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Marco Almeida, gerente de lojas da HP: catálogo maior, com produtos de linhas específicas para escritórios

Equipamentos Fabricantes de PCs usam pontos de
venda para reforçar contato com companhias

Lojas próprias viram
canais para atender
cliente de porte menor
Bruna Cortez
De São Paulo

As fabricantes de computado-
res encontraram em suas redes
de lojas próprias — físicas e vir-
tuais — um canal eficaz para ven-
der equipamentos a um segmen-
to que gasta cada vez mais em
tecnologia, mas não costuma ser
prioridade das equipes de ven-
das internas: as pequenas e mé-
dias empresas (PMEs).

Por terem um volume de com-
pras relativamente menor, essas
companhias não têm o mesmo
nível de relacionamento que as
grandes empresas com os repre-
sentantes comerciais e distribui-
dores. A saída é recorrer ao varejo
tradicional, no qual encontram
outro tipo de limitação: a peque-
na variedade de produtos criados
especificamente para empresas. É
nesse ponto que as lojas próprias
têm se tornado um instrumento
útil para as fabricantes de PCs.

A H e w l e t t - Pa c k a r d (HP) é uma
das companhias que vêm inten-
sificando o uso das lojas próprias
para atender empresas de menor
porte. A empresa tem 30 lojas fí-
sicas no país, além da página de
vendas pela internet. “Nas nossas
lojas, temos um portfólio muito
maior, com notebooks, compu-
tadores de mesa e impressoras”
destinados a esse público, disse
Marco Almeida, gerente de lojas
da HP. A expectativa da compa-
nhia é abrir mais 10 lojas até o

fim do ano. Em sua página na
web, a HP tem uma área de pro-
dutos apenas para empresas.

“Esse é um segmento importan-
te para a HP”, afirmou Almeida,
sem dar detalhes sobre a participa-
ção das pequenas e médias com-
panhias nas vendas no Brasil.

Veterana no modelo de vendas
diretas pela internet, a Dell vem
lançando mão de novos recursos
para atender à demanda. Depen-
dendo do caso, a companhia cria
portais específicos para o relacio-
namento comercial com uma
única empresa. Essas páginas
funcionam como uma intranet,
com senha para acesso. No portal
é possível acessar o histórico de
compras e dados financeiros, en-
tre outras informações, disse Da-
niel Neiva, diretor de vendas para
o consumidor final e pequenas e
médias empresas da Dell. De
acordo com o executivo, mais de
55% das vendas para consumidor
final e PMEs no país são feitas pe-
la loja on-line.

As PMEs representam 20% do
Produto Interno Bruto (PIB), se-
gundo dados do Sebrae. São
consideradas pequenas as em-
presas com receita bruta anual
entre R$ 2,4 milhões e R$ 16 mi-
lhões. O faturamento das mé-
dias vai de R$ 16 milhões até R$
90 milhões, de acordo com a
classificação do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).

A Dell não tem lojas físicas no

Brasil. Segundo Neiva, recente-
mente um funcionário de sua
equipe foi à China para conhecer
o modelo de loja própria adota-
do pela Dell no país. A abertura
de lojas próprias no Brasil, entre-
tanto, não está nos planos da
companhia por enquanto.

“Ainda temos muitos passos
para dar”, disse Neiva, fazendo
referência à expansão da marca
no varejo tradicional. Os produ-
tos da Dell estão no varejo brasi-
leiro desde 2009. Hoje, aproxi-
madamente 40 varejistas ven-
dem os produtos da companhia
americana no país, de acordo
com o executivo.

A empresa chinesa L e n o v o,
que também não tem lojas físi-
cas no Brasil, tem novos planos
para a sua loja on-line. Com o
investimento de US$ 30 milhões
para a construção de uma fábri-
ca no Brasil, a Lenovo planeja
ampliar o portfólio de produtos
disponíveis no site, afirmou Feli-
pe Duarte, diretor de vendas no
varejo da Lenovo. “No Brasil, o
que faltava era a fábrica”.

O segmento de PMEs é um dos
alvos da companhia com a am-
pliação do catálogo de produtos.
Segundo Duarte, as empresas de
pequeno e médio portes repre-
sentam atualmente 35% do fatu-
ramento da loja on-line da Leno-
vo. A expectativa do executivo é
que essa participação cresça para
55% em menos de um ano.

A Lenovo planeja lançar, em ou-

tubro, uma nova versão de sua loja
virtual. Sob o novo formato, os
produtos para empresas e consu-
midor residencial ficarão agrupa-
dos em categorias diferentes.

Assim como a Dell, a Lenovo
não tem planos de abrir lojas físi-
cas no Brasil. “É preciso ter um
portfólio muito sólido para sus-
tentar uma operação desse tipo”,
disse Duarte. A Lenovo tem lojas
próprias em diversos países. So-
mente na China, são mais de 2
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Miguel Forbes, bisneto do fundador da revista: problemas do passado não reduziram interesse da companhia pelo país

Mídia
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Depois de quase seis anos sem
circular no Brasil, a revista ameri-
cana “Fo r b e s ” volta, hoje, ao país.
Com periodicidade mensal e ti-
ragem de 50 mil exemplares, a
publicação será vendida em ban-
cas de todo o país por R$ 19,90.

O retorno ao Brasil recebeu
um investimento de R$ 3 mi-
lhões e faz parte do processo de
expansão internacional da pu-
blicação. “Temos títulos em 25
países e vamos chegar a mais al-
guns até o fim do ano, além do
Brasil. Os mercados internacio-
nais são muito importantes para
nós”, disse Miguel Forbes, presi-
dente da área de televisão e li-
cenciamento da companhia, em
entrevista ao Va l o r . O executivo
é bisneto do fundador da publi-
cação, o escocês Bertie Charles
Forbes (mais conhecido como
B.C. Forbes) e deve seu nome la-
tino à mãe.

A primeira experiência da For-
bes no Brasil durou de 1999 a
2006. Na época, a revista foi edi-
tada pela Companhia Brasileira
de Mídia (CBM), do empresário
Nelson Tanure. Desentendimen-
tos entre os sócios resultaram em
troca de acusações e disputas ju-
diciais e culminaram com o fim
da edição brasileira. Na avaliação
de Forbes, sair do país foi a me-

lhor decisão para a publicação
naquele momento. “No passado,
o Brasil era um risco, uma possi-
bilidade. Hoje é um mercado
fundamental”, disse.

De acordo com ele, os proble-
mas do passado não interferiram
na avaliação da companhia sobre
o Brasil. “São coisas do mundo
dos negócios. Você tem que se-
guir em frente”, disse. De acordo
com Forbes, o Brasil era o único
país do BRIC — o bloco composto
também por Rússia, Índia e Chi-
na — que não tinha uma versão
local da revista. Na nova etapa, a
“Fo r b e s ” será publicada pela Edi -
tora BPP, que há três anos trouxe
para o Brasil a revista americana
de música “Billboard”.

Conhecida pelas listas de pes-
soas influentes, a “Fo r b e s ” traz
em sua primeira edição brasilei-
ra na nova fase o ranking dos 70
bilionários locais. Na liderança,
os empresários Eike Batista e Jor-
ge Paulo Lemann estão empata-
dos tecnicamente: Eike tem uma
fortuna pessoal estimada em
R$ 30,26 bilhões, enquanto Le-
mann fica com R$ 29,3 bilhões. A
ideia é fazer uma atualização
anual da lista, além de publicar
outros rankings. Até o fim do ano
está prevista a relação das mu-
lheres mais poderosas no mundo
dos negócios no Brasil, disse An-
tonio Camarotti, diretor da BPP.

De acordo com o executivo,
cerca de 25 pessoas — entre fun-
cionários e colaboradores — es -

tão envolvidos na elaboração da
edição brasileira da “Fo r b e s ”. O
objetivo é ter até 70% de conteú-
do local. “Mas isso vai depender
do momento”, disse Camarotti.
Além de conteúdo da edição
americana, a revista brasileira po-
derá contar com material das de-
mais publicações — assim como
enviar material para fora.

Na avaliação de Forbes, a revis-
ta não disputará mercado direta-
mente com títulos nacionais co-
mo “Época Negócios”, da Editora
G l o b o, e “E x a m e”, da Abril. Se-
gundo Camarotti, o objetivo não
é fazer uma cobertura focada nos
movimentos das empresas, mas

reportagens voltadas a perfis de
empresários e seu dia a dia.

Pelo contrato de licenciamen-
to da marca, além da revista, a
BPP poderá trazer ao Brasil outros
formatos criados pela Forbes, co-
mo eventos e programas de rádio
e TV. Na web, a expectativa é es-
trear o site brasileiro em um pra-
zo de 45 dias. De acordo com For-
bes, a internet já representa a
maior parte das receitas da com-
panhia em termos globais, uma
exceção no mercado editorial.
Com capital fechado, a compa-
nhia, com sede em Nova York,
não divulga seus resultados.

Em 2006, o fundo Elevation

Pa r t n e r s — que tem entre seus
investidores o músico Bono Vox,
do U2 — investiu US$ 250 mi-
lhões na companhia, atraído por
um plano de negócios que não
se concretizou totalmente, se-
gundo escreveu o autor Stewart
Pinkerton, no livro “The Fall of
the House of Forbes”.

Publicada no fim do ano pas-
sado, a obra conta os bastidores
da família e a condução dos ne-
gócios de mídia por seus mem-
bros. Forbes é sucinto sobre o as-
sunto. “Cada um é livre para ex-
pressar sua opinião. Mas isso não
quer dizer que eu concorde com
o que é dito”, disse.

Turner fecha
compra de
site esportivo
Edmund Lee
Bloomberg, de Nova York

A Tu r n e r Broadcasting Sys-
tem, controlada pela Time War-
n e r, adquiriu o site Bleacher Re-
port, reforçando sua cobertura
on-line de esportes. O negócio
foi inferior a US$ 200 milhões,
disse uma pessoa a par do acor-
do, que pediu para não ser iden-
tificada porque os termos do
contrato não são públicos.

A aquisição foi confirmada pe-
las duas companhias, ontem, de-
pois de ser aprovada, na semana
passada pela Comissão Federal
de Comércio (FTC, na sigla em in-
glês) dos Estados Unidos.

A Turner, que controla redes
de canais de televisão como TNT,
TBS e CNN, está tentando explo-
rar sua programação esportiva
expandindo o noticiário on-line.
A companhia recentemente fe-
chou um acordo para pagar US$
10,8 bilhões em direitos com a
CBS para transmitir os jogos de
basquete da Associação Atlética
Universitária Nacional (NCAA,
na sigla em inglês).

Criado em 2006, o Bleacher Re-
port tem cerca de 10 milhões de vi-
sitantes mensais e obtém conteú-
do de mais de 6 mil colaboradores
— a maioria deles escrevendo de
graça —, que produzem mais de
mil artigos por dia. A empresa no-
vata, com sede em San Francisco,
levantou cerca de US$ 40 milhões
com fundos de participação. Com
a aquisição, o site pode passar a
transmitir a coleção de vídeos es-
portivos da Turner.

mil lojas da fabricante, além de
outras 700 na Índia.

Seja em lojas físicas ou vir-
tuais, uma preocupação frequen-
te das fabricantes de PCs que op-
tam por essa estratégia é não en-
trar em conflito com varejistas e
distribuidores. De acordo com
fabricantes ouvidos pelo Va l o r , o
caminho para fugir desse tipo de
problema é manter na loja pró-
pria o mesmo preço sugerido pa-
ra o varejo. “Não podemos privi-

legiar nenhum canal, inclusive o
n o s s o”, disse Almeida, da HP.

A Samsung abriu sua primeira
loja física no Brasil recentemente,
mas não tem um canal de vendas
on-line. Segundo Michel Piestun,
vice-presidente de telecomunica-
ções da companhia, a principal
função da loja própria é promo-
ver a marca. “A loja on-line seria
mais um canal de venda, mas não
agregaria tanto em termos de
marketing”, disse o executivo.

Após seis anos,
‘Fo r b e s ’ volta a ter
edição brasileira
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 ago. 2012, Empresas, p. B3.




