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COMPRAS COLETIVAS

Presidente do Groupon pode se demitir
O presidente-executivo do Groupon, Andrew Mason, que enfrenta
pressão pela queda no preço das ações e crescimento menor
da companhia, afirmou que deixaria o cargo se chegasse a pensar
que era o homem errado para tal. Mason, cujo desempenho à frente
da empresa será avaliado por diretores da companhia durante
uma reunião de conselho, disse que seria “estranho” se não fosse
a diretoria não examinasse seu trabalho. Reuters

“Microsoft deveria ter Samsung reforça
briga em imagem
se adiantado em tablet”
David Paul Morris/Bloomberg

Steve Ballmer admite
que entrada da empresa
no segmento foi tardia

Câmera fotográfica acionada
pelo Android permite envio de
fotos para sites de rede social
Reuters
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Steve Ballmer, da Microsoft: morosidade prejudicou resultados
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nhia, atrás de Apple e Google
nos últimos anos.
“Entendo sua posição”, disse
a um dos acionistas, para declarar em seguida que a Microsoft
fez “um trabalho fenomenal
em expandir o volume de venda de produtos” e que o foco era
lucrar com esse crescimento.
Vários acionistas na reunião elogiaram os executivos por como
eles fizeram a companhia crescer e a administram.

Apesar da Microsoft ser uma
das empresas mais antigas no ramo da informática que ainda
consegue se manter entre as
maiores companhias do mundo, seus lançamentos por vezes
não conseguem fazer o mesmo
barulho dos lançamentos da Apple. Mas mesmo assim, a empresa segue investindo em alguns
produtos que não são exatamente sua expertise, como por
exemplo o Surface. ■
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O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, exaltou,
na assembleia anual de acionistas, as inovações e o desempenho financeiro da companhia,
mas admitiu que ela deveria ter
agido mais rápido para entrar
no crescente mercado de tablets, que a Apple domina.
Atualmente presidente de
conselho, Bill Gates foi um dos
primeiros a propor aparelhos
com as dimensões de um tablet,
mais de 10 anos atrás, mas a Microsoft não conseguiu desenvolver um produto que funcionasse tão bem quanto o iPad. Gates
manteve o silêncio durante toda a assembleia, que atraiu cerca de 450 acionistas.
“Estamos inovando na aproximação de hardware e software”, disse Ballmer, respondendo sobre o atraso em relação à
Apple. “Talvez devêssemos ter
feito isso mais cedo”, admitiu.
Um mês atrás, a Microsoft
lançou o tablet Surface — o primeiro computador com a marca da empresa —, mas ainda
não divulgou números de vendas. No mercado de tablets, “só
vemos perspectivas de crescimento”, disse Ballmer, o que
equivale a admitir que a presença da companhia nele até agora
era zero.
“Estou satisfeito com o nosso
nível de inovação”, acrescentou o executivo.
Ballmer ressaltou que os
smartphones que usam Windows Phone estão vendendo quatro vezes mais do que no mesmo período do ano passado.
A Microsoft nunca deu números sobre as vendas dos celulares com Windows, fabricados
principalmente por Nokia, Samsung Electronics e HTC.
O Windows detém entre 2%
e 4% do mercado mundial de
smartphones, de acordo com diversas fontes do setor. A presença da Microsoft nele não crescerá na mesma proporção das vendas, já que os embarques dos
modelos concorrentes — especialmente os que usam Google
Android — também estão crescendo muito.
Ballmer respondeu a perguntas de diversos acionistas que
queriam explicações para o baixo preço das ações da compa-
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Empresas, p. 17.

A gigante sul-coreana de eletrônicos Samsung Electronics tem
os rivais japoneses na mira com
uma câmera digital acionada pelo sistema operacional Android
que permite que usuários enviem fotos rapidamente, e sem
cabos, para sites de rede social.
A câmera Galaxy permite que
usuários se conectem a uma rede de telefonia móvel ou Wi-Fi
e enviem fotos e vídeos sem que
precisem conectar o dispositivo
a um computador.
Embora não seja a primeira
câmera com esse recurso a chegar ao mercado, o poder financeiro e de marketing da Samsung sugere que ela possa representar a maior ameaça ao domínio japonês no setor de câmeras digitais, cuja projeção do
grupo de pesquisa Lucintel é de
que atinja 46 bilhões de dólares
anuais em 2017, liderado por
Canon, Panasonic, Nikon,
Sony e Olympus.
“A Samsung terá problemas
para enfrentar rivais como a Ca-

non e a Nikon no cenário das
marcas de câmeras”, disse Liz
Cutting, analista sênior de produtos de imagem do grupo de
pesquisa NPD. “Mas, como marca bem conhecida na arena de
produtos eletrônicos conectados, a empresa tem uma oportunidade única de transferir a força de categorias adjacentes para
o mundo das câmeras”.
O grupo sul-coreano, que disputa a liderança no mercado de
eletrônicos móveis com a Apple, já lidera os mercados mundiais de televisores, celulares inteligentes e chips de memória.
No ano passado, a Samsung
transferiu o controle de sua divisão de câmeras e sistemas digitais de imagens — uma de suas
menores unidades — para JK
Shin, que comanda as operações móveis, responsáveis por
70% do lucro de US$ 7,4 bilhões
que a empresa anunciou para o
terceiro trimestre. “Nossa divisão de câmeras está rapidamente evoluindo... e creio que poderá estabelecer um novo marco
para a Samsung”, afirmou Shin
ontem a em evento de lançamento em Seul. “O produto
inaugura um novo capítulo na
comunicação — a comunicação
visual", disse. ■

