
As vendas globais de smartpho-
nes cresceram 43% em 2012,
atingindo 700 milhões de apare-
lhos, segundo a consultoria Stra-
tegy Analytics. O avanço, no en-
tanto, foi inferior ao verificado
em 2011, quando o mercado
avançou 64%. De acordo com a
consultoria, o desempenho de-
veu-se a um menor aumento
nas taxas de penetração de
smartphones em mercados ma-
duros, como América do Norte
e Europa Ocidental.

Samsung e Apple
A Samsung encerrou o ano na li-
derança, com 30,4% de partici-
pação e 213 milhões de smar-
tphones colocados no mercado.
Este foi o maior volume de smar-
tphones vendidos por um fabri-
cante em um único ano. O recor-
de anterior era da Nokia, com
100,1 milhões de smartphones
em 2010.

A Apple é a vice-líder, com
19,4% de participação no merca-
do de smartphones.

Ao longo do ano, a empresa
entregou 135,8 milhões de iPho-
nes, com alta de 46% frente a
2011. Juntas, Apple e Samsung
responderam por metade dos
smartphones entregues mun-
dialmente em 2012. Segundo a

Strategy Analytics, as empresas
tiveram esse desempenho gra-
ças a grandes orçamentos de
marketing, amplos canais de
distribuição e portfólio de pro-
dutos atraentes.

Por outro lado, a Nokia, que
já liderou o mercado de smar-
tphones, terminou 2012 na ter-
ceira posição. Seu market share
caiu de 16% em 2011 para 5% no
ano passado.

Segundo Linda Sui, analista
da consultoria, o portfólio da
empresa melhorou significativa-
mente nos últimos meses, com
modelos como o Lumia 920. No
entanto, a Nokia ainda precisa
de um smartphone capaz de su-
perar o iPhone ou o Galaxy S3,
da Samsung. ■
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Ele introduziu o conceito de hi-
permercado no Brasil. Fez im-
portantes aquisições e por anos
manteve o título de maior vare-
jista do país.

O Carrefour também foi o
primeiro a lançar produtos de
marca própria, estratégia logo
copiada pelos concorrentes.
Mas há algum tempo, a compa-
nhia deixou de lançar tendên-
cias para protagonizar uma sé-
rie de desinvestimentos. De-
pois do rombo de R$ 1,2 bilhão
encontrado em 2010 nas suas
contas no Brasil, a rede nunca
mais foi a mesma.

Mudou de presidente, fechou
lojas, saiu do comércio eletrôni-
co. Mas esta semana resolveu
deixar seu casulo para anunciar
uma nova estratégia. O assunto,
novamente, é marca própria.
Uma ação modesta,mas que de-
monstra uma tentativa de conti-
nuar brigando por vendas.

A varejista lançou 100 produ-
tos importados com a marca Car-
refour. Provenientes de países
como França, Espanha, Itália e
Bélgica, eles ganharam ares de al-
ta gastronomia, mas têm como
objetivo atrair também consumi-
dores das classes populares. Isto
porque os preços variam de R$
3,49 a R$ 15,99. “Como são pro-
dutos exclusivos da empresa, fi-

delizam o cliente e são acessí-
veis para a classe C, que conso-
me cada vez mais produtos dife-
renciados e valoriza o preço na
hora da compra”, informou a
empresa em nota.

Apesar do preço acessível,
percebe-se uma certa sofistica-
ção nos rótulos. Todos os itens

apresentam embalagens escri-
tas em francês, mesmo aqueles
não fabricados na França. Bis-
coitos, geleias, bombons, con-
servas e molhos estão entre os
exemplos.

Para Eugênio Foganholo, es-
pecialista em varejo da consulto-
ria Mixxer, os preços realmente

são atraentes. “Por serem im-
portados e com rótulos em fran-
cês, eles se transformam em pro-
dutos aspiracionais para o con-
sumidor emergente”, diz.

Segundo o consultor, a estra-
tégia do Carrefour tem tudo pa-
ra dar certo, independente da
variedade de produtos deste ti-

po disponíveis no mercado vare-
jista. “O consumidor de hoje fre-
quenta várias lojas. Ele é multi-
canal e compra em cada loja o
que mais lhe interessa”, diz.

O Carrefour afirma que a che-
gada dos importados gerou um
aumento de 5% no sortimento
de produtos que levam o nome
da rede. Vale lembrar que a vare-
jista possui a marca própria Car-
refour há muitos anos. Só que
até então, todos os produtos
com este nome era nacionais.
Além de não estarem focados
na sofisticação.

O Casino, principal concor-
rente do Carrefour no Brasil e
na França, vende por aqui seus
produtos com a marca própria
que leva seu nome há muitos
anos. Os itens, à venda em suas
lojas com a bandeira Pão de Açú-
car, também são considerados
premium.

Outras marcas
Considerando também suas ou-
tras marcas próprias como Vi-
ver, Discount, Tex, e as Carre-
four Home, Selection, Kids e Ba-
by são mais de 3 mil itens nas lo-
jas. “A importação de produtos
com marca própria partiu de
um estudo realizado pela empre-
sa para identificar quais as li-
nhas de alimentos ofereciam
boa aceitação e maior oportuni-
dade de crescimento”, diz a
companhia. ■

A Netflix anunciou crescimento no número de assinantes. De acordo

com o balanço do quarto trimestre de 2012, foram 2,05 milhões de

novos assinantes nos EUA, chegando ao total de 27,2 milhões

consumidores domésticos. Também houve aumento de 1,8 milhão de

clientes no quarto trimestre, aumentando a base internacional para

mais de 6 milhões de assinantes, incluindo Brasil, México, Canadá,

Inglaterra, Espanha e outros 45 países.
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