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Pesquisa

Vanessa Stecanella

D e olho na nova clas-
se média brasilei-
ra, o instituto Data
Popular realizou

um levantamento para verifi-
car quais marcas se beneficia-
ram com o crescimento do
consumo dessa fatia da popu-
lação. A pesquisa divulgada
ontem, durante a 10.ª edição
do Congresso Nacional das
Relações Empresa-Cliente

(Conarec) apontou que a Nes-
tlé é a preferida, sendo citada
por 4,1% dos entrevistados, se-
guida por Samsung (3,9%), Adi-
das e Nike (3,7% cada). Foram
ouvidas 22 mil pessoas em 153
cidades pelo Brasil.

De acordo com o Data Popu-
lar, 54% dos entrevistado se
preocupam com a marca dos ali-
mentos, 47% consideram a em-
presa na hora de comprar com-
putadores, 45% antes de adqui-
rir o automóvel e 41% para ele-

trônicos. Porém, apenas 37%
dos entrevistados afirmaram
dar atenção à marca dos sapa-
tos.

De acordo com a pesquisa,
existe uma diferença entre o
gosto dos homens e das mulhe-
res da nova classe média. No ca-
so dos homens, as marcas prefe-
ridas são Adidas (5,8%), Nike
(5,1%) e Samsung (4,9%). Já as
mulheres citaram a Nestlé
(6,3%), O Boticário (4,2%) e a
Hering (3,1%).

Crescimento. O Data Popular
constatou que a classe média
brasileira cresceu de 42% da po-
pulação em 2004 para 53,9% em
2011, ganhando parte dos anti-
gos pertencentes à classe D, que
apresentou declínio de 41,3% pa-
ra 31,1% no mesmo período.

Conforme projeção do insti-
tuto, em 2014, a classe C será
representada por 58,3% dos bra-
sileiros, enquanto 26,8% esta-
rão na classe D.

Entre 2004 e 2011, o cresci-
mento no número de pessoas
na classe C impulsionou as com-
pras, fazendo com que a nova
classe média atingisse R$ 1,03
trilhão em consumo no ano pas-
sado. A cifra corresponde a um
crescimento de 228,3% nos gas-
tos com produtos e serviços nos
últimos sete anos.

O carrinho de compras da no-
va classe média também mudou
de 2001 para 2012. A classe AB
comprava 35 categorias diferen-
tes de produtos, a C 27 e a DE 19
há 11 anos. Agora, a classe AB
leva para casa 45 categorias, a C,
42 e a DE, 40.

Cópia do
iPhone 5 está à
venda na China

A pós o interesse da Lenovo em com-
prar a Positivo Informática e outras
empresas, a companhia a anunciou
a aquisição da CCE. Essa aquisição

terá um impacto significativo no mercado de
eletroeletrônicos no Brasil. No mercado de
PCs, a participação da Lenovo mais que dobra
com a CCE, colocando-a entre os cinco maio-
res fabricantes e na briga pela liderança.

A empresa, que adquiriu a operação de PCs
da IBM em 2004, já é a segunda marca mais
vendida no mundo. No Brasil, a sua participa-
ção vinha crescendo, mas não nos patamares
desejados pela companhia.

A CCE tinha uma boa participação de ven-
das de PCs para as pessoas físicas no canal
varejista, o qual domina muito bem. Também
tinha boa participação nos programas de in-
clusão digital do governo brasileiro. Os dois
segmentos sempre foram importantes para a
Lenovo que, com a aquisição, tira um concor-
rente do mercado.

A Lenovo não é apenas uma marca para o
segmento corporativo. Metade de suas ven-
das já são para pessoas físicas. Com a incorpo-
ração da CCE, que tem 20 mil pontos de ven-
da, a Lenovo tende a elevar sua participação
nesse importante canal. Com maior volume
de produção, poderá negociar com os seus
fornecedores. A meta é alcançar a liderança
do mercado de PCs em três anos.

A Lenovo, que atualmente terceiriza a sua
produção, terá, além de sua própria fábrica,
que será inaugurada este ano em Itu (SP), as
unidades da CCE em Manaus (AM). A partir
delas, a empresa tem intenção de atuar em
mercados como os de TVs e celulares, que
movimentam algo como R$ 20 bilhões ao
ano. Os benefícios fiscais oferecidos por Ma-
naus são necessários para ser competitivo.
Outro segmento importante e de interesse da
Lenovo é o de tablets – que este ano deverá
crescer mais de 200% no Brasil.

Com a CCE, independentemente de man-
ter ou não a marca, a Lenovo reforça a sua
atuaçãono mercado de PCs e acelera o proces-
so de entrada em outros mercados.
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A Nokia e a Microsoft apresenta-
ram ontem o Nokia Lumia 920,
com o novo sistema operacional
Windows Phone 8. O aparelho
pode ser a última grande oportu-
nidade de as duas reconquista-
rem o mercado perdido para a
Apple, Samsung e Google.

A maior produtora mundial de
software e a companhia finlande-
sa, que dominou por muito tem-
po o mercado de celulares, apre-
sentaram o novo modelo em No-
va York. Além do 920, foi anun-
ciado também um modelo me-
nor, o 820, também com Win-
dows Phone 8.

A primeira impressão dos ana-
listas com os novos dispositivo

não foi das mais entusiasmadas.
As ações da Nokia fecharam em
queda de 12,95% na Bolsa de Hel-
sinque, para€ 1,99.

Última chance. Se os novos mo-
delos não conquistarem os con-
sumidores, o final pode estar pró-
ximo para a deficitária Nokia.
Também representaria sério re-
vés para as tentativas da Micro-

soft de reconquistar sua presen-
ça no mercado móvel.

O novo smartphone possui a
tecnologia esportiva de câmera
Pureview 808 para reduzir a des-
focagem gerada pelo movimen-
to da mão e capacidade de carre-
gamento sem fio.

Também dispõe de tecnologia
de realidade aumentada que per-
mite aos usuários ver detalhes

de seu ambiente através da câ-
mera.

“O Lumia 920 parece mais
uma evolução do Lumia já
existente do que a revolução
que esperávamos de uma es-
treita colaboração entre No-
kia e Microsoft”, disse o dire-
tor de pesquisa da CSS In-
sight, Ben Wood. Para ele, as
duas empresas “terão de gas-
tar altas somas de dinheiro
em marketing e oferecer os
smartphones a preços agressi-
vamente baixos”.

Os modelos apresentados
ontem têm aparência seme-
lhante à dos celulares Win-
dows anteriores da Nokia,
mas os analistas afirmam que
não bastarão esses dois mode-
los para reverter a crise da
companhia.

“É preciso lançar mais apa-
relhos, e os recursos que eles
oferecem precisam se desta-
car mais. Eles precisam de um
aparelho que deslumbre”, dis-
se Hannu Rauhala, analista do
Pohjola Bank.

A Motorola Mobility, do
Google, também apresentou
novos celulares ontem. Na
próxima quarta-feira, a Apple
vai lançar a versão mais recen-
te do iPhone. / REUTERS

Nokia lança apresenta novos
aparelhos com Windows Phone 8
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Uma empresa eletrônica da Chi-
na lançou uma cópia do iPhone 5
– o próximo smartphone da
Apple, que deverá ser apresenta-
do ao público somente no próxi-
mo dia 12 de setembro –, depois
que imagens desse novo modelo
circularam pela internet, infor-
mou ontem o site PConline.

A empresa, chamada Goford
Electronics, confirmou ao site a
produção dessa cópia, cujo no-
me também reflete a procedên-
cia de seu modelo de inspiração:
o “Goophone i5”.

Aparentemente, as diferenças
entre os telefones se resumem
apenas ao símbolo da marca. No
lugar da tradicional maçã da
Apple, o modelo chinês apresen-
ta uma vespa com asas abertas,
como mostram as fotos do “Goo-
phone i5” que circulam pela in-
ternet.

Sediada em Shenzhen, no sul
da China, a empresa tecnológica
asiática explicou que seu novo

modelo foi desenhado a partir
dos rumores criados em torno
do iPhone 5.

Dessa forma, o “Goophone
i5”, assim como se espera do no-
vo smartphone da Apple, é mais
fino que o modelo anterior, pos-
sui uma nova entrada USB e en-
trada de fones na parte inferior,
além de ter a parte de trás dividi-
da em três seções.

A réplica, no entanto, tem algu-
mas diferenças assinaladas pela
própria companhia, como seu
processador, que é inferior ao
que supostamente terá o iPhone
5, e o sistema operacional, que,
no caso do chinês, é o Android,
do Google.

iPhone. A Apple enviou na se-
gunda-feira um convite à im-
prensa para um evento no dia 12
de setembro, em San Francisco.
O convite dizia apenas “está qua-
se aqui”, e mostrava o número 12
acima do número 5, sombreado.
Com essa pista, espera-se que o
anúncio seja mesmo o do próxi-
mo smartphone da companhia,
o aguardado iPhone 5.

Segundo fontes, a próxima ver-
são do produto – que gera mais
que a metade da receita da em-
presa – deve ostentar uma tela
maior e mais definida. / EFE

Lenovo quer
ser líder no
Brasil em
três anos
Fabricante chinesa de PCs comprou a CCE,
em acordo que pode superar R$ 700 milhões

Com a CCE, Lenovo
acelera entrada em
novos segmentos

CLASSE C ELEGE SUAS
MARCAS FAVORITAS
Nestlé, Samsung, Adidas e Nike lideram lista

Estratégia. Para Yanquing, CCE vai ajudar na expansão rápida da Lenovo

Juntos. Steve Ballmer (e), da Microsoft, e Stephen Elop, da Nokia

Primeira. Nestlé foi a marca mais lembrada pela classe C

● Avanço
A chinesa Le-
novo começou
a ganhar repre-
sentatividade
no mundo dos
computadores
em 2004,
quando com-
prou, por
US$ 1,75 bi-
lhão, a divisão
de PCs da ame-
ricana IBM.

David Friedlander
Rodrigo Petry

Na busca pela liderança do
mercado brasileiro de compu-
tadores, a multinacional chi-
nesa Lenovo comprou ontem
a CCE, da família Sverner. Vai
pagar R$ 300 milhões à vista,
mas o valor final da transação
poderá superar os R$ 700 mi-
lhões se os vendedores, que
permanecem na empresa,
cumprirem metas de desempe-
nho acertadas com a Lenovo,
segundo apurou o ‘Estado”.

Pelo contrato assinado ontem
de manhã, a primeira etapa do
pagamento será feita com dinhei-
ro e ações. Para receber os ou-
tros R$ 400 milhões, ou até mais,
dependendo da situação, os Sver-
ner terão de cumprir um plano
de negócios para os próximos
dois anos que a Lenovo desenvol-
veu para a CCE, segundo fontes
envolvidas na transação.

No anúncio oficial da opera-
ção, feito ontem em São Paulo, o
presidente global da Lenovo,
Yang Yanquing, não quis falar so-
bre os valores envolvidos no ne-
gócio. Sobre os planos para o Bra-
sil, o executivo disse que preten-
de dobrar sua presença no Bra-
sil, que com a compra da CCE

passa a ser de 7% do mercado. A
expectativa, portanto, é chegar a
14% nos próximos anos. O maior
fabricante de computadores do
país, hoje, é a Positivo.

“Nossa meta é conquistar a li-
derança no mercado de compu-
tadores em três anos”, afirmou o
presidente da CCE, Roberto
Sverner, que seguirá no coman-
do da operação, assim como to-
da a atual equipe de gestão.

A compra, que ainda depende
da aprovação do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cade), começou a ser discutida
há cerca de um ano. Os executi-
vos da Lenovo acreditam que
conseguirão todas as aprova-
ções regulatórias até o fim do pri-
meiro trimestre do ano que vem.

Mercado. Segundo maior fabri-
cante de PCs do mundo, para
crescer no Brasil a Lenovo vinha
tentando adquirir uma empresa
local havia um bom tempo. Uma
de suas maiores apostas foi a Po-
sitivo, mas as negociações não
progrediram.

Com a compra da CCE, a Leno-
vo quer se fortalecer no terceiro
maior mercado de microcompu-
tadores do mundo, atrás da Chi-
na e dos Estados Unidos. No ano
passado, foram vendidas 15,3 mi-

lhões de unidades, um cresci-
mento de 9% sobre 2010, segun-
do a Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee).

O grupo Digibrás, dono da
CCE, é o maior fabricante brasi-
leiro de produtos eletrônicos,
emprega quase 6 mil funcioná-
rios e tem seu parque industrial
instalado na Zona Franca de Ma-
naus. No ano passado, registrou
um faturamento líquido de R$
1,6 bilhão.

A Lenovo, com receita de US$
21 bilhões por ano e clientes em
cerca de 160 países, ganhou pro-
jeção mundial oito anos atrás,
quando adquiriu a divisão de
PCs da IBM. Nos últimos anos,

vem apostando num plano agres-
sivo de expansão internacional,
com a compra da alemã Medion
e a criação de uma joint venture
com a japonesa NEC.

De acordo com Yanquing, as
marcas CCE e Lenovo continua-
rão separadas e suas estratégias
serão independentes. A Lenovo
vai usar sua cadeia global de com-
ponentes para fabricação dos
produtos da CCE. A Lenovo afir-
mou, ainda, que seus planos para
a CCE não passam pela reestru-
turação no quadro de funcioná-
rios. “A equipe de gestão da CCE
conhece bem o consumidor e vai
nos ajudar a estabelecer rapida-
mente uma presença forte”, afir-
mou Yanquing.

Analistas veem
lançamento como
última chance para a
fabricante finlandesa
de celulares sair da crise
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




