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Kathy Chu
The Wall Street Journal,  
de Jacarta, Indonésia

Depois de ter fornecido loco-
motivas para a ferrovia estatal da 
Indonésia por 60 anos, a General 
Electric Co. se deparou, no ano 
passado, com uma séria ameaça 
ao seu domínio do mercado de 
locomotivas local. 

A PT Kereta Api, operadora das 
ferrovias indonésias, precisava de 
cem locomotivas para diminuir a 
lotação dos trens, onde é comum 
passageiros viajarem pendurados 
nas portas e no teto dos vagões. 
Empresas da Europa e do Canadá 
ofereceram tecnologias compe-
titivas, enquanto uma outra da 
China prometeu preços baixos.   

A GE acabou ganhando o con-
trato de US$ 250 milhões — gra-
ças, em parte, à sua longa relação 
com a estatal —, mas “foi por 
muito pouco”, diz Stuart Dean, 
diretor-presidente da GE para 
o Sudeste Asiático. “Quando a 
ferrovia compra cinco ou seis 
locomotivas, ninguém liga, mas, 
quando ela compra cem, todo 
mundo vem concorrer.”  

O rápido avanço dos concor-

rentes é um dos fatores que está 
forçando o conglomerado ame-
ricano, uma das maiores com-
panhias de capital aberto do 
mundo, a mudar sua maneira 
de fazer negócios na Ásia e em 
outros mercados emergentes.  

“Historicamente, nós temos 
vendido soluções globais para 
o mundo todo”, diz Dean. “Mas 
agora estamos competindo com 
empresas locais e então precisa-
mos refinar nossa estratégia.”

As multinacionais já vinham 
há anos aumentando sua presen-
ça na Ásia, à medida que deixa-
vam de ser somente vendedoras 
na região a se tornavam grandes 
investidoras. Mas a dinâmica vem 
mudando. Sua liderança de mer-
cado sobre endinheiradas con-
correntes locais vem diminuindo, 
forçando as empresas ocidentais 
a investir mais, adaptar seus pro-
dutos e transferir altos executivos 
para o continente.

  “A concorrência está se acir-
rando porque muitas empresas 
asiáticas estão conseguindo se 
expandir mais rapidamente e 
contratar mais talentos” depois 
de anos de crescimento econômi-
co na região, diz Shaun Rein, fun-

dador da China Market Research 
Group, consultoria de Xangai.  

Noventa por cento das empre-
sas americanas que estão no 
Sudeste Asiático planejam inves-
tir mais na região nos próximos 
cinco anos, segundo uma pes-
quisa de julho de 2012 da Câma-
ra de Comércio dos Estados Uni-
dos em Cingapura e da Câmara 
de Comércio Americana. 

A Honeywell International Inc., 
uma fabricante de produtos aero-
espaciais e de segurança de Nova 

Jersey, afirmou que está respon-
dendo à concorrência crescente 
das empresas indianas e chinesas 
na Ásia ao dar mais poder de deci-
são aos executivos do continente 
e fazer mais produtos voltados 
para as necessidades locais.    

A fabricante chinesa de equi-
pamentos para construção Sany 
Heavy Industry Co. aumentou 
sua liderança na China sobre a 
americana Caterpillar graças, 
em parte, a ofertas agressivas 
de financiamento a clientes. 

Em 2012, a Sany obteve uma 
participação de 13,6% nas ven-
das de escavadeiras, uma área 
de rápido crescimento no setor 
de construção, comparado com 
6,9% da Caterpillar, segundo a 
J.P. Morgan Research. Dois anos 
antes, a Sany tinha uma fatia de 
8,5% desse mercado, contra 6,2% 
da Caterpillar.        

O vice-gerente geral da Sany, 
Dacheng Zhu, disse ao The Wall 
Street Journal em dezembro que 
“a nossa meta” é ultrapassar a 
Caterpillar mundialmente, “mas 
há muitas incertezas”. A Cater-
pillar vem investindo há décadas 
na região da Ásia e Oceania e não 
está fazendo nada “fundamental-
mente” novo para reagir à con-
corrência, segundo um porta-voz 
que afirmou que a empresa con-
tinua sendo a maior fabricante 
de equipamentos de construção 
e mineração do mundo. Só na 
China, a Caterpillar tem 23 insta-
lações industriais e emprega mais 
de 15.000 pessoas. 

 Enquanto isso, a GE afirma 
estar aprendendo com seus erros 
nos mercados emergentes.

Cinco anos atrás, os equipa-
mentos da área médica da GE 

tinham instruções somente em 
inglês, ainda que os produtos 
se destinassem a países de outra 
língua. Hoje, as instruções vêm 
também na língua indonésia e 
em outros idiomas asiáticos. 

A GE também está mudando 
sua cultura, indo de fornecedo-
ra de equipamento para uma 
empresa que também oferece 
assistência técnica, treinamento 
e financiamento a clientes, diz 
Dean, que trabalha em Kuala 
Lumpur. “Se você acha que tem o 
mercado na mão, alguém acaba 
te derrubando”, diz ele. 

A Indonésia é importante para 
empresas de infraestrutura por-
que seus quase 250 milhões de 
habitantes estão cada vez mais 
exigindo melhor transporte e 
assistência médica. A GE infor-
mou em fevereiro que planeja 
gastar US$ 300 milhões no país 
nos próximos cinco anos em ini-
ciativas como um programa de 
engenharia, um centro para servi-
ços de aviação e um programa de 
saúde rural. A empresa já investiu 
mais de US$ 1 bilhão desde 1992 
na Indonésia, a maior economia 
do Sudeste Asiático.  

(Colaborou Colum Murphy.)

Empresas
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Min-Jeong Lee  
e Daisuke Wakabayashi 
The Wall Street Journal

Quando a Samsung Electronics 
Co. apresentar a mais nova ver-
são de seu smartphone Galaxy S 
amanhã, em um evento sofisti-
cado no teatro Radio City Music 
Hall, em Nova York, a empresa 
terá de enfrentar um problema 
que tem pesado sobre sua rival 
Apple Inc. há anos: a enorme 
expectativa do mercado.

A linha de smartphones Gala-
xy S é uma das mais importantes 
para a divisão mais lucrativa do 
conglomerado de eletrônicos 
sul-coreano. O atual modelo 
Galaxy S III ajudou a impulsio-
nar a Samsung para o topo da 
indústria de smartphones, com 
uma participação de mercado 
de 30% em 2012, transformando 
a imagem da empresa de uma 
fabricante de celulares sólida e 
eficiente — embora não muito 
empolgante— a uma criadora 
de eletrônicos que marcam ten-
dências e competem em pé de 
igualdade com os da Apple.

O desafio para o Galaxy S IV, 
a quarta geração do principal 
smartphone da Samsung, é 
conseguir impressionar consu-
midores que se acostumaram a 
saltos anuais em tecnologia que 
proporcionam telas mais nítidas 
e maiores, processadores mais 
rápidos e câmeras mais potentes, 
tudo embalado em aparelhos 
mais finos e leves. O lançamento 
do iPhone 5 pela Apple no ano 
passado não conseguiu igualar o 
entusiasmo de fãs e consumido-
res visto em modelos anteriores.

A estratégia de marketing da 
própria Samsung leva, em parte, a 
culpa por ter gerado tantas expec-
tativas. Para se destacar do bloco 
de fabricantes de smartphones 
que usam o sistema operacional 
Android, do Google Inc., a Sam-
sung investiu pesado em promo-
ção e inundou a mídia com anún-
cios inteligentes que satirizam a 
Apple e seu iPhone. A campanha 
publicitária virou o jogo contra a 
icônica empresa americana.

Hoje, “está muito mais difícil 
impressionar o consumidor”, 
diz Carolina Milanesi, analista 
de eletrônicos de consumo para 
a firma de pesquisa Gartner, em 
San Francisco. “A Samsung tem se 
posicionado como a única alter-
nativa à Apple no setor de celula-
res de tecnologia avançada. Com 
isso, surgem mais expectativas e 
responsabilidade.”

O novo celular da Samsung 
chega ao mercado num momen-
to em que a indústria de smar-
tphones está passando por uma 
transição, deixando para trás 
a euforia inicial criada por um 
mar de avanços tecnológicos 

para uma fase de crescimento 
mais maduro. 

Embora os avanços de hardwa-
re estejam produzindo dispositi-
vos cada vez mais poderosos, as 
melhorias hoje são mais evolu-
cionárias do que revolucionárias.

A expectativa de analistas 
é que o Galaxy S IV apresente 
melhorias adicionais de hardwa-
re, tais como uma tela um pouco 
maior —5 polegadas em vez do 
tamanho atual de 4,8 polega-
das—, assim como um chip mais 
rápido e uma câmera melhor.

A capacidade limitada de lan-
çar melhorias importantes de 
hardware coloca mais pressão 
sobre a Samsung para resolver 
um de seus maiores pontos fra-
cos na batalha contra a Apple: 
o software. Enquanto a Apple 
pode vincular seu hardware a 
seu próprio sistema operacional, 
a Samsung usa o Android, como 
a maioria dos outros fabricantes 
de smartphones.

Para diferenciar seus celula-
res, e expectativa é que a  Sam-
sung apresente com uma série 
de novos recursos de software, 
como uma tecnologia de rola-
gem de tela para cima e para 
baixo apenas por meio dos 
olhos. Em uma conferência no 
mês passado, um executivo da 
Samsung disse que a empresa 
planeja “dobrar seus esforços em 
software”. A empresa demons-
trou habilidades de software no 
Galaxy S III, com funções popu-
lares como o compartilhamento 
de dados com um simples toque 
entre aparelhos Galaxy.

Mas a questão que permane-
ce no ar é se a Samsung pode 
manter o ímpeto no mercado 
de smartphones à medida que a 
indústria cresce e se torna mais 
competitiva e os produtos come-
çam a virar commodities.

O Galaxy IV vai entrar num acci-
rado campo de smartphones mais 

sofisticados, com rivais como a 
Apple, Sony Corp., Research In 
Motion Ltd., Nokia Corp., HTC 
Corp., and LG Electronics Inc. 

Ao mesmo tempo, o cresci-
mento do mercado de smartpho-
nes, embora ainda robusto em 
relação a outros segmentos de 
eletrônicos, está em declínio. Em 
uma base de comparação anual, 
as vendas globais cresceram 
64% em 2011 e 43% em 2012, de 
acordo com a firma de pesquisa 
Strategy Analytics, que prevê que 
a alta das vendas neste ano vai 
recuar novamente, para 35%.

É um sinal preocupante para a 
Samsung devido à sua crescente 
dependência do lucro da área 
de telefonia celular. Em 2010, 
os lucros com semicondutores 
responderam por 58% do lucro 
operacional total da empresa, 
comparado com 25% do seg-
mento de telecomunicações, 
que consiste basicamente na 
venda de aparelhos. Em 2012, os 
celulares e os produtos de tecno-
logia da informação somaram 
dois terços dos lucros totais da 
Samsung, ante 14% dos chips.

“De uma perspectiva global do 
mercado, estima-se que a taxa 
de crescimento desacelere em 
comparação aos anos anterio-
res. Esperamos muitos desafios 
para manter o desempenho do 
nosso negócio, à medida que a 
concorrência no setor se torna 
mais acirrada”, disse Kim Hyun-
joon, vice-presidente da unidade 
de comunicação móvel da Sam-
sung, durante uma teleconferên-
cia com analistas em janeiro.

A Samsung encerrou 2012 
como líder do mercado mundial 
de smartphones, com participa-
ção de 30,3%, ante 19% em 2011, 
de acordo com a firma de pesqui-
sa de tecnologia IDC. Enquanto 
isso, a participação da Apple, no 
segundo lugar, manteve-se está-
vel, com 19,1% em 2012, pouco 

acima dos 18,8% do ano anterior.
Um elemento importante do 

sucesso da Samsung no setor 
de celulares tem sido a série 
Galaxy S, modelos que são uma 
porta-bandeira para a marca 
da empresa, uma referência de 
tecnologia para todos os outros 
smartphones e também seus 
aparelhos mais rentáveis. Em 
janeiro, a Samsung informou 
que vendeu mais de 100 milhões 
de unidades dos celulares Gala-
xy S desde o lançamento da pri-
meira versão, em 2010.

A Samsung tem uma dezena 
de modelos diferentes do Gala-
xy. O Galaxy Note, com a tela 
maior, vem com uma caneta 
incorporada e cria uma linha 
tênue entre os smartphones e os 
tablets. A Samsung não divulga 
os números de vendas de cada 
produto separadamente.

S. H. Chun, um analista de Seul 
da Hana Daetoo Securities, esti-
ma que a Samsung tenha vendido 
43 milhões de unidades do Gala-
xy S III no ano passado e acredita 
as vendas totais cheguem a 60 
milhões de unidades até o fim de 
março. Os analistas estimam que 
o Galaxy S III sozinho gerou cerca 
de 20% a 30% do recorde opera-
cional da companhia em 2012, 
que foi de 29,05 trilhões de won, 
ou US$ 26,5 bilhões, .

Jon Reynolds, diretor-presi-
dente da SwiftKey, fabricante de 
tecnologia para teclados de smar-
thphones, disse que o sucesso da 
Samsung com o Galaxy S III é uma 
faca de dois gumes, pois cria o 
interesse no novo produto e  ao 
mesmo tempo eleva as expectati-
vas  — e as chances de decepção.

“Dado ao sucesso do seu smar-
tphone anterior, há expectati-
vas de que este será o aparelho 
do ano”, disse Reynolds. “Eles 
realmente têm de apresentar 
algo especial.”

(Colaborou Spencer Ante.)

Samsung busca impressionar 
o mercado com novo Galaxy INTERNACIONAL

A Audi, montadora alemã de 
carros de luxo controlada pela 
Volkswagen, informou que 
espera atingir sua meta de vender 
2 milhões de veículos por ano 
até 2020, após ter vendido 1,46 
milhão em 2012, mais que sua 
rival Mercedez-Benz. Suas vendas, 
em unidades, subiram 10% no pri-
meiro bimestre de 2013 ante um 
ano atrás, para 221.800 veículos, 
só 400 a menos que a líder BMW.

O presidente da França, François 
Hollande, disse ontem que o défi-
cit orçamentário do país ficará 
em 3,7% do PIB em 2013, mais 
que os 3% que havia prometido 
ao assumir o cargo, dez meses 
atrás. O déficit foi de 5,2% do PIB 
em 2011 e, segundo o governo, 
deve ficar em torno de 4,5% em 
2012. Hollande disse também 
que a Europa precisa achar a dose 
certa de austeridade para crescer. 

A Opep, organização de países 
produtores de petróleo, baixou 
sua previsão de demanda para 
este ano, citando a alta na produ-
ção das reservas de xisto nos EUA. 
Ela prevê agora uma demanda de 
29,7 milhões de barris de petró-
leo ao dia, 350.000 barris diários 
menos que em 2012. 

A GM, montadora americana, 
vai colocar a maior parte da sua 
publicidade mundial a cargo 
da agência McCann até o fim do 
mês, disseram pessoas a par do 
assunto. Isso encerraria a parce-
ria que a GM montou há um ano 
entre a McCann e sua rival Omni-
group. A GM estaria descontente 
com a incapacidade da parceria 
em lidar com o volume crescente 
de trabalho, disseram as pessoas.

A Chevron, petrolífera ame-
ricana, informou ontem que 
espera aumentar sua produção 
diária de petróleo e gás natural 
em mais de 20% até 2017, da 
média de quase 2,7 milhões de 
barris por dia que obteve no 
quarto trimestre de 2012. Para 
atingir essa meta, a empresa está 
conduzindo vários projetos de 
grande porte no mundo, como 
novos poços de águas profundas 
no Golfo do México e campos 
gigantes de gás na Austrália.

A Ryanair, empresa aérea da 
Irlanda, está prestes a anunciar 
um pedido de cerca de 200 jatos 
737, da americana Boeing, disse 
ontem uma pessoa a par do 
assunto. O jornal irlandês “Irish 
Independent”, o primeiro a 
divulgar a transação, disse que o 
negócio valeria US$ 18 bilhões. 
A Ryanair não quis comentar.

A HP, empresa de tecnologia dos 
EUA, que comprou a fabricante 
britânica de software Autonomy 
por US$ 11 bilhões em 2011, terá 
suas alegações de que a empresa 
adquirida manipulou sua conta-
bilidade antes do negócio inves-
tigadas pelo Escritório de Frau-
des Sérias do Reino Unido, o SFO, 
segundo comunicado divulgado 
ontem pelo órgão. Um porta-voz 
da Autonomy disse que a firma 
foi procurada pelo SFO e que 
continua certa de que as acusa-
ções são infundadas.

A Suntech, empresa de energia 
solar da China que procura 
cortar custos, anunciou que vai 
fechar sua fábrica de painéis 
solares no Arizona, EUA, devido 
ao excesso de oferta no setor.

REGIONAL

A petrolífera argentina YPF 
informou que espera aumento 
de 4% na produção de petróleo 
este ano e de 1% na de gás natural. 
Em 2012, ano em que foi reesta-
tizada, sua produção de petróleo 
subiu 2,2% e a de gás caiu 2,3%.

A produção industrial mexicana 
cresceu 1,7% em janeiro ante o 
mesmo mês de 2012, após uma 
queda de 1,1% em dezembro que 
surpreendeu o mercado. A pro-
dução recorde do setor automo-
tivo e o crescimento da produção 
de petróleo contribuíram para o 
resultado, segundo o governo.

A Abril Educação, unidade do 
grupo de comunicação Grupo 
Abril, informou que pretende 
arrecadar R$ 600 milhões com 
uma venda de ações e usar o 
dinheiro para se expandir. 

A Globovisión, última rede de 
TV da Venezuela que fazia opo-
sição ao governo, será vendida 
para o corretor de seguros Juan 
Domingo Cordero, disse o atual 
dono, Guillermo Zuloaga, sem 
revelar valores. Zuloaga disse que 
a rede ficou insustentável após 
o que chamou de campanha de 
perseguição do governo. O Minis-
tério da Informação não respon-
deu a pedidos para comentar.

Moradores da Ilhas Malvinas 
decidiram por imensa maioria, 
99,8%, ficar sob a soberania britâ-
nica por meio de plebiscito con-
cluído na segunda-feira. O Reino 
Unido pediu à Argentina, que 
reivindica a soberania das ilhas, 
chamadas pelos britânicos de 
Falklands, para respeitar o resul-
tado, mas o governo argentino 
disse que ele é irrelevante. 

Multinacionais mudam de tática em países emergentes

Um trem lotado em Jacarta, Indonésia; a GE fornece locomotivas ao país
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* Inclui vendas entre as divisões   Fonte: a empresa The Wall Street Journal

Lucro em alta
Os smartphones respondem pela maior parte do lucro da Samsung
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2013, Empresas, p. B12.




