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C o m p u t a d o re s Grupo chinês passa a deter 14,9% do
mercado global frente aos 15,5% da rival americana

Lenovo fica mais
perto de tomar
liderança da HP
Maija Palmer e Kathrin Hille
Financial Times, de Londres e
Pe q u i m

A Lenovo está perto de ultra-
passar a H e w l e t t - Pa c k a r d (HP)
como a maior fabricante de com-
putadores pessoais do mundo,
depois de um forte aumento em
suas vendas trimestrais. A com-
panhia chinesa tem agora 14,9%
do mercado mundial de PCs, em
comparação com os 15,5% da HP,
segundo números divulgados
pelo empresa de pesquisa IDC.

Ontem, a Lenovo superou as ex-
pectativas ao anunciar um cresci-
mento de 30% no lucro líquido do
segundo trimestre, beneficiada
pelo contínuo apetite dos consu-
midores e das empresas da China
por PCs. No entanto, até mesmo
as vendas chinesas estão dando
alguns sinais de esfriamento com
a desaceleração da explosão eco-
nômica do país. Este foi o menor
crescimento do lucro da compa-
nhia em um ano e meio.

Yang Yuanqing, executivo-che-
fe e presidente do conselho de ad-
ministração da companhia, disse,
porém, que não está preocupado
com a força do crescimento eco-
nômico da China no longo prazo.
“A macroeconomia da China vem
mostrando alguma incerteza por
causa dos controles sobre a bolha
imobiliária e das exportações fra-
cas. Mas do ponto de vista do lon-

go prazo ainda estou bastante
o t i m i s t a”, disse ele.

A Lenovo viu suas vendas cres-
cerem 35%, para US$ 8 bilhões,
no trimestre encerrado em ju-
nho, enquanto o lucro líquido
cresceu 30%, para US$ 141 mi-
lhões. O lucro básico por ação
do período — equivalente a seu
primeiro trimestre fiscal — foi
de US$ 1,37.

para melhorar sua posição no
mercado europeu.

Entretanto, as margens de lucro
acabaram ficando pequenas no se-
tor. A maioria dos fabricantes de
computadores tenta entrar no
mercado de tablets, mas até agora
esses fabricantes vêm tendo difi-
culdades para competir com o po-
pular iPad, da Apple. Os fabrican-
tes de computador também en-
frentam no momento uma nova
ameaça da Microsoft, que preten-
de lançar seu próprio tablet, o Sur-
face, mais para o fim do ano.

Yang diz não estar preocupado
com a ameaça da Microsoft. “Não
gostamos do fato de a Microsoft
vender equipamentos, mas para
nós isso representa apenas mais
um concorrente. Eles são apenas
um de nossos muitos concorren-
tes. São fortes em software, mas
não acreditamos que consegui-
rão fornecer o melhor equipa-
mento do mundo. A Lenovo po-
de [fazer isso]”, disse ele.

A postura contrasta com os
comentários feitos neste mês
por JT Wang, executivo-chefe da
A c e r, que disse que a decisão da
Microsoft terá um impacto ne-
gativo sobre o ecossistema mun-
dial da computação.

A ação da Lenovo, cujo valor
mais que triplicou desde o início
de 2009, subiu 6,2%, on-
tem, para 6,60 dólares
de Hong Kong.

No segundo trimestre,
lucro líquido da Lenovo
aumentou 30%,
apoiado nas fortes
vendas na China

O crescimento ocorre no mo-
mento em que o mercado de PCs
como um todo parou de crescer,
com os consumidores mais inte-
ressados em gastar dinheiro
com smartphones e tablets. Nú-
meros divulgados pela consulto-
ria Gartner no mês passado
mostram uma queda de 0,1%
nas vendas globais de PCs.

A Lenovo, que fabrica os com-
putadores ThinkPad, está ga-
nhando participação de merca-
do graças aos preços agressivos e
às aquisições fora da China,
além das fortes vendas no mer-
cado interno. A companhia
comprou a Medion Computer,
da Alemanha, no ano passado

Positivo corta custos e renova produtos
Moacir Drska
De São Paulo

Depois de identificar no varejo
uma demanda por computado-
res abaixo das expectativas no se-
gundo trimestre, a Po s i t i v o Infor -
mática prevê um reaquecimento
do mercado no segundo semes-
tre. A expectativa baseia-se em
uma série de fatores, do aumento
tradicional das vendas no varejo
no período — especialmente no
quarto trimestre — até a retoma-
da das compras governamentais.

“Além desses aspectos, a entrada
dos produtos com o Windows 8
deve gerar uma demanda signifi-
cativa, como sempre acontece com
os lançamentos de novas versões
do sistema operacional da Micro-
soft ”, afirmou Hélio Rotenberg, di-
retor-presidente da Positivo Infor-
mática, ontem, em teleconferência
com analistas e investidores.

A Positivo está investindo no
lançamento de novas linhas que
chegam ao varejo a partir do fim
do mês, com destaque para note-
books mais finos e ultrabooks.
Em relação aos novos tablets da
fabricante, cuja previsão é chegar
ao varejo no fim de setembro, Ro-
tenberg não informou se os dis-

positivos serão baseados no sis-
tema da Microsoft. Hoje, esses
equipamentos usam o Android,
sistema operacional do Google.

No segmento de governo, Ro-
tenberg disse que as compras co-
meçam a ser reforçadas agora,
com a expectativa de uma série de
processos descentralizados de
aquisição de computadores. Ele
afirmou que a empresa tem uma
carteira contratada de 350 mil
equipamentos no setor para 2012
e ressaltou que a companhia ga-
nhou a licitação para a entrega de
650 mil tablets ao Ministério da
Educação. “Esse contrato deve tra-
zer reflexos também no varejo, vis-
to que iremos ganhar uma escala
incomum para um fabricante de
tablet no Brasil”, disse.

Desde o ano passado, a Positivo
também vem investindo na oferta
de conteúdo digital e serviços rela-
cionados para reduzir a depen-
dência do mercado de PCS, marca-
do pela competição acirrada e as
margens de lucro reduzidas. Ro-
tenberg disse que a receita desses
segmentos ainda é incipiente, mas
destacou o potencial de cresci-
mento dos negócios em médio
prazo, especialmente a área de jo-
gos, na qual a Positivo acaba de fe-

char um contrato de distribuição
com a Ko n a m i , fabricante japone-
sa de videogames e brinquedos.

Em outra frente, a Positivo vem
reforçando as ações para ampliar
sua eficiência operacional. Entre
abril e junho, a empresa reduziu os
custos em 16%, para R$ 388,8 mi-
lhões. A companhia atribuiu o re-
sultado a fatores como a melhora
na gestão de inventários, controle
de matéria-prima e redução de
custos de mão de obra.

As medidas ajudaram a com-
pensar em parte os impactos iden-
tificados no segundo trimestre, co-
mo a menor demanda no varejo e a
variação cambial observada no pe-
ríodo. A Positivo registrou lucro lí-
quido de R$ 2,3 milhões e receita
de R$ 552,6 milhões no trimestre,
com quedas de 76% e 5%, respecti-
vamente, na comparação com o
mesmo intervalo de 2011.

“Em termos de custos e eficiên-
cia, acreditamos que ainda existe
oportunidade de redução na área
de assistência técnica. Além disso,
estamos trabalhando fortemente
para negociar novos prazos com
fornecedores”, afirmou Ricardo
Fernandes Pereira, vice-presidente
financeiro e diretor de relações
com investidores da Positivo.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Informática: expectativa de retomada depois de uma queda de 76% no lucro
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 ago. 2012, Empresas, p. B2.




