
Governo e especialistas inicia-
ram o ano tomados por otimis-
mo. No início de 2012 chegou-se
a projetar uma expansão econô-
mica brasileira da ordem de 4%.
Ocorre que chegou-se a dezem-
bro com um desempenho um tan-
to abaixo disso (na casa de 1,5%).
O avanço menor represou investi-
mentos e trouxe impactos na in-

dústria. “As vendas cresceram,
mas a economia não permitiu
que atingíssemos a taxa [de cres-
cimento] que esperávamos”, co-
menta Sergio Santos, country ma-
nager da Western Digital no Bra-
sil, sem citar números.

Há de se considerar ainda o
ambiente global, a fabricante
passou alguns bocados devido a
enchentes que assolaram a Ásia
e impactaram a indústria produ-
tora de discos rígidos e memó-
rias de uma forma quase geral.
No caso da WD, por exemplo, o
estrago foi tanto que só foi possí-
vel atingir uma recuperação pro-

dutiva no final do primeiro se-
mestre. Esse fato, contudo, teve
menos peso local, uma vez que
a companhia produz algumas
de suas linhas em território na-
cional há cerca de dois anos.
No balanço geral, o último perío-
do não foi de todo ruim para a
subsidiária nacional da fabrican-
te. A empresa ampliou sua pro-
dução no País, consolidou ope-
ração e cresceu o time de cola-
boradores. “Estamos seriamen-
te comprometidos com o merca-
do brasileiro”, enfatiza Ron Pa-
ck, diretor-sênior de vendas pa-
ra a América Latina.

O próximo ano deve ser me-
lhor. Pelos Santos traz uma
mensagem otimista quanto aos
negócios da companhia no mer-
cado brasileiro para 2013. A
ideia é que o que os investimen-
tos retidos até agora transfor-
mem-se em oportunidade ao
longo dos próximo 12 meses.

Aparece no horizonte da com-
panhia, ainda, uma tendência
de crescimento no segmento
em que se posiciona. Percebe-
se uma evolução na indústria de
tecnologias de armazenamento
trazidas por conceitos como
cloud computing e big data. ■

O escândalo na Autonomy, com-
panhia britânica de software
que a HP comprou no ano passa-
do, faz com que executivos da
área financeira se questionem
sobre o quanto a adoção de um
sistema contábil mundial será
realmente benéfica.

O escândalo da Autonomy,
ainda não totalmente esclareci-
do, supostamente envolve um
caso extremo de superestimati-
va de faturamento nos balanços
da empresa britânica. A HP no
mês passado declarou ter pago
demais pela companhia e acu-
sou os executivos de “graves im-
propriedades contábeis”. A Au-
tonomy negou essas alegações e
afirmou que a HP está procuran-
do “bodes expiatórios” para mu-
dar as condições em que o acor-
do foi fechado.

A disputa vem à tona enquan-
to os responsáveis pelos pa-
drões contábeis estão enfrentan-
do um dilema sobre os novos pa-
drões de reconhecimento de re-
ceita. Alguns contadores te-
mem que esses padrões, em vi-
gor a partir de meados de 2013,
sejam um retrocesso no comba-
te aos abusos contábeis. Se ado-
tados na forma planejada, os no-
vos padrões pela primeira vez
colocariam empresas de mais
de países sob as mesmas regras
de cálculo de receitas.

No entanto, os críticos afir-
mam que os novos padrões des-
cartariam décadas de normas
contábeis americanas bem espe-
cíficas em favor de regras inter-
nacionais mais gerais, baseadas
em princípios. “O sistema dos
EUA estava repleto de detalhes,
exemplos e jurisprudências”,
afirma Tom Selling, especializa-
do em contabilidade. Abando-
nar esse nível de especificidade
propiciaria às companhias mais
espaço para manipulações. ■
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Cade aprova entrada da PT Telecom na Oi

WD não cresce o esperado no Brasil

Mobilidade é a aposta da Intel
para 2013, com a popularização
de ultrabooks e o avanço em
smartphones e tablets. “2013 se-
rá o ano do consumidor, que te-
rá mais escolhas do que nunca,
com equipamentos com diferen-
tes tipos de hardware, aplica-
ções, formatos e sistemas opera-
cionais”, afirma Steve Long,
presidente e diretor geral da In-
tel América Latina.

O executivo prevê o avanço
de ultrabooks conversíveis, que
funcionam como tablet e note-
book, além de equipamentos
com tecnologias sensíveis a to-
que. “Esses fatores vão pressio-
nar o ecossistema para diminuir
o preço do ultrabook tradicio-
nal”, diz Cássio Tietê, diretor de
marketing de produto da Intel
América Latina. “À medida que
a demanda aumentar, veremos
economia de escala”, completa
Long, sem estimar a queda.

Barco em novo rumo
Este ano marcou de vez a entra-
da da Intel no mercado de mobi-
lidade, algo esperado há tem-
pos. “Empresas como Intel e Mi-
crosoft demoraram a montar
uma estratégia no mundo mó-
vel, mas elas são barcos enor-
mes. Às vezes o barco não está
no rumo certo e demora a mu-
dar de posição, mas quando mu-
da, as coisas acontecem rápido
e com intensidade”, avalia Fer-
nando Belfort, líder da consulto-

ria Frost&Sullivan para a Améri-
ca Latina. “Não tínhamos produ-
tos competitivos para garantir
duração de bateria e diminuir
geração de calor. Isso foi resolvi-
do”, diz Tietê.

No Brasil, o primeiro smar-
tphone com chip Intel lançado
foi o Motorola Razr i, em outu-
bro. No mundo, há outros seis
modelos. “No fim de 2011, entra-
mos com um posicionamento
premium. Agora, com o Razr i,
fomos para a massa”, avalia Tie-

tê. Há negociações para ampliar
o leque de smartphones no país
e, em janeiro, chegam tablets
com chip Intel e sistema opera-
cional Android. Modelos com
Windows 8 já começam a apare-
cer nas prateleiras.

O foco em mobilidade deve-
se aos prognósticos positivos pa-
ra o segmento, superiores aos
do mercado de computadores,
dominado pela companhia. A
Frost& Sullivan prevê taxas de
crescimento acumulado de

147% no mercado de tablets bra-
sileiro entre 2011 e 2013. Smar-
tphones terão outros 48% e no-
tebooks 30%. Long calcula que
o mercado de PCs crescerá en-
tre 5% e 10% no Brasil no ano
que vem. Em 2012, o avanço se-
rá de um dígito, abaixo da mé-
dia dos últimos quatro anos.

“O movimento cambial im-
pactou o crescimento na primei-
ra metade de 2012 e o que acon-
tece na no mundo também cau-
sa efeitos”, observa. ■

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou ontem

a entrada da Portugal Telecom no capital da operadora brasileira de

telecomunicações Oi, sem restrições. A Portugal Telecom acertou a

compra de cerca de 22% da Oi em 2010. A PT e a Oi assinaram acordos

para parceria estratégica em que a operadora portuguesa investirá

R$ 8,32 bilhões pela fatia no grupo brasileiro. O acordo prevê que a Oi

também obtenha participação de 10% na Portugal Telecom. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Empresas, p. 24.




