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Marcas japonesas cometeram 
erros caros no setor de celular

Daisuke Wakabayashi 
The Wall Street Journal, de Tóquio

O primeiro andar da enorme 
loja de eletrônicos Bic Camera, 
num edifício de oito andares 
que cobre um quarteirão intei-
ro da capital japonesa, é um 
centro nervoso para a indústria 
de eletrônicos do Japão.

Televisores de tela plana, a 
maioria exibindo logomarcas 
japonesas, há muito abarrotam 
a ala norte do show-room, onde 
ficam os produtos mais vendi-
dos da loja.

Atualmente, com a queda 
nas vendas, as prateleiras de TV 
foram relegadas ao apertado 
segundo andar para dar lugar 
a centenas de acessórios para 
smartphones, especificamente 
o iPhone, da Apple Inc., apare-
lho distintamente não japonês.

A decisão da loja é uma mos-
tra do que aconteceu com a 
indústria japonesa de tecnolo-
gia. Conglomerados de eletrô-
nicos outrora poderosos, que 
apostaram tudo no mercado 
de TV e não embarcaram na 
onda dos smartphones, estão 
perdendo o melhor da festa. 

Os smartphones agora ocu-
pam o centro do palco, não só 
impulsionando um crescimen-
to surpreendente das vendas, 
mas também prejudicando as 
vendas de câmeras digitais, 
consoles portáteis de videoga-
me e outros pontos fortes das 
fabricantes japonesas.

Hoje, a Apple e a Samsung 
Electronics Co. estão desfrutan-
do de lucros recordes e, juntas, 
foram responsáveis por 54% das 
vendas globais de smartphones 
no primeiro trimestre, segundo 
a firma de pesquisa Strategy 
Analytics.

A participação de mercado 
conjunta da Sony Corp., Pana-
sonic Corp., Sharp Corp., Fujit-
su Ltd. e outras fabricantes 
japonesas: 8%.

Para recuperar o atraso, as 
empresas japonesas estão redo-
brando o esforço no mercado 
de smartphones com diferentes 
graus de ambição.

A Sony é a mais agressiva entre 
as japonesas, depois de não ter 
tido muito sucesso no mercado 
de celulares na última década 
com sua conturbada sociedade 
Sony Ericsson. Depois de se des-
fazer dessa joint venture, o dire-
tor-presidente da Sony, Kazuo 
Hirai, se comprometeu a trans-
formar os smartphones num 
dos pilares de seu negócio.

Panasonic, Fujitsu e Sharp 

— as três maiores fabricantes 
de celulares do Japão — estão 
ensaiando um retorno modes-
to ao cenário mundial.

Mas um impulso verdadei-
ramente global não será fácil, 
especialmente numa indústria 
tão competitiva, na qual só 
sobrevivem os que promovem 
inovação constante.

“Tanto em casa quanto no 
exterior, estamos em uma situ-
ação difícil” com os smartpho-
nes, diz Hideaki Kawai, diretor-
gerente da Panasonic que super-
visiona as finanças da empresa.

Pessoas dentro e fora da indús-
tria citam uma série de fatores 
para explicar por que as empre-
sas japonesas perderam a dian-
teira das tendências: atenção 
demasiada no mercado interno; 
demora para se adaptar às dinâ-
micas do mercado, enganos 
sobre as preferências do consu-
midor e arrogância sobre a supe-
rioridade de seu hardware .

No começo dos anos 90, os 
celulares japoneses eram mara-
vilhas tecnológicas. A Sharp, em 
2000, foi a primeira empresa do 
mundo a adicionar uma câme-
ra a um celular.

Em 2006, um ano antes de a 
Apple lançar o iPhone, os con-
sumidores japoneses já podiam 
assistir TV em seus celulares.

Mas, apesar de todos os avan-
ços, as fabricantes japonesas 
tiveram dificuldades para desa-
fiar a finlandesa Nokia Corp. e a 
norte-americana Motorola Inc. 
no exterior porque tinham cria-
do telefones nos anos 90 e início 
dos anos 2000 com base em um 
padrão de telecomunicações 
utilizado apenas no Japão.

Atrasadas, as fabricantes 
japonesas penaram para ganhar 
posição com as operadoras de 
celular estrangeiras, ao con-
trário da sul-coreana Samsung, 
que forjou relações com opera-
doras do mundo todo e traba-
lhou rapidamente para forne-
cer produtos sob medida para 
os mercados internacionais.

A estréia do iPhone em 2007 
mudou tudo.

Enquanto o resto do mundo 
via o iPhone como um produto 
revolucionário, alguns executi-
vos ignoraram sua importância, 
acreditando que seus celulares já 
eram inteligentes o suficiente.

Em julho de 2008, poucas 
semanas depois de a Softbank 
Corp. lançar o iPhone no Japão, 
Tadashi Onodera, diretor-
presidente da segunda maior 
operadora japonesa, a KDDI 
Corp., disse que o celular não 
podia “satisfazer plenamente 
as necessidades dos usuários 
[japoneses]”. Três anos depois, 
a KDDI, sob nova direção, come-
çou a oferecer o iPhone, que se 
tornou o smartphone mais ven-
dido da empresa.

Smartphones respondem hoje 
por 56,6% de todos os celulares 
novos vendidos no Japão, segun-
do a firma de pesquisas MM 
Research Institute, de Tóquio. 
Apple e Samsung responderam 
por mais de 20% do mercado 
japonês no ano fiscal passado.

A Apple foi a maior fabrican-
te de smartphones do Japão no 
ano fiscal passado. E a Samsung 
subiu ao ranking das cinco 
maiores no mercado japonês 
de smartphones.

Quando finalmente as fabri-

cantes japonesas abraçaram a 
tendência — os primeiros smar-
tphones japoneses rodando com 
o sistema operacional Android, 
da Google Inc. apareceram no 
mercado local em 2010 — a 
Samsung já estava inundando a 
Europa e os Estados Unidos com 
uma vasta gama de modelos.

Jogadas para escanteio em 
seu próprio país, as fabricantes 
japonesas de celulares tiveram 
de se consolidar para reentrar 
nos mercados estrangeiros.

Em 2010, a NEC Corp., a Hita-
chi Ltd. e a Casio Computer Co. 
uniram forças para formar uma 
empresa controlada pela NEC. 
Mais tarde no mesmo ano, a 
Toshiba Corp. vendeu seu negó-
cio de telefone para a Fujitsu. Em 
fevereiro, a Sony comprou a par-
ticipação de sua sócia Telefon 
AB L.M. Ericsson na Sony Erics-
son e passou a ter controle sobre 
a empresa de smartphones, que 
estava perdendo dinheiro.

Mas os tempos continuam 
difíceis. No trimestre mais 
recente, tanto a Fujitsu como 
a NEC, Sharp, Sony e Panaso-
nic tiveram prejuízos em seus 
negócios de celulares.

Além disso, Sony, Panasonic 
e Sharp estão se afastando do 
negócio de TV, sem condições 
de resistir à concorrência.

“A idade de ouro da TV aca-
bou, e o televisor nunca volta-
rá a ser o rei dos eletrônicos de 
consumo”, disse Kunio Naka-
mura, ex-presidente da Pana-
sonic, numa entrevista no mês 
passado ao jornal “Nikkei”.

A Panasonic entrou recente-
mente na Europa com um novo 
smartphone à prova d’água 
chamado Eluga, com a meta de 
vender 1,5 milhão de unidades 
na região neste ano fiscal.

A NEC Casio espera vender 
cerca de dois milhões de tele-
fones fora do Japão este ano fis-
cal, ou cerca de 40% da sua meta 
total de 5 milhões de unidades.

A Sharp está com foco no mer-
cado chinês, embora a empresa 
não especifique quanto de sua 
meta de vender 7,7 milhões de 
unidades este ano fiscal irá para 
fora do Japão. A Fujitsu, por sua 
vez, tem como objetivo chegar a 
um acordo com uma operadora 
no exterior ainda este ano.

Quanto à Sony, a maior parte 
de seus telefones é vendida fora 
do Japão. Ela planeja vender 34 
milhões de smartphones em 
todo o mundo, ultrapassan-
do a produção combinada de 
celulares de suas quatro con-
correntes japonesas mais pró-
ximas. A Sony planeja oferecer 
modelos originais que tiram o 
máximo proveito dos ativos de 
entretenimento da Sony, como 
videogames.

O curto-circuito

japonês

INTERNACIONAL

A ação da Facebook caiu 6,3% 
ontem, para US$ 19,87, o valor 
mais baixo desde a abertura 
de capital, em maio. A queda 
coincide com o fim do período 
em que investidores que com-
praram a ação antes da abertura 
estavam proibidos de vendê-la. 
Isso aumenta a pressão sobre a 
Facebook, que tem sido ques-
tionada por investidores sobre 
como garantirá o crescimento 
de sua receita com publicidade.

Uma mina na África do Sul da 
Lonmin, terceira maior produ-
tora de platina do mundo, foi 
palco de um confronto entre 
grevistas e a polícia, resultando 
em um tiroteio que deixou 
vários manifestantes mortos 
(na imprensa local, o número 
não confirmado de vítimas ia 
de 7 a 12). A polícia e líderes dos 
trabalhadores, que protestavam 
por melhores salários, acusam-se 
mutuamente de ter iniciado o 
tiroteio. 
 
A IBM, empresa americana de 
tecnologia, fechou acordo para 
comprar a fabricante de memó-
ria flash Texas Memory System 
por um valor não revelado, como 
parte de um esforço para ampliar 
sua linha de produtos de armaze-
nagem. A Texas Memory produz 
discos rígidos de estado sólido, 
que consomem menos energia.

O Woongjin, conglomerado 
industrial da Coreia do Sul, 
anunciou a venda de 31% de 
sua unidade de purificação de 
água para a firma de private-
equity MBK Partners, por US$ 
1,1 bilhão, em um dos maiores 
negócios no país este ano.

A Sharp, fabricante japonesa 
de eletrônicos, está estudando 
uma série de medidas, inclusive 
a venda de fábricas no exterior 
e no Japão, para fortalecer 
seu caixa antes de setembro, 
quando vencem US$ 4,6 bilhões 
em notas promissórias, infor-
maram pessoas a par das nego-
ciações entre a Sharp e seus cre-
dores. (Leia mais sobre a indústria 
japonesa de eletrônicos ao lado). 

A americana Wal-Mart, maior 
verejista do mundo, divulgou 
alta de 5,7% no lucro do segundo 
trimestre em relação a um ano 
antes, para US$ 4 bilhões, em 
meio a um aumento nas vendas 
tanto nos EUA quanto em outros 
países. Lojas da empresa abertas 
há pelo menos um ano nos EUA 
registraram crescimento de 2,2% 
no período. A Wal-Mart afirmou 
que o tráfego de clientes em suas 
lojas caiu 1,5% no Brasil. Ela vai 
reduzir o ritmo de abertura de 
lojas no Brasil, China e México.

A Barrick, mineradora cana-
dense, informou que está em 
negociações preliminares para 
vender grande parte de seus ati-
vos africanos — 73,9% da African 
Barrick Gold —para a chinesa 
China National Gold Group, 
numa transação que, segundo 
cálculos de analistas, poderia 
chegar a US$ 3,9 bilhões.

A Oracle, gigante americana de 
software para empresas, concor-
dou em pagar multa de US$ 2 
milhões para encerrar processo 
na SEC, a comissão de valores 
mobiliários dos EUA, no qual era 
acusada de permitir o pagamento 
de propinas em sua filial na Índia.

REGIONAL

O Santander, da Espanha, infor-
mou que planeja apresentar nos 
próximos dias o prospecto para 
a abertura de capital de sua filial 
mexicana aos reguladores do 
México e EUA. O banco planeja 
vender até 25% da subsidiária em 
bolsa. Pessoas a par do assunto já 
disseram que o Santander espe-
rava captar até US$ 4 bilhões.

A Mexichem, química mexicana, 
anunciou que estuda formar uma 
joint venture com a americana 
Occidental Chemical para produ-
zir 500.000 toneladas de etileno 
ao ano e garantir fornecimento 
a longo prazo para a fabricar PVC.

A economia do México cresceu 
4,1% no segundo trimestre frente  
a um ano antes, ajudada por gas-
tos eleitorais e demanda interna, 
informou o governo. 

A Moody’s elevou a nota dos 
títulos de dívida do Peru de 
Baa3 para o segundo grau de 
investimento Baa2. A agência de 
classificação de crédito indicou 
que o nível de dívida do país em 
relação ao PIB caiu de 26%, em 
2009, para 21,2% em 2011.

O ICBC, banco estatal que é o 
maior da China por ativos, foi 
autorizado pelo governo brasi-
leiro a iniciar operações no país. 

A Endesa, energética espanhola, 
informou que vai dar andamento 
ao plano para um aumento de 
capital de US$ 8 bilhões em sua 
filial chilena Enersis caso consiga 
apoio de investidores minoritá-
rios para a emissão de ações. A 
operação, que seria a maior do 
tipo na história do Chile, enfrenta 
a oposição de fundos de pensão.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Celulares feitos pela Sharp exibidos num quiosque no Japão, este ano

Usuária segura um iPhone 4S, da Apple, que adquiriu em outubro

BLOOMBERG NEWS

AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

Jessica E. Vascellaro 
e Shalini Ramachandran
The Wall Street Journal 

A Apple Inc. está conversan-
do com algumas das maiores 
operadoras de TV a cabo dos 
Estados Unidos sobre deixar os 
consumidores usarem um apa-
relho da Apple como conversor 
para televisão ao vivo e outros 
conteúdos, segundo pessoas a 
par do assunto. 

As conversas representam o 
passo mais ambicioso da Apple 
para se infiltrar na sala de estar, 
depois de anos de tentativas. 

A Apple não parece ter chega-
do a um acordo com nenhuma 
das operadoras de cabo. Um obs-
táculo pode ter sido a relutância 
das operadoras em deixar a Apple 
entrar no negócio de televisão. 

A Apple teria que persuadir um 
número substancial de consumi-
dores a comprar o conversor por 
talvez centenas de dólares, em vez 
de alugá-los de uma das operado-
ras de cabo por US$ 10 ou US$ 15 
por mês. Fabricantes de eletrô-
nicos como TiVo Inc. e Samsung 
Electronics Co. já vendem conver-
sores, até agora sem causar um 
grande impacto no mercado.

As conversas mostram que 
a Apple está procurando um 
caminho menos radical do que 
ela contemplou no passado, ou 
seja, unir-se a provedores esta-
belecidos em vez de licenciar 
conteúdo para competir com 
eles diretamente. 

O porta-voz da Apple Tom 
Neumayr não quis comentar 
sobre o que ele chamou de boa-
tos e especulação.

As companhias de tecnologia 
há muito estão de olho no mer-
cado de televisão como sendo 
seu próximo grande território. 
Mas as guardiãs dele — as distri-
buidoras de televisão e as com-
panhias de comunicação — vêm 
hesitando em deixá-las entrar, 
receosas de ceder o controle, 
como as gravadoras e operadoras 
de celular fizeram no passado.

Ao criar um conversor que 
poderia ser usado com opera-
doras de cabo, a Apple seguiria 
o mesmo modelo que ela usou 
para transformar a indústria de 
telefonia celular: convencer as 
atuais prestadoras a agregar os 
serviços delas ao hardware e sof-
tware da Apple.

A abordagem vem permitindo 
à Apple lucrar com a venda de 

iPhones enquanto as operadoras 
arcam com o custo de fornecer o 
serviço, na esperança de vender 
mais dados aos clientes.

A Apple vende por US$ 99 o 
conversor Apple TV que possibi-
lita aos usuários acessar alguns 
vídeos de internet nos seus 
televisores, mas não os canais 
de televisão ao vivo oferecidos 
pelas operadoras de cabo. Não 
está claro se o aparelho sendo 
discutido será uma atualização 
daquele equipamento ou um 
conversor mais sofisticado. 

Duas pessoas a par do assunto 
disseram que a tecnologia em 
questão poderia acabar sendo 
embutida na televisão. A Apple 
já trabalhou em outros protóti-
pos para televisores no passado, 
segundo pessoas que conhecem 
os projetos. 

As vendas do Apple TV vêm 
crescendo, mas ainda são 
pequenas. A empresa vendeu 1,3 
milhão de unidades no trimestre 
encerrado em 30 de junho, 170% 
a mais que um ano atrás. 

Numa recente conferência 

de resultados, Cook disse que a 
companhia acredita que o dis-
positivo “vai nos levar a algum 
lugar”. O conversor oferece pro-
gramação comprada no iTunes e 
alguns aplicativos de transmis-
são de vídeo como o da Netflix 
Inc. Mas não oferece a seleção 
de canais convencionais dispo-
níveis através das operadoras 
de cabo e satélite, o que limita a 
utilidade do aparelho. 

A Apple cogitou fabricar um 
conversor para cabo mais de 
dois anos atrás, antes de lançar 
a última versão da Apple TV, 
segundo uma pessoa a par do 
assunto. Na época, o então dire-
tor-presidente da Apple, Steve 
Jobs, descartou a ideia. 

Os dois lados mediram forças 
durante anos, dizem pessoas 
familiarizadas com o raciocínio 
das empresas de TV a cabo. As ope-
radoras estavam preocupadas no 
passado com a possibilidade de a 
Apple corroer a relação delas com 
os consumidores, caso entrasse 
no jogo com o conversor.

Executivos do setor de cabo 
também disseram que as vendas 
historicamente baixas da Apple 
TV fizeram que um acordo para 
oferecer programação ao vivo 

através do conversor deixasse 
de ser prioridade. As operadoras 
colocaram mais ênfase nos apli-
cativos, ou apps, para o popular 
tablet iPad.  

As operadoras de cabo tam-
bém se desanimaram no pas-
sado com o fato de a Apple exi-
gir 30% dos ganhos com certas 
transações feitas através do 
conversor, segundo uma pes-
soa a par da situação. A Apple 
também manifestou o desejo 
de ser a provedora exclusiva de 
conversores usando a tecnologia 
de Protocolo de Internet (IP, na 
sigla em inglês). E ela queria que 
as operadoras de cabo fizessem a 
manutenção dos conversores.    

Para as operadoras, a vanta-
gem de um negócio com a Apple 
é que ele poderia lhes permitir 
reduzir seus gastos com a com-
pra dos conversores, que são 
alugados para os clientes. O 
negócio também poderia ajudá-
las a conquistar os clientes que 
podem assistir a vídeos numa 
variedade cada vez maior de 
opções de internet, já que tanto 
a TV tradicional como os vídeos 
da web estariam disponíveis no 
mesmo aparelho.

(Colaborou John Jannarone.)

Apple abre nova frente na batalha por conteúdo de TV

Televisor mostra conteúdo da Apple TV, que não inclui transmissões ao vivo
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