
O segmento móvel pode ser o
futuro da tecnologia, mas em
meio à proliferação mundial de
aparelhos de alta potência co-
mo os celulares inteligentes e
os tablets, algumas compa-
nhias enfrentam dificuldades
para manter um faturamento
consistente.

A decepção quanto aos resul-
tados anunciados na última se-
mana pela Intel, Microsoft, Goo-
gle e AMD serve para sublinhar
até que ponto o
Vale do Silício,
tanto a velha
guarda quanto a
nova geração,
vem enfrentan-
do dificuldades
para lucrar com
o decrescente
amor dos consu-
midores pelos velhos computa-
dores pessoais e com sua nova
paixão pelos aparelhos móveis
— a mais significativa das mu-
danças tectônicas a acontecer
na tecnologia desde o advento
da internet.

Isso é um mau sinal para as
empresas que divulgarão nesta
semana e enfrentam deficiên-
cias na publicidade e serviços
móveis — mais conhecidamen-
te o Facebook, que causou tu-
multo ao alertar sobre expectati-
vas exageradas quanto às suas
operações móveis logo antes de
sua importante oferta pública
inicial de ações.

Amazon e Apple devem se
sair melhor, antecipam os ana-

listas. A Apple, que anunciará
resultados na quinta-feira, vem
enfrentando limitações de capa-
cidade de produção e proble-
mas de abastecimento, mas os
analistas alegam que esses são
percalços positivos, causados
pela demanda muito aquecida
por aparelhos móveis.

Amazon e eBay, enquanto is-
so, vêm conquistando êxito nos
esforços para chegar aos consu-
midores via aparelhos móveis,
especialmente a Amazon, com
seus tablets Kindle Fire de bai-
xo preço. Mas outras empresas

enfrentam dificul-
dades.

“As compa-
nhias estão perce-
bendo que não é
fácil encontrar
uma fórmula que
funcione no mer-
cado móvel”, dis-
se Carolina Mila-

nesi, analista da Gartner. “Ope-
rar no setor móvel não está se
provando tão simples quanto al-
guns imaginavam.”

Sinais da nova era
Os sinais de que alguns dos
mais inovadores entre os atuais
gigantes do Vale do Silício estão
enfrentando dificuldades para
descobrir como faturar com os
usuários de aparelhos móveis
surgem em um mau momento
para um setor que já vem en-
frentando dificuldades devido
ao ambiente macroeconômico
deteriorado.

O maior choque talvez tenha
sido causado pelo Google, que
perdeu mais de US$ 20 bilhões

em valor de mercado depois de
registrar desaceleração nas suas
operações principais de publici-
dade vinculada a buscas. Os crí-
ticos afirmaram que isso não
aconteceu por acaso.

“Os preços dos anúncios vin-
culados a busca caíram pelo
quarto trimestre consecutivo
depois de subir pelos oito ante-
riores. Isso é um dado negativo.
É o efeito do problema causado
pelos aparelhos móveis”, disse
Colin Gillis, analista da BGC.

E há o caso da Zynga, o exem-
plo mais sério de problemas na
transição para o mundo móvel.
Em 2011, a produtora de jogos
casuais era a queridinha da in-

ternet. Em 2012, reduziu suas
projeções duas vezes e perdeu
três quartos de seu valor de
mercado, devido à falta de ade-
são dos usuários móveis aos
seus jogos, o que levou analistas
a alertarem sobre a possibilida-
de de pesadas demissões.

De mal a pior
Os problemas mais graves talvez
estejam na Intel e outras empre-
sas fortemente vinculadas aos
computadores pessoais. A proje-
ção fraca anunciada pela Intel pa-
ra o quarto trimestre pôs fim às es-
peranças de que o mercado de
computadores possa se recuperar
bem no período de fim do ano.

Embora dominasse o forneci-
mento de chips para computa-
dores pessoais em seu apogeu,
a Intel tem menos de um por
cento do mercado de celulares
inteligentes.

A AMD, veterana rival da In-
tel, está em situação ainda pior,
e anunciou nesta semana que de-
mitirá 15% de seu pessoal —
mais de 1,6 mil pessoas — como
parte de nova reestruturação pa-
ra reduzir custos, enquanto ten-
ta definir seu futuro. Na quinta-
feira, a Microsoft revelou queda
de 22% em seu lucro trimestral,
com o recuo nas vendas de com-
putadores equipados com seu sis-
tema operacional Windows. ■

No novo cenário que se dese-
nha, aqueles que vêm se sain-
do melhor são as empresas
com presença estabelecida no
mercado móvel, depois de te-

rem começado a investir nele
anos atrás.

É o caso da Verizon Commu-
nications, que anunciou lucro
trimestral recorde em função
de sua divisão de telefonia mó-
vel, cuja demanda é propelida
principalmente pelo iPhone.

O onipresente celular da Ap-

ple tem papel até mesmo na
oferta de aquisição de uma parti-
cipação majoritária na Sprint
Nextel pela japonesa Softbank.

A Softbank, primeira compa-
nhia a oferecer o iPhone no Ja-
pão, ofereceu US$ 20 bilhões
ela Sprint e declarou admirar os
esforços da operadora para pro-

mover o uso do iPhone em sua
rede. Se as companhias de tec-
nologia só tivessem de lidar
com a transição de plataformas,
seria uma coisa.

O problema é que o fazem
em uma economia fraca, na
qual atualizações de tecnologia
são muitas vezes o primeiro

item a ser cortado, e o consu-
mo está em queda.

“Parece que as condições ma-
croeconômicas realmente se de-
terioraram, e nenhuma compa-
nhia de tecnologia está imune a
isso”, disse Trip Chowdhry,
analista na Global Equities Re-
search. ■ Reuters

Cenário econômico e revolução móvel
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Archer-Daniels-Midland negocia
compra da australiana GrainCorp

Empresas pioneiras no mercado
móvel, como a Verizon, devem
se sobressair no novo cenário

Faturar no
mercado móvel

não é tão simples
quanto alguns
imaginavam,

avaliam analistas

A Archer-Daniels-Midland (ADM), maior processador de milho
do mundo, negocia a compra de uma participação na australiana
GrainCorp. A companhia tem valor de mercado de US$ 2 bilhões.
As comercializadoras de grãos estão acelerando processos
de fusões e aquisições de produtoras agrícolas para atender
à crescente demanda por alimentos na Ásia.
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Algumas companhias enfrentam dificuldades
para manter um faturamento consistente com
a proliferação de celulares inteligentes e tablets
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