
Jornal Valor --- Página 5 da edição "21/09/2012 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 20/09/2012@21:05:33

Sexta-feira e fim de semana, 21, 22 e 23 de setembro de 2012 | Valor | B5

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 21/9/2012 (21:5) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

E l et ro e l et r ô n i c o s Na esteira da Apple, empresa explica tecnologia para estimular cliente a migrar para aparelho mais caro

Para vender mais, Samsung ensina na loja
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Piestum, da Samsung: “Quanto mais um cliente entende [...]mais quer consumir”

Daniele Madureira
De São Paulo

O dono de um tablet Galaxy No-
te 10.1, o mais novo lançamento
da Samsung, quer saber como im-
primir as anotações que faz à mão,
durante as suas reuniões de traba-
lho, usando a “c a n e t a” do apare-
lho. Ele acessa o site da Samsung e
agenda uma visita a uma loja da
marca, onde um consultor estará
disponível para orientá-lo sobre o
assunto. Ou então, participa na lo-
ja da Samsung do workshop
“Aprenda a extrair o melhor de seu
Galaxy Note 10.1”, ao lado de um
grupo restrito de usuários e tem
um aprendizado mais genérico so-
bre os usos do aparelho.

A consultoria gratuita para os
clientes da marca é a mais nova in-
vestida da Samsung para ganhar
espaço em um mercado cada vez
mais competitivo: o de comunica-
ção móvel, que engloba smarpho-
nes, tablets, notebooks e netbooks.
A partir de outubro, esse grupo de
aparelhos será o tema de
workshops voltados aos usuários
da marca. No início de 2013, a em-
presa começa a prestar consultoria
gratuita nas lojas com horário
marcado via internet, algo inédito

no Brasil, mas que já é oferecido lá
fora pela rival Apple, com o pro-
grama Genius Bar.

“Quanto mais um cliente enten-
de da tecnologia, mais ele vai que-
rer consumir”, diz o vice-presiden-
te de telecomunicações da Sam-
sung, Michel Piestum. E não é um
consumo em qualquer loja: é no
ponto de venda exclusivo da mar-
ca, que deve somar pelo menos dez
unidades no Brasil este ano. Nesse
ambiente, o consumidor, que foi
só tirar dúvidas, pode descobrir
que precisa de uma impressora
sem fio (wi-fi) ou de um aplicativo
que torne a sua agenda mais fácil
de administrar.

“Se eu não souber como usar a
tecnologia, em meio a uma enor-
me variedade de soluções e aplica-
tivos, eu não vou me preocupar em
comprar o aparelho mais novo e
mais caro. Vou ficar com o mais
simples”, diz o consultor Guilher-
me Baldacci, sócio da G S & M D.

Para ele, a Samsung está copian-
do o modelo de sucesso da Apple
de uma maneira inteligente. “A
Apple adota um sistema operacio-
nal único, que ‘p r e n d e’ o consumi-
dor ao uso da sua tecnologia, mas a
Samsung está sendo a primeira a
oferecer consultoria no sistema

Android, o que cria um diferencial
em relação aos concorrentes que
usam o mesmo sistema”, afirma.
Recentemente, a coreana Samsung
e a americana Apple protagoniza-
ram uma briga judicial nos Esta-
dos Unidos envolvendo quebra de
patentes em dispositivos móveis. A
Samsung foi condenada a pagar
multa de US$ 1 bilhão.

No varejo, mais do que disputar
vendas com redes tradicionais, a
estratégia da Samsung e de outros
fabricantes que abriram lojas pró-
prias está em aumentar a exposi-
ção das suas marcas e incentivar os
consumidores a descobrir como a
tecnologia funciona e pode ser útil
(ver abaixo).

A estratégia condiz com o mo-
mento do mercado de celulares:
no primeiro semestre, as vendas
caíram 16% em volume, segundo a
consultoria IDC Brasil. Depois de
atingir presença de 82% nos lares
brasileiros, a venda de celular co-
meçou a recuar. Fabricantes pro-
curam estimular a mudança do
aparelho comum para o smart-
phone. “No primeiro semestre, as
vendas de smartphones cresceram
77%”, diz o analista Bruno Freitas,
da IDC. “Os usuários estão pesqui-
sando cada vez mais antes de com-

prar um aparelho”. Para isso, nada
melhor do que uma consultoria.

Para a Samsung, líder em celula-
res e smartphones, interessa ex-
pandir a rede de lojas da marca.
“Quando começamos a operação
no varejo, em abril, a previsão era
de inaugurar seis lojas em 2012,
mas aumentamos o número para
10, no mínimo, porque as vendas
superaram em 30% a nossa expec-
t a t i v a”, diz Piestum. Além da se-
gunda loja inaugurada nesta se-
mana em São Paulo, serão abertos
até dezembro mais dois pontos na
capital paulista, em Salvador, Ma-
naus, Ribeirão Preto (SP), Recife,
Campinas (SP) e Belo Horizonte.
“Estão em fase de prospecção lojas
no Rio e em Brasília”, diz o gerente
de marketing de varejo da Sam-
sung, Demetrius Oliveira.

No modelo de negócio propos-
to pela Samsung, a fabricante divi-
de os custos de instalação do pon-
to com o varejista (em geral, donos
de lojas de celulares). São lojas que
vendem apenas aparelhos móveis:
celulares, smartphones, notebo-
oks e tablets, além de câmeras digi-
tais. O varejista compra o estoque
da Samsung, que se encarrega da
divulgação do ponto de venda e do
treinamento dos vendedores.

Fabricantes querem ficam mais perto do consumidor
De São Paulo

A Samsung não foi a única fabri-
cante de eletroeletrônicos a abrir
lojas exclusivas da marca. Há qua-
tro anos, a iniciativa foi tomada
por S o n y, Nokia e H P. Este ano, a LG
também anunciou a abertura de
pontos de venda próprios. A estra-
tégia tem uma razão em comum:
as fabricantes querem prestar
atendimento personalizado. “As
empresas investem em diferen-
ciais tecnológicos mas, quando o
produto chega ao varejo, há mode-
los demais para oferecer e a princi-
pal preocupação do vendedor é
bater suas metas”, diz o consultor
Guilherme Baldacci, da G S & M D.

O modelo de negócios em lo-
jas exclusivas varia de um fabri-
cante a outro. A Sony trabalha
com lojas próprias no Brasil, on-
de soma sete pontos de venda.
Mas no exterior tem a Sony Cen-
ter, uma loja da marca operada
por terceiros. “Estamos estudan-
do trazer esse modelo para o
país”, diz o gerente geral de de-
senvolvimento de negócios da
Sony no Brasil, Anderson Gracias.
O executivo afirma que, ao optar
pela parceria com o varejista, há
mais chances de expansão, uma
vez que o atual modelo envolve
custos maiores para a fabricante,
o que torna a presença da rede da
marca mais restrita.

Na loja própria da Sony, todas
as categorias são oferecidas, mas a
empresa procura trabalhar os
produtos de maior valor agrega-
do. O mesmo acontece nas lojas
da LG. “Nossa proposta é sair do
eixo Rio-São Paulo, onde já exis-
tem varejistas especializados, e le-
var a marca para outras praças, a
partir de parcerias locais”, diz Pa-
blo Vidal, diretor de marketing da
LG Brasil. A empresa abriu a pri-
meira loja neste ano em Porto
Alegre, que é operada pela Co-
lombo, a líder do varejo da região.
O investimento no ponto de ven-
da é 100% da LG. Mais uma loja
deve ser aberta este ano e a previ-
são é que 10 pontos de venda LG

sejam inaugurados até 2015.
Já a HP, que começou em 2008

e hoje tem 28 lojas, fechou 10
pontos de venda nesse período.
“Em 2012, fizemos um balanço
da operação e ajustes nas esco-
lhas dos pontos e dos parceiros e
agora estamos com um plano de
expansão agressivo”, diz Marco
Almeida, gerente de varejo da
HP. Em 2013, a empresa pretende
abrir 15 pontos de venda.

A Nokia é dona de 25 lojas e
deve concentrar a sua expansão
no Sul do país no ano que vem,
segundo a empresa. A fabricante
conta ainda com 10 lojas dentro
da loja (“shop in shop”), que es-
tão no Magazine Luiza. (DM)

Emergentes impulsionam Imperial Tobacco
GRAHAM BARCLAY/BLOOMBERG NEWS

Empresa tem vendas fortes na Europa Oriental, Ásia, África e Oriente Médio

C i g a r ro s
Christopher Thompson
Financial Times

Fumantes em mercados emer-
gentes ajudaram a aumentar as re-
ceitas da Imperial Tobacco. A com-
panhia, que compõe o índice FTSE
100, reafirmou as perspectivas pa-
ra seu lucro no ano, em meio a te-
mores dos investidores sobre o im-
pacto de novas regulamentações
para cigarros sobre os lucros.

Em comunicado, a dona das
marcas Gauloises e Lambert & Bu-
tler disse que as receitas líquidas
de suas fábricas de cigarros para o
ano fiscal até 30 de setembro de-
verão ter um aumento de 4% em
comparação com o exercício an-
terior, após um forte desempe-
nho na Europa Oriental, Ásia-Pa-
cífico, África e Oriente Médio. Isso
deverá compensar a queda proje-
tada de 3% nos volumes de venda
de cigarros em geral.

Analistas da Investec estimam
que a Imperial vai lucrar 3,4 bi-
lhões de libras — antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação — de 8 bilhões de libras em
receitas (US$ 12,9 bilhões), quan-
do a empresa divulgar seus resul-
tados no próximo mês.

A empresa de Bristol disse que
as quedas de volume devem-se
principalmente à fraca demanda

por cigarros na Ucrânia e pela
concorrência com o “fumo solto”
(a granel, para enrolar) na Polô-
nia, paralelamente a sanções ao
comércio internacional na Síria.
Neste mês, as ações da Imperial
sofreram sua queda de preços se-
manal mais forte em três anos,
depois que o governo francês
passou a considerar a adoção de

leis rigorosas impondo o uso de
embalagens simples (sem dife-
renciação). Além disso, o gover-
no russo está ponderando a proi-
bição de fumar em público.

Isso acontece após a decisão da
Austrália de implementar novas
regras para embalagens do pro-
duto. Os logotipos das marcas se-
rão substituídos em dezembro

por advertências com imagens
explícitas contra o fumo. O Reino
Unido, também deverá pronun-
ciar-se sobre a questão, tendo
concluído uma consulta no mês
passado. A UE deverá publicar
uma diretiva sobre o tabaco an-
tes do fim do ano. A Imperial ob-
tém cerca de um terço do lucro
do grupo na França, no Reino
Unido e na Austrália.

Não surpreende que fumantes
em melhor condição financeira
no mundo em desenvolvimento
tenham ajudado a Imperial a
compensar o efeito da falta di-
nheiro entre os consumidores
europeus. Mas persistem os pro-
blemas para o longo prazo. Das
quatro grandes empresas fabri-
cantes de cigarros, a Imperial é a
que está mais exposta a merca-
dos maduros — e a novas leis e a
taxas de tabagismo em declínio.
É em parte por essas razões que
as ações da companhia têm exi-
bido um desempenho cerca de
10% inferior ao do índice FTSE
100 desde meados de julho.

Para enfrentar essa situação, Ali-
son Cooper, fumante de charutos
que é a principal executiva da em-
presa, dividiu as quatro grandes
marcas da fabricante entre a “faixa
popular ” do mercado — crescente
na Europa — e a  “faixa premi u m”,
que está crescendo mais rápi-
do em outras regiões.
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