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DIVULGAÇÃO

Positivo vai entrar no
mercado de celulares
e smartphones

mil foi a produção de notebooks da CCE no ano passado; a empresa
também fabricou 311 mil desktops e 552 mil televisores

Negócios

Nayara Fraga

A Apple enviou ontem um convi-
te à imprensa para um evento no
dia 12 de setembro, em San Fran-
cisco. O convite diz apenas “está
quase aqui”, e mostra o número
12 acima do número 5, sombrea-
do. Com essa pista, espera-se
que o anúncio seja do próximo
smartphone da companhia, o
aguardado iPhone 5.

O blog iMore já havia dito em
julho que a Apple faria um even-
to em 12 de setembro para apre-
sentar a sexta geração do smart-
phone. A quinta geração, chama-
da de iPhone 4S, foi anunciada
em outubro do ano passado. Al-
guns de seus principais desta-
ques foram a tela de maior reso-
lução e a assistente de voz Siri.

Rumores divulgados em blogs
de tecnologia indicam que o
iPhone 5 terá entrada menor pa-
ra o cabo do carregador, saída pa-
ra fone de ouvido na parte infe-
rior, em vez de superior, e placa
de alumínio na parte posterior

do aparelho, em vez de vidro. O
lançamento da Apple está entre
os eventos mais assistidos do ca-
lendário da indústria de tecnolo-
gia.

Tela. A próxima versão do prin-
cipal produto da companhia –
que gera mais que a metade de
sua receita – deve ostentar uma
tela maior e mais definida, disse-
ram fontes à agência Reuters.

A nova tela mediria quatro po-
legadas, disse uma fonte à agên-
cia, um aumento ante o display
de 3,5 polegadas que tem sido
constante desde que o smartpho-
ne começou a ser vendido, em
2007, e revolucionou a indústria
de celulares.

Alguns analistas dizem que a
tela maior pode ser uma respos-
ta à rival Samsung, cujos telefo-
nes maiores, com o Android, do
Google, haviam ajudado a empre-
sa a se tornar a maior fabricante
de smartphones do mundo.

O evento começará às 15 horas
(horário de Brasília), no Centro
de Artes Yerba Buena, em San
Francisco. Concorrentes como
Nokia e HTC também preparam
lançamentos para os próximos
dias. Ontem, as ações da Apple
fecharam com alta de 1,46%, co-
tadas a US$ 674,97. / COM
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Apple indica lançamento
do iPhone 5 no dia 12
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TV. Desligamento do sinal
analógico pode iniciar em 2013
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A Positivo, maior fabricante de
computadores do País, decidiu
entrar no mercado de celulares e
smartphones. Os primeiros apa-
relhos devem chegar ao varejo a
partir de novembro, com foco
nas vendas de final de ano. Se-
gundo o presidente da empresa,
Hélio Rotenberg, os primeiros
modelos serão importados da
Ásia e a fabricação própria come-
çará em março de 2013.

“Era um caminho natural en-
trar nesse mercado, pela conver-
gência cada vez maior entre os
dispositivos, processadores e sis-
temas operacionais”, afirmou
Rotenberg à Agência Estado.

Segundo ele, inicialmente, se-
rão cinco modelos, sendo três de
smartphones, que comportam
até dois chips, e dois de feature
phones (que não comportam

aplicativos), com até três chips.
A intenção da empresa é atuar
em várias faixas de preços, assim
como já faz no mercado de com-
putadores. Mas, segundo Roten-
berg, o teto seria R$ 1 mil.

Rotenberg disse que a empre-
sa aposta no forte relacionamen-
to com o varejo na venda de com-
putadores para alavancar a fatia
dos celulares no faturamento da
empresa. Segundo ele, a compa-
nhia prepara este lançamento há
um ano e meio. Além disso, foi
criada uma divisão específica
dentro da Positivo para esses
produtos, com a contratação de
um executivo da Megaware –
Germano Couy – para atuar nes-
sa área, com o cargo de vice-pre-
sidente de produtos de consu-
mo. “Não entramos neste merca-
do para brincar”, disse.

Futuro. O executivo evitou dar
detalhes sobre as perspectivas
que esse negócio poderá repre-
sentar na receita da companhia.
Também evitou comentar sobre
as margens desses aparelhos em
relação aos computadores. “Te-
mos nossos estudos, mas preci-
samos ver como será o comporta-

mento das vendas, já que ain-
da não estamos no mercado”,
afirmou. Sobre o cenário com-
petitivo, afirmou que a empre-
sa entrará “forte” nesse seg-
mento de celulares.

No ano passado, a empresa
já havia ingressado no merca-
do de tablets, com um modelo
para o varejo. Já para este ano,
mais dois modelos de tablets
vão chegar às lojas até o Natal,
afirmou Rotenberg.
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Empresa começa
este ano a importar
produtos da Ásia e
prevê iniciar fabricação
própria em 2013

Chinesa Lenovo deve anunciar
hoje a aquisição da brasileira CCE

Lançamento. Rotenberg anuncia cinco modelos de celular

Presença. Yang Yanquing, presidente mundial da Lenovo, visita o País para fazer o ‘maior anúncio da história da empresa no Brasil’

Expansão. O valor da aquisição pode chegar a R$ 700 milhões, segundo fontes envolvidas nas negociações, mas o montante ainda
dependia de detalhes que estavam sendo definidos na noite de ontem; com a compra, Lenovo deve dobrar de tamanho no Brasil

Empresa manda convite
a jornalistas nos Estados
Unidos com os números
12 e 5, e a mensagem
‘está quase aqui’
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A Lenovo deve anunciar hoje a
compra da brasileira CCE,
que já esteve entre as maiores
indústrias do setor eletroele-
trônico no País, segundo fon-
tes envolvidas no processo.
Ontem à noite, os assessores
jurídicos e financeiros das
duas empresas trabalhavam
na redação final dos contratos
para que Yang Yanquing, presi-
dente mundial da Lenovo, pu-
desse fazer hoje o “maior
anúncio da história da empre-
sa no Brasil”, conforme defi-
niu a própria companhia.

O valor da operação, que pode-
ria chegar a R$ 700 milhões, não
estava completamente definido,
porque dependia de algumas de-
cisões que ficaram para última
hora. Os chineses estão adquirin-
do 100% da CCE, o que inclui a
marca, o parque fabril em Ma-
naus e instalações em São Paulo.

Procurada, a Lenovo afirmou
que não comentaria “rumores
de mercado”. A reportagem não
conseguiu contato com a CCE.

Segunda maior fabricante de
PCs do mundo, a Lenovo tem en-
frentado dificuldades para cres-
cer no Brasil. As líderes locais
são a brasileira Positivo Informá-
tica e a americana HP. Com a
compra da CCE, a Lenovo deve
dobrar de tamanho no Brasil, fi-
cando entre as cinco maiores fa-
bricantes locais.

O Brasil é o terceiro maior mer-
cado de microcomputadores do
mundo, atrás da China e dos Es-
tados Unidos. No ano passado,
foram vendidas 15,3 milhões de
unidades, um crescimento de
9% sobre 2010, segundo a Asso-
ciação da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee).

Em julho, a Lenovo anunciou
o investimento de US$ 30 mi-

lhões para construir uma fábrica
em Itu, no interior de São Paulo.
A expectativa era iniciar as opera-
ções até o fim do ano, contratan-
do até 700 pessoas.

Criado em 1964, o Grupo Digi-
brás, dono da CCE, possui um
parque industrial de 500 mil me-
tros quadrados na Zona Franca
de Manaus. Com 5,9 mil funcio-
nários, registrou um faturamen-

to líquido de R$ 1,6 bilhão em
2011. No ano passado, a empresa
produziu 463 mil notebooks, 311
mil desktops e 552 mil televiso-
res. A projeção para este ano é de
633 mil computadores portáteis,
254 mil de mesa e 798 mil TVs.

No segundo trimestre, as ven-
das mundiais da Lenovo cresce-
ram 14,9%, somando 12,8 mi-
lhões de unidades, de acordo

com a consultoria Gartner. No
mesmo período, o mercado co-
mo um todo caiu 0,1%, para 87,5
milhões, e as vendas da HP, líder
de mercado, diminuíram 12,1%,
para 13 milhões. A expectativa é
que, em breve, a Lenovo ultrapas-
se a HP. Para que isso aconteça, o
Brasil é uma peça essencial.

Tentativas. Faz tempo que a

Lenovo tenta adquirir uma fabri-
cante brasileira. Há alguns anos,
negociações com a Positivo aca-
baram sem resultado. Nos últi-
mos meses, os chineses conver-
saram com várias empresas bra-
sileiras, antes de chegar a um
acordo com a CCE.

Foi a aquisição da divisão de
PCs da IBM, em 2004, que deu
projeção mundial à Lenovo. Nos

últimos anos, a empresa apos-
tou na expansão internacional,
com a compra da alemã Medion
e a criação de uma joint venture
com a japonesa NEC.
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HÉLIO ROTENBERG
PRESIDENTE DA POSITIVO
“Era um caminho natural
entrar nesse mercado,
pela convergência
cada vez maior entre
os dispositivos,
processadores e sistemas
operacionais”
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