disse Mitarai.

A Canon também está cons-
truindo dois escritórios que dividi-
rão com a matriz japonesa a tarefa
de definir os rumos da companhia.
Localizadas nos Estados Unidos e
na Europa, essas duas bases vão de-
senvolver estratégias específicas
de atuação nessas regiões. A Amé-
rica Latina ficará sob a esfera do es-
critório americano. Paralelamen-
te, países como China, Índia e Bra-
sil estão sendo alvos de investi-
mentos para ampliar as estruturas
locais de venda direta.

A gestão não é o único desafio pa-
ra a Canon. Com a transição de ima-
gens e documentos do papel para o
ambiente digital e o aumento da de-
manda de consumidores e empresas
por mobilidade, a companhia se viu
obrigada a buscar novos caminhos
para manter-se relevante.

A compra da holandesa Océ, em
2009, foi um dos primeiros passos
nessa direção. A operação permi-
tiu à Canon ampliar seu portfólio,
principalmente no segmento de

impressoras digitais de grande
porte, no qual também tem apos-
tado concorrentes como a
Hewlett-Packard (HP). Nesse seg-
mento, a ideia é compensar a redu-
ção no volume de impressões com
serviços sob medida e mais caros,
como a emissão de boletos bancá-
rios com mensagens diferentes de-
pendendo do tipo de cliente.

A Canon também está atenta a
outro conceito que vem transfor-
mando o mercado de tecnologia:
a computação em nuvem. Sob es-
se modelo, os sistemas são acessa-
dos via internet, dispensando a
necessidade de instalar os progra-
mas no computador do usuário.

A empresa está investindo na
construção de uma infraestrutura
global na nuvem, por meio de par-
cerias com companhias como a
também japonesa Fu j i t s u . O plano
é oferecer serviços via internet a
partir de copiadoras e impressoras.
Inicialmente, a projeção é atingir
uma receita de 50 bilhões de ienes
(US$ 627 milhões) com essa oferta
em 2014, disse Masaoki Nakaoka,
executivo-chefe da divisão de pro-
dutos de imagem para escritório.

Apesar das estimativas de recei-
ta inicialmente modestas, Nakao-
ka disse que a nuvem é uma das
principais estratégias da Canon. “A
ideia é diversificar os negócios pa-
ra além dos equipamentos. Quere-
mos ser conhecidos como uma
empresa de processamento de
imagens”, afirmou o executivo.

O repórter viajou a convite da Canon

A China e outros países
asiáticos apresentam
uma perspectiva mais
estável de crescimento
para os próximos 5 anos

A companhia passou, então, a re-
forçar sua base de produção em cen-
tros fora do Japão para fugir dos cus-
tos elevados de fabricação local e das
ameaças de desastres naturais.

O mapa de manufatura ganhou
novos pontos principalmente em
vizinhos asiáticos. No ano passado,
a Canon investiu 226,9 bilhões de
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jul. 2012, Empresas, p. B3.




