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Ultrabooks decepcionam e jogam sombra sobre o futuro
C o m p u t a d o re s
Bruce Einhorn
Bloomberg Businessweek

Desde o lançamento do iPad, as
empresas de PCs que se especiali-
zaram nos velhos laptops procu-
ram uma forma de reconquistar
clientes perdidos. É por isso que
grandes nomes do setor vêm tra-
balhando em estreita colaboração
com a Intel para desenvolver ultra-
books, uma nova categoria de lap-
tops delgados que não pesam mais
do um quilo. Esses laptops visam
atrair entusiastas do iPad e manter
fazer frente ao vistoso MacBook
Air, da Apple.

Para empresas acostumadas a ex-
trair as menores margens possíveis,
as novas máquinas, com preços que
vão desde US$ 650 até mais de US$
1,6 mil, oferecem a promessa de lu-

cros mais saudáveis, se não vultosos.
Os fabricantes esperam que o preço
mais baixo dos ultrabooks lhes dê
uma vantagem em relação ao Mac-
Book Air, e que o sistema operacio-
nal Windows dos aparelhos — e seu
teclado físico — os transforme em
uma opção melhor para uso em es-
critório do que o iPad. “Esse é um
produto que dá aos ‘caras’ dos PCs a
oportunidade de entrar na briga”,
diz Kirk Yang, diretor executivo do
banco de investimento Barclays em
Hong Kong. “Eles precisam mesmo
fazer que isso dê certo.”

Até agora, pelo menos, a resposta
tem sido decepcionante. Os ultrabo-
oks, que começaram a chegar ao
mercado no fim de 2011, responde-
ram apenas por cerca de 5% do total
de laptops vendidos no segundo tri-
mestre, segundo o Barclays, menos
da metade que o previsto pelos fa-
bricantes. “O setor está sendo ataca-

Est rat é g i a Produtos montados em Jundiaí (SP) estão disponíveis no varejo

iPad ‘b ra s i l e i r o’ chega sem
alarde e com mesmo preço

No verso de um modelo do novo iPad, a inscrição “indústria brasileira”

R E P RO D U Ç Ã O

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Em abril do ano passado, quando
a presidente Dilma Rousseff viajou
para a China, um dos assuntos que
ganhou mais atenção foi seu encon-
tro com o empresário Terry Gou, da
Hon Hai, e a notícia de que a Fox -
conn, controlada pelo grupo taiwa-
nês, instalaria no Brasil uma fábrica
para produzir o i Phone e o iPad, dois
dos produtos mais cobiçados da Ap -
ple. Nos meses seguintes, muito se
especulou sobre o assunto, inclusive
onde essa fábrica seria construída.

Hoje, quem compra um desses
produtos no país pode encontrar no
verso do equipamento a inscrição
“indústria brasileira” logo abaixo do
logotipo da maçã. Nem todos os
equipamentos à venda no Brasil são
produzidos no país, mas uma parte
deles foi montada na fábrica que a
Foxconn abriu na cidade de Jundiaí,
no interior de São Paulo. A unidade,
tão aguardada, começou a funcio-
nar a todo vapor há cinco meses, de
maneira discreta, sem a fanfarra que
se esperava a princípio.

A expectativa era que o início ofi-
cial das operações da unidade —
uma das poucas da Apple fora da
Ásia — seria marcado por uma ceri-
mônia com a presidente Dilma e Ter-
ry Gou, mas a dificuldade para acer-
tar as agendas acabou atrapalhando
a festa, de acordo com pessoas que
acompanharam o assunto.

Segundo a assessoria de imprensa
da Foxconn, 2,5 mil pessoas traba-
lham atualmente em dois turnos na
fábrica de Jundiaí produzindo iPads
e iPhones. O local onde a fábrica teve
seu nome trocado para combinar

melhor com o inquilino: a antiga
avenida Caminho de Goiás virou
avenida Steve Jobs, após a morte do
cofundador da Apple, ocorrida em 5
de outubro do ano passado.

Não há dados disponíveis sobre
o volume de produção mensal, ou
quantas unidades feitas no Brasil
já estão no mercado. Os aparelhos
começaram a abastecer a loja vir-
tual da Apple entre abril e junho, e
chegaram ao varejo em julho.

Quando anunciou os incentivos
para a produção de tablets no Bra-
sil, o governo estimava que a redu-
ção de impostos proporcionada
pelo Processo Produtivo Básico
(PPB) poderia baratear em até 30%
o preço dos equipamentos.

A frustração, para o consumi-
dor, é que isso não aconteceu. Até
agora, os produtos feitos no Brasil
seguem a mesma tabela dos mo-
delos importados: entre R$ 1,5
mil e R$ 2,3 mil para o novo iPad,
a versão mais recente do tablet, e
de R$ 1,3 mil a R$ 1,6 mil para o
iPad 2, a versão anterior. Com o
iPhone ocorre coisa parecida.

Isso é bem mais do que o consu-
midor americano paga por um pro-
duto semelhante. Para comparar, o
modelo mais simples do novo iPad
custa US$ 500 nos Estados Unidos, o
equivalente a cerca de R$ 1 mil. O
mesmo produto no Brasil, no entan-
to, custa pouco mais de R$ 1,5 mil.

Com o PPB, a intenção é estimular
a produção nacional, o que inclui a
destinação de recursos pelas empre-
sas para pesquisa e desenvolvimen-
to. Não existe, no entanto, uma exi-
gência de contrapartida no preço
dos produtos feitos no país.

Para Luciano Crippa, analista da

empresa de pesquisa IDC, custos de
produção locais, que não incidem
sobre os produtos importados, im-
pedem uma redução de preço mais
efetiva. Os encargos trabalhistas se-
riam um exemplo desses custos.

Outros fabricantes, como Sam -
sungeMotorola, conseguiram redu-
zir os preços ao aliar a economia ob-
tida com PPB a uma política de ven-
da mais agressiva, eventualmente
marcada pela redução de margens
de lucro, dizem analistas do setor. A
estratégia nesses casos é ganhar no
volume o que se perde por unidade.

A Apple não tem essa abordagem.
“Se você tem gente interessada em
comprar o seu produto pelo dobro
do que ele vale, você pode cobrar es-
se preço”, disse um executivo do se-
tor, que prefere não se identificar.

A fábrica de produtos da Apple
é apenas parte da recente história
da Foxconn no Brasil. A compa-
nhia, especializada na produção
de bens para terceiros, tem mais de
oito mil funcionários no país, divi-
didos em sete fábricas: duas em
Manaus (AM), uma em Minas Ge-
rais e quatro em São Paulo.

Na visita das autoridades brasilei-
ras à China, no ano passado, o então
ministro da Ciência e Tecnologia,
Aloizio Mercadante, afirmou que a
Foxconn tinha planos de investir
US$ 12 bilhões no Brasil em até seis
anos. O objetivo era tornar o país um
centro de produção de telas de LCD,
usadas em celulares, tablets e TVs. Ao
que se sabe, pouco se avançou nesse
sentido até agora. Procurada pelo
Va l o r , a Foxconn informou, por
meio de sua assessoria, que não ti-
nha novidades sobre o assunto.

Outros números superlativos fo-

ram associados à Foxconn mais re-
centemente, sem, no entanto, que
qualquer plano fosse detalhado. Em
abril, o empresário Eike Batista disse
que a Foxconn investiria US$ 1 bi-
lhão em uma fábrica de baterias no
Porto do Açu, no norte do Rio de Ja-
neiro. Não ficou claro se o investi-
mento faria parte ou não dos planos
comentados por Mercadante.

O que se sabe é que a fábrica da
Apple em Jundiaí não integra o or-
çamento de US$ 12 bilhões e já vi-
nha sendo negociada antes da via-
gem da comitiva do governo.

A previsão inicial era que a unida-
de começaria a produzir oficialmen-
te no segundo semestre de 2011. A
fábrica em Jundiaí tem dois grandes
blocos. O prédio onde é feita a mon-
tagem do iPhone entrou em opera-
ção em agosto do ano passado, mas
a Foxconn levou algum tempo para
montar a estrutura da linha de pro-
dução e concluir os testes de maqui-
nário. Em janeiro, a companhia ob-
teve os incentivos fiscais do PPB para
produzir tablets. A montagem dos
iPads começou em março.

Segundo o Sindicato de Metalúr-
gicos de Jundiaí, a maioria dos fun-
cionários das linhas de produção
da Foxconn são ex-trabalhadores
do comércio e do segmento de tele-
marketing, que encontraram no
segmento de tecnologia melhores
salários. Outro atrativo, de acordo
com o sindicato, é que a especiali-
zação exigida é menor que a dos
profissionais do setor automobilís-
tico. “Aqui as condições de trabalho
são brasileiras”, disse Evandro San-
tos, diretor do sindicato, referindo-
se às notícias sobre as graves condi-
ções de trabalho nas unidades da

Foxconn na Ásia, onde já houve sui-
cídios de trabalhadores.

Há quase dois anos na Foxconn,
a jundiaiense Ana Paula, que pre-
fere não revelar seu sobrenome,
trocou o setor de autopeças pelo
de tecnologia. Ela trabalha na ins-
peção de qualidade de produtos
da Dell, que são montados em ou-

tra unidade da Foxconn, também
em Jundiaí. Segundo ela, a compa-
nhia taiwanesa trata bem e reco-
nhece os funcionários. “Desde que
comecei a trabalhar fui promovida
duas vezes. Pretendo trabalhar lá
por muito tempo ainda”, disse.

Procurada pelo Va l o r , a Apple
não quis comentar o assunto.

Aquisição de site de moda
leva RBS para varejo on-line

SILVIA COSTANTI/VALOR

Bruggioni, executivo-chefe da unidade digital da RBS: site Lets passará a integrar o portfólio de comércio eletrônico

I n t e r n et
Moacir Drska
De São Paulo

O grupo RBS deu mais um passo
em sua estratégia de expansão para
além das mídias tradicionais. A loja
on-line de roupas e acessórios Lets é
a mais nova peça na coleção de
aquisições realizadas pelo braço di-
gital do grupo, que opera de forma
independente desde setembro de
2011 e cujo nome será revelado ao
mercado em outubro.

Seguindo o exemplo de acordos
anteriores, o negócio envolveu a
compra de uma participação mi-
noritária. O valor da transação e a
participação adquirida não foram
revelados. A Lets passará a atuar
dentro da unidade de comércio
eletrônico da unidade digital, que
conta ainda com as divisões de
mobilidade e mídia digital.

Um dos aspectos que chama-

ram a atenção da RBS no projeto
foi a perspectiva de crescimento
do varejo on-line de moda no
Brasil. Segundo estudo encomen-
dado pelo grupo, 40% dos produ-
tos pesquisados na internet brasi-
leira estão relacionados a roupas
e acessórios. “As compras on-line,
no entanto, ainda estão aquém
desse interesse. Acreditamos que
a Lets tem um projeto muito foca-
do para avançar rumo a esse pró-
ximo estágio”, disse Fabio Brug-
gioni, executivo-chefe da empre-
sa digital do grupo RBS.

A Lets iniciou as operações há
três meses com a proposta de atuar
com uma marca própria. Inspira-
do em sites como o inglês Asos, o
plano para o site é combinar fato-
res como entrega rápida, preço
mais acessível e a oferta comple-
mentar de produtos de cerca de 40
parceiros. Na época de seu lança-
mento, o site traçou um plano para
atrair investimento de US$ 15 mi-

do — pelos tablets e smartphones e
pela sombria situação da economia
mundial”, diz Bryan Ma, vice-presi-
dente associado da empresa de pes-
quisa de mercado IDC.

O alto custo dos componentes,
principalmente dos chips Ultrapro-
cessor da Intel — que respondem
por 25% do custo total de um ultra-
book — puxou os preços de muitos
modelos para níveis bem superiores
a US$ 1 mil, prejudicando as vendas.

Isso se refletiu negativamente
sobre as cotações das ações das em-
presas de PCs. Na Ásia, os papéis da
Acer caíram 39% nos últimos seis
meses, comparativamente ao re-
cuo de 7% registrado pelo índice de
Taiwan do setor de eletrônica. As
ações da Lenovo perderam 9% de
seu valor, e as da To s h i b a , 19%. As
empresas americanas não saíram
ilesas: os papéis da Dell caíram 32%,
e os da H e w l e t t - Pa c k a r d (HP), 34%.

Todo o setor de PCs, é claro, pas-
sa por um período de calmaria, em
um momento em que os consumi-
dores e os responsáveis pela TI nas
empresas adiam as compras até o
lançamento, pela Microsoft, de seu
mais recente sistema operacional,
o Windows 8, marcado para outu-
bro. Embora o principal executivo
da Acer, J.T. Wang, tenha advertido
em teleconferência com analistas
no dia 17 que “não haverá um cres-
cimento grande, explosivo, com o
Windows 8”, as empresas preveem
que o novo sistema operacional da
Microsoft poderá quebrar a apatia
dos compradores.

David McCloskey, diretor de
operações da Intel para a Ásia-Pa-
cífico, diz que a Intel prevê que as
vendas desses aparelhos leves se
intensificarão em breve, à medida
que as empresas lançarem mais
modelos e os fornecedores refor-

çarem a produção de componen-
tes. Em junho, a Intel lançou o Ivy
Bridge, um novo processador com
velocidade 20% maior, e está aju-
dando os fornecedores no desen-
volvimento de softwares, equipa-
mentos e materiais mais baratos
para os ultrabooks, por meio de
um fundo de US$ 300 milhões. “A
realidade é que esta é uma jorna-
da de vários anos”, diz ele sobre o
início fraco dos ultrabooks. “Esta -
mos engajados.”

O próximo passo para a aceita-
ção por parte do mercado de mas-
sa é a redução dos preços. A Dell re-
centemente acrescentou uma má-
quina de segmento intermediário,
o Inspiron, vendida por US$ 700.
Em maio, a Lenovo anunciou lap-
tops superfinos vendidos a partir
de US$ 720. Peter Hortensius, vice-
presidente-sênior da Lenovo, pre-
vê que a queda dos preços resul-

tante da utilização de componen-
tes mais baratos levará os ultrabo-
oks a responderem por cerca de
25% a 30% das vendas de laptops
da Lenovo no ano que vem.

Com a diminuição dos preços,
no entanto, os fabricantes de PCs
enfrentarão um desafio. A Apple
poderá desfrutar de gordas mar-
gens de lucros sobre seus produ-
tos, não apenas devido ao seu de-
sign elegante e a seu alto desempe-
nho, mas também devido à admi-
ração conquistada por sua marca.
Isso não é coisa que outros fabri-
cantes de computadores possam
igualar. As concorrentes asiáticas
correm o risco de cair na armadi-
lha de se transformar em fabrican-
tes de “commodities” da qual pre-
tendiam fugir. “Todo mundo vai
brigar em torno do preço”, diz Ma,
da IDC. “Elas não são a Apple.” (Tra -
dução de Rachel Warszawski)

lhões em seu primeiro ano de ope-
ração e recebeu um aporte do fun-
do A5 Investimentos.

Paulo Humberg, sócio da A5 In-
vestimentos, disse que as compras
on-line respondem atualmente
por cerca de 2% a 3% da receita
anual de R$ 130 bilhões do varejo
de moda no Brasil. “Há muito es-
paço para crescer e acredito que a
RBS tem sinergias que irão nos aju-
dar nessa expansão”, afirmou o
executivo. Segundo ele, em três
meses no ar, o Lets superou em 30%
as metas iniciais da operação.

Humberg foi o responsável pela
criação de projetos como o site de
leilões Lokau. Para o executivo, o
projeto da Lets se insere em uma
vertente ainda pouco explorada
no varejo de moda on-line brasilei-
ro: a oferta de produtos com marca
própria. Por outro lado, ele reco-
nhece que o maior desafio será jus-
tamente o processo de criar um
vínculo com os consumidores.

Uma das apostas para alcançar
esse estágio é a criação de conteú-
dos como vídeos, fotos e fichas téc-
nicas dos produtos, além de dicas
de moda. A presença em redes so-
ciais como o YouTube reforça a es-
tratégia. “Queremos oferecer nave-
gação fácil e uma experiência dife-
renciada para os consumidores”,
disse Karen Sanchez, diretora de
marketing do Lets, com passagem
de dez anos pela área de comércio
eletrônico do Magazine Luiza.

O fato de o site reunir uma equi-
pe com vivência em negócios na
internet foi outro ponto decisivo
para o aporte da RBS. Nesse con-

texto, Bruggioni disse que uma das
prioridades é preservar a indepen-
dência de gestão dos parceiros.
“Mais para frente, podemos ajudar
o projeto a ganhar escala. O impor-
tante é não precipitar esse movi-
mento, pois corremos o risco de ti-
rar a velocidade e a inovação que a
Lets tem hoje”, afirmou.

O acordo com a Lets é a nona
aquisição do braço digital da RBS
desde que a operação começou a
ser estruturada, há quatro anos.
Somente em 2012 foram fechadas
outras quatro transações. A previ-
são é encerrar o ano com mais dois
acordos, sendo um no segmento

de comércio eletrônico e outro em
mobilidade. Bruggioni explicou
que a companhia está avaliando se
esses negócios serão feitos por
meio de aporte direto ou através
das empresas que já compõem o
portfólio atual da operação.

Além do lançamento oficial de
suas operações para o mercado —
previsto para outubro —, a holding
da RBS programa para novembro a
abertura de um escritório em San
Francisco (EUA), que vai abrigar
uma equipe própria e o time da
Predicta, empresa de marketing
digital que integra o portfólio da
RBS desde o fim de 2011.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  29 ago. 2012, Empresas, p. B3.




