
O próximo presidente-executi-
vo da Intel deve orientar a
maior fabricante mundial de
chips para o segmento da produ-
ção sob encomenda, uma vira-
da estratégica que poderia resul-
tar em acordo com a Apple e
dar à companhia a chance real
de avançar no mercado móvel.

Fabricar chips sob encomen-
da de outras empresas seria uma
mudança importan-
te para a Intel, que
há décadas baseia
seus negócios no
uso de sua compe-
tência industrial pa-
ra oferecer chips de
projeto próprio, e su-
periores aos produ-
tos rivais, para uso
em computadores.

Com a contração nas ven-
das de computadores e já que
algumas de suas fábricas estão
operando abaixo de sua capaci-
dade, a fabricante de chips
considera que existe uma opor-
tunidade de colocar em uso
suas linhas de produção ocio-
sas e obter uma nova fonte de
receitas.

A decisão também poderia re-
presentar uma espécie de porta
traseira para a produção em lar-
ga escala de chips para apare-
lhos móveis, um segmento no

qual a Intel não conquistou gran-
de avanço depois de subestimar
o impacto do iPhone e iPad, o
que a deixou para trás de rivais
mais ágeis.

A Intel anunciou na semana
passada que empregaria sua tec-
nologia exclusiva de produção à
fabricação de chips projetados
pela rival Altera, conquistando
seu primeiro cliente no segmen-
to de produção terceirizada,
que deve crescer.

Isso gerou rumores sobre um
acordo com a Apple. Uma fonte
conhecedora das duas empresas
disse que executivos da Intel e
Apple discutiram o assunto nos

últimos meses, mas
que não chegaram
a um acordo.

“Se você pode ter
um relacionamento
estratégico no qual
produz chips para
uma das grandes
empresas do setor
móvel, é algo que
você deveria consi-

derar. E para a Apple um acor-
do como esse representaria
grande vantagem”, disse Pat Be-
cker Jr., da Becker Capital Ma-
nagement, que detinha cerca
de US$ 39 milhões em ações da
Intel no final do ano passado. O
plano da Intel implica em pesa-
do investimento de capital, ain-
da que ela esteja encontrando di-
ficuldade em seu mercado pri-
mário e não tenha encontrado
demanda suficiente para man-
ter ocupada as fábricas planeja-
das para o futuro. ■

Em um movimento surpreen-
dente, no início de 2011, a Posi-
tivo Informática anunciava
que estava tirando a segunda
camada do processo de venda
indireta, os distribuidores, de
seu negócio. O burburinho foi
geral. Entre apostas de erro ou
acerto, faturou quem deu crédi-
to a iniciativa da fabricante bra-
sileira.

A empresa não revela deta-
lhes, mas a meta de dobrar o nú-
mero de canais foi atingida e,
mais que isso, a companhia con-
seguiu a façanha que todo o fa-
bricante de TI almeja: conquis-
tar as famosas “outras regiões”.
Desde o início de sua platafor-
ma para atendimento direto à
revendas, o número de parcei-
ros passou de 1.212 para 4.052,
presentes em 1018 municípios
em todo o País.

Estes são o máximo de núme-
ros precisos que fornecidos pela
empresa. A convite da compa-
nhia, CRN Brasil foi à fábrica da
Positivo. Todos os esforços são
para que os olhos vejam o que
eles querem mostrar ao merca-
do a fim de eliminar o estigma
de “integradorzão”. “Alguns ca-
nais tinham preconceito sim
porque não conheciam a Positi-
vo. A origem da empresa teve fo-

co em educação e governo. Só
em 2004 a companhia entrou
no varejo, mas sempre teve pro-
dutos excelentes para o corpora-
tivo”, relata Vicente Soares, di-
retor comercial de canais indire-
tos da companhia, ao reforçar
que há um portfólio específico
para o mercado corporativo.

Para reforçar a qualidade dos
produtos, o executivo aponta
que no site “Reclame Aqui”, vol-
tado a consumidores finais, a
Positivo tem nível de avaliação
ótimo. A ponte que Soares faz é
que, se a empresa consegue
agradar a milhões de consumi-
dores finais que dirá aos clien-
tes empresarias. “No último
quarter dobrou a participação
da Positivo Informática no seg-
mento corporativo.”

CIO da cidade
Entrega talvez seja o grande se-
gredo da companhia. A Positivo
investiu uma boa quantia em lo-
gística para estar disponível,
por conta própria, em todos os
municípios brasileiros. Além da
eficiência neste quesito, a em-
presa foca em pequenas empre-
sas. “Por vezes o cara tem um
papelaria que vende computa-
dores. Este cara atende a pada-
ria, a mercearia, a farmácia. Ele
atende a cidade inteira! E nós o
apoiamos nesta pequena com-
pra”, revela Soares.

A Positivo atende diretamen-
te grandes contas, enquanto os
canais são responsáveis pelas pe-
quenas. “Temos mapeadas cin-

co milhões de pequenas, mas pe-
quenas mesmo, empresas”.

A internet como meio
Para garantir a eficiência no aten-
dimento, a Positivo conta com
um portal exclusivo para as re-
vendas que dá acesso aos seus
produtos — desktops, computa-
dores tudo-em-um, notebooks,
ultrabooks, tablets e a recém-
lançada linha de celulares e
smartphones — com a possibili-
dade de comprar ou intermediar
vendas diretamente, com op-
ções variadas de pagamento e fi-
nanciamento. Estoque para dis-
ponibilidade imediata de produ-
tos e faturamento no mesmo dia,
caso o revendedor tenha crédito
pré-aprovado, são outros dife-
renciais importantes. “Quando
os revendedores começaram a
ver que tínhamos estoque, eles fi-
caram surpresos”, revela Soares.

Além desta estrutura de aten-
dimento, a empresa oferece trei-
namento, capacitação e apoio
às revendas, vantagens exclusi-
vas e verba cooperada de marke-
ting. Através do programa de fi-
delização Positivo Revendas, os
revendedores conquistam bene-
fícios crescentes, quanto mais
produtos da marca adquirem.
“Estabelecemos objetivos plau-
síveis para serem atingidos. Não
se pode imaginar que uma re-
venda que adquire cinco compu-
tadores possa alcançar metas de
geração de receita de R$ 20 mil
mensais, como é comum ver
neste mercado”, diz Soares. ■

AVIAÇÃO

A Apple venceu um processo de
quebra de patente numa corte
inglesa nesta quinta-feira, o
que livra a fabricante da acusa-
ção de utilizar ilegalmente tec-
nologia da Samsung.

A Samsung acusou que três
patentes relativas ao processa-
mento e à transmissão de dados
em redes 3G tinham sido infrigi-
das, mas a corte julgou todas as
reivindicações inválidas.

Este é o mais recente capítu-

lo da série de acusações e con-
tra-acusações entre as duas
companhias em nível mundial,
que juntas correspondem à me-
tade dos smartphones vendi-
dos no mundo.

A Samsung se disse desapon-
tada com decisão da corte ingle-
sa. “Após uma revisão minucio-
sa do julgamento vamos decidir
se entraremos com uma apela-
ção”, disse uma porta-voz. A
Apple não quis comentar o as-
sunto. A companhia sul-corea-
na teve uma vitória judicial so-
bre a concorrente no ano passa-
do, quando um outro juiz britâ-
nico determinou que o tablet
Galaxy não deveria ter a venda
proibida na Grã-Bretanha. ■

Bombardier revela CSeries maior

A Bombardier anunciou que o jato modelo CS300 terá opção

de assentos adicionais, o que elevará a capacidade do avião para até

160 passageiros — buscando desafiar ainda mais as gigantes Airbus

e Boeing no mercado de aeronaves maiores. A companhia canadense

anunciou ainda que o programa de desenvolvimento dos aviões

CSeries se prepara para a fase de testes de voo e que em 31 de

dezembro tinha pedidos firmes para 148 aeronaves da família. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Empresas,  p. 19.




