
O primeiro trimestre do ano pa-
ra a Nokia foi marcado por ven-
das menores e menor receita,
consequentemente. As perdas
da companhia somaram 339 mi-
lhões de euros, mas poderiam

ter sido ainda maiores se a em-
presa não tivesse compensado o
menor faturamento com cortes
de custos e despesas, como o en-
xugamento das verbas de pesqui-
sa e desenvolvimento (P&D),
que encolheram 22,7%. Essas e
outras medidas ajudaram a com-
panhia a reduzir seu prejuízo
em 78,4% no primeiro trimes-

tre do ano. De acordo com o ge-
rente de produtos e portfólio da
Nokia Brasil, Vinícius Costa, a re-
dução das verbas destinadas às
pesquisas não deve comprome-
ter o calendário de lançamentos
dos próximos anos. “Trata-se
de um corte significativo, mas a
Nokia investe muito em pesqui-
sa e desenvolvimento e essa re-

dução não vai atrapalhar nossos
planos”, diz.

De janeiro a março deste ano,
a receita líquida recuou 20,4%,
para 5,85 bilhões de euros. Gran-
de parte disso deveu-se à venda
menor de smartphones, que di-
minuíram quase que pela meta-
de (49%) , bem como de apare-
lhos comuns, que tiveram de-

manda 21% menor. No total,
55,8 milhões de aparelhos celu-
lares foram comercializados pe-
la empresa nos três primeiros
meses deste ano. A linha de
smartphones Lumia liderou as
vendas mundiais da finlandesa,
com 5,6 milhões de unidades co-
mercializadas no primeiro tri-
mestre deste ano. ■

COMPUTADORES

AMD tem resultados acima das expectativas

Em 2012, as empresas brasilei-
ras gastaram 7,2% de suas recei-
tas com tecnologia da informa-
ção, segundo levantamento
anual feito pelo Centro de Tec-
nologia Aplicada da Escola de
Administração de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O percentual representa que o
investimento em TI triplicou
em 18 anos. A previsão do estu-
do é que os gastos cheguem a
8% do faturamento em até cin-
co anos, de acordo com o profes-
sor Fernando Meirelles, respon-
sável pela pesquisa.

O percentual é bem parecido
ao apontado em 2011: 7%, mas
“a tendência é de aumento
anual”, diz o professor. A pes-
quisa, que teve como base em
2,2 mil entrevistas dentro de 5
mil empresas, também aponta
que o custo anual por usuário é
de R$ 24,2 mil.

Neste cenário, a Microsoft
continua dominando as esta-
ções de trabalho das empresas
com Windows, Office, Explo-
rer, com mais de 90% do uso.
Quando o assunto é navegador
de internet, “Safari, da Apple, e
Chrome, do Google, ainda não
chegam nas empresa”, afirma
Meirelles.

Na área de software de gestão
(ERP), Totvs, SAP e Oracle têm,
juntas, 81% do mercado. A To-
tvs é líder entre as companhias
de menor porte (até 16 tecla-
dos), com 52% de participação.
Por outro lado, a alemã SAP lide-
ra o uso em grandes compa-
nhias (acima de 600 teclados),
com 51% do mercado. No total,
a brasileira Totvs caiu perdeu
participação e passou de 38%
para 37%.

Inteligência analítica
Pela primeira vez, a pesquisa en-
globou também o crescente mer-
cado brasileiro de inteligência
analítica, que engloba sistemas
de apoio à decisão, como CRM
(software para gerenciamento de
relacionamento com clientes).
De acordo com o estudo, quem li-
dera este mercado é a SAP, segui-
da pela Oracle, Totvs, Microsoft e
IBM. “Nesta área, a IBM sofre por
não ter um software de gestão, já
que muitas empresas utilizam os
módulos deste sistema para inteli-
gência analítica”, afirma.

Segundo a FGV, continua cha-
mando a atenção a maturidade
do processo de informatização
e a estabilidade dos principais
indicadores. Neste cenário, a
previsão é ter, em três anos, um
computador por habitante no
Brasil (veja matéria ao lado). ■

Brasil tem
118 milhões
de PCs

A AMD espera que a receita no trimestre em curso fique acima das

projeções de Wall Street enquanto busca novos mercados para

recuperar o seu negócio principal de chips para PCs que está em

declínio. A fabricante de chips registrou receita de US$ 1,09 bilhão,

queda ante os US$ 1,59 bilhão no mesmo trimestre do ano passado. A

empresa disse que a receita no trimestre finalizado em junho deverá

crescer 2% ante o trimestre terminado em março. Reuters
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Nokia diminui prejuízo com redução de despesas
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Gastos das empresas brasileiras
com TI triplicou em 18 anos, diz FGV

Para contornar as vendas
menores, empresa cortou
verbas destinadas à pesquisa

A pesquisa anual feita pela FGV

sobre uso de tecnologia no Brasil,

divulgada ontem, apontou que o

Brasil tem três computadores

para cada cinco habitantes, com

um total de 118 milhões de PCs em

uso em 2012, crescimento de 11%

em relação 2011. Para 2016, a

previsão é que o número chegue

a 200 milhões, ou seja, um

computador por habitante.

"Antecipamos em um ano esta

previsão por conta dos tablets",

diz Fernando Meirelles, professor

responsável pelo estudo, que

englobou tablets pela primeira

vez no total de PCs. De acordo

com os números, o Brasil dobrou

o número total de computadores

em uso em quatro anos.

Com isso, atualmente o país está

acima da média mundial no

número de computadores em uso.

"Enquanto aqui a penetração é de

60%, no mundo é 40%", diz

Meirelles. Em 2013, a previsão é

que sejam vendidas 22,6 milhões

de unidades: uma por segundo.

"As pessoas continuam

comprando computadores, a

diferença é que agora algumas

compram tablet", afirma o

professor. Outros estudos, que

levam em conta apenas desktops

e notebooks, apontam queda nas

vendas no país. Uma pesquisa da

IDC indica que houve queda de

2% nas vendas no ano passado,

com um total de equipamentos

vendidos de 15,5 milhões, sendo

8,9 milhões notebooks e 6,6

milhões de desktops. C.P.

Estudo mostra que companhias do país gastam 7,2% de suas receitas com tecnologia da informação

Meirelles,daFGV: Brasil teráum PCporhabitanteem2016
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Percentual 
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gasto com TI

MERCADO DE PCS SOFTWARESOFTWARE

Base ativa de computadores no Brasil Como está o mercado de 
inteligência analítica no Brasil
SAP 22%
Oracle  19%
Totvs 16%
IBM 10%
Outros  22%

ANO MÉDIA INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS
2006 5,50% 3,60% 2,40% 7,70%
2008 6,00% 3,90% 2,60% 8,40%
2010 6,70% 4,20% 2,80% 9,50%
2012 7,20% 4,50% 3,20% 10,40%
Até 2017 8% 5% 3,50% 11,60%

ANO  UNIDADES PENETRAÇÃO
2012 99 milhões 1 a cada 2 habitantes
2013 118 milhões 3 a cada 5 habitantes
2014 140 milhões 2 a cada 3 habitantes
2016 200 milhões 1 a cada habitante

Fonte: FGV
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