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Fonte: Nielsen *Inclui BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone e outros sistemas

Crescimento contínuo
Variedade de modelos e preços fez vendas saltarem nos últimos três anos - em %
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C e l u l a re s No ano passado, sistema operacional do Google representou 80% das vendas da categoria no país

Android amplia domínio em smartphones
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Oito em cada dez smartphones
vendidos no Brasil em 2012 esta-
vam equipados com o sistema
operacional Android, do Google, o
equivalente a uma participação de
mercado de 81,8%. O número é
bem maior do que o registrado em
2011, quando metade dos smart-
phones vendidos no país tinha o
Android instalado (49,7%). Os nú-
meros foram antecipados ao Va l o r
pela empresa de pesquisa Nielsen.

De acordo com Thiago Morei-
ra, diretor da área de telefonia da
Nielsen, o crescimento do An-
droid está ligado, principalmen-
te, à grande variedade de apare-
lhos disponíveis e aos baixos pre-
ços. É possível comprar um
smartphone Android com tela
sensível ao toque e conexão Wi-
Fi por menos de R$ 400 em pro-
moções das redes varejistas. “Se o
Android não existisse, provavel-
mente não haveriam smartpho-
nes tão baratos”, disse Moreira.

No ano passado, o preço mé-
dio dos smartphones vendidos
no Brasil ficou em R$ 623,56, se-

gundo a Nielsen. O valor é 14%
mais elevado que os R$ 545,06
registrados em 2011. A diferen-
ça, segundo Moreira, é resultado
da variação do dólar.

A expansão do Android no
mercado brasileiro foi meteórica.
No primeiro trimestre de 2010,
pouco depois do lançamento dos
primeiros celulares com o siste-
ma no país, o Android tinha uma
participação de 1,3%. No quarto
trimestre do ano passado, prati-

camente nove entre dez smart-
phones vendidos no país tinha o
Android instalado. “Esse domí-
nio é típico de mercados emer-
gentes, nos quais os aparelhos
mais baratos costumam ser os
mais vendidos”, disse Moreira.

Em 2012, o iOS, da Apple, regis-
trou participação de 6,5%, uma
queda em relação aos 7,1% de
2011. O Symbian, da Nokia, viu sua
parcela das vendas cair de 27,6%
em 2011 para 6% no ano passado.

Em compensação, o sistema Win-
dows Phone, da Microsoft, que está
sendo adotado pela Nokia em de-
trimento do Symbian, atingiu uma
participação de 2,4% do mercado
em 2012, contra zero um ano an-
tes. O BlackBerr y OS ficou com 1%
das vendas no ano passado, contra
3,3% em 2011.

Os números da Nielsen me-
dem os aparelhos que são vendi-
dos no varejo, o ‘sell out’. Não
entram na conta aparelhos ven-

didos por operadoras direta-
mente aos seus clientes. A em-
presa não revela os números ab-
solutos. Segundo a Nielsen, as
vendas de smartphones cresce-
ram 104% em 2012, o terceiro
ano seguido de crescimento na
faixa de três dígitos. Esses apare-
lhos compõem 36% da base de
celulares em uso no Brasil, mais
que o dobro dos 15% registrados
em 2010. O resto do mercado é
composto por aparelhos mais

simples (“features phones” e
“web phones”).

A avaliação de Moreira é que os
smartphones ainda têm fôlego pa-
ra crescer por conta da redução de
preços decorrente dos incentivos
fiscais anunciados pelo governo
(isenção de PIS/PASEP e Cofins nas
compras no varejo) e da chegada
de telefones com o sistema opera-
cional Firefox OS, da Fundação
Mozilla, dona do navegador de in-
ternet homônimo. O software tem
o apoio de operadoras de telefonia
de todo o mundo — mais notada-
mente a Telefônica.

O Firefox OS integra uma onda
de sistemas alternativos como o Ti-
zen (apoiado pela Samsung e pela
Intel) e o Ubuntu OS (da inglesa
Canonical, dona do sistema homô-
nimo para computadores). A ideia
é criar uma opção ao domínio do
Google e da Apple. Segundo Mo-
reira, os aparelhos com Firefox OS,
que têm previsão de chegar ao
mercado em julho, podem rivali-
zar com o Android no segmento
de aparelhos baratos. “ Tudo vai
depender do interesse das opera-
doras em promover a venda dos
novos modelos”, disse.

DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

Tim Cook, da Apple, tem vindo a público mais para pedir desculpas do que para anunciar inovações, reclamam analistas

Tim Bradshaw
Financial Times, de San Francisco

O preço das ações da Apple
estava pouco acima de US$ 200
no fim de janeiro de 2010, quan-
do Steve Jobs subiu ao palco pa-
ra lançar o iPad. Todos os investi-
dores que compraram o papel
na época e que o mantiveram
desde então quase duplicaram
seu dinheiro. Obtiveram melhor
retorno do que se tivessem in-
vestido em qualquer outra gran-
de empresa de tecnologia ameri-
cana, com exceção da Amazon.

Mas a queda do valor das ações
da Apple, para menos de US$ 400
nos últimos dias, chama a atenção
para a perda de impulso vivida pe-
la empresa. Pela primeira vez des-
de a estreia do iPad, não se observa
qualquer acontecimento impor-
tante neste segundo trimestre.

Desde a blitz de produtos do
segundo trimestre do ano passa-
do, quando quase todos os apa-
relhos tiveram uma versão mo-
dernizada e o preço das ações da
Apple alcançou seu pico, de mais
de US$ 700, Tim Cook, o principal
executivo da companhia, vem
pedindo desculpas com mais fre-
quência do que lança inovações.

Depois de manifestar seu pe-
sar pelo deteriorado lançamen-
to de seu aplicativo Maps e por
supostas falhas de assistência
técnica ao consumidor na Chi-
na, Cook ainda tem de se descul-
par junto aos acionistas pelos
quase US$ 300 bilhões em valor
de mercado perdidos desde as
altas recorde de setembro.

No entanto, o líder da Apple
manifestou solidariedade. “Tam -
bém não gostei”, disse ele, sobre
o preço das ações na assembleia
anual de fevereiro.

Durante o encontro, uma es-
magadora maioria dos acionis-
tas da Apple votou pela perma-
nência de Cook como principal
executivo da empresa.

Mas analistas como Walter Pie-
cyk, da BTIG Research, dizem que
se a Apple não conseguir desovar
produtos radicalmente novos ou
melhorar o crescimento desacele-
rado de sua receita nos próximos
seis meses, os investidores pode-
rão começar a ficar inquietos.

“Não há desculpa para isso —
trata-se de uma mudança bem
d r á s t i c a”, diz ele sobre a desace-
leração da receita.

A maior lentidão em seu cres-
cimento se deve em parte ao ano
de 2012, que foi superaquecido,
e à arrancada de lançamentos de
produtos, fatores que se junta-
ram mais para o fim do ano. Mas
a Apple ainda não lançou uma
nova categoria de aparelho — co -
mo televisor, relógio ou smart-
phone mais barato — capaz de
lembrar os investidores de sua
capacidade de inovação.

Além disso, as especulações de
que a Apple poderá lançar novos
aparelhos com maior frequência
este ano ainda não se concretiza-
ram. Isso custou à Apple tanto
crescimento de vendas quanto
agitação de marketing.

vo ano a ano, pela primeira vez
em uma década. Após se mostrar
especialmente cautelosa em sua
orientação de janeiro, outra
perspectiva fraca para o trimes-
tre de junho da Apple pode fazer
as ações caírem ainda mais.

“Tim Cook, em particular, e a
Apple, em geral, nunca deram a
impressão de formar uma em-
presa que se empenha em suavi-
zar os resultados dos trimestres”,
afirma Benedict Evans, da En -
ders Analysis. “Acho que eles não
vão administrar o ciclo de pro-
duto a fim de gerar um bom flu-
xo de resultados financeiros pa-
ra Wall Street.”

Embora o iPhone continue a
dominar o mercado americano
de aparelhos de mão, o persisten-
te sucesso de modelos mais anti-
gos de smartphone da Apple e a
queda de sua participação em
mercados de crescimento mais
acelerado, como a China e o Bra-
sil, fizeram com que os analistas
questionassem a capacidade da
empresa de crescer em um prazo
mais longo.

Em nota especialmente pessi-
mista divulgada na semana pas-
sada, analistas do Barclays redu -
ziram suas projeções de lucros
para 2014 em 20%, de US$ 48,92
para US$ 39,35. O Barclays agora
prevê que as vendas unitárias do
iPhone vão crescer apenas 4% no
decorrer do atual ano fiscal da
Apple, para 133,4 milhões de
aparelhos. O crescimento da re-
ceita total, de 7%, para
US$ 168,03 bilhões, no ano a en-
cerrar-se em setembro, vai desa-
celerar para 2% em 2014 e para
4% em 2015, prevê o Barclays.

Alguns dizem que Cook é sim-
plesmente vítima do sucesso da
Apple. “É difícil criticar Tim Cook
por ter uma parcela tão gigantes-
ca do mercado que não dá para
conseguir mais”, diz Evans sobre
a desaceleração.

No entanto, a empresa se de-
fronta agora com um ponto de
inflexão que não se compara a
qualquer outro ocorrido nos úl-
timos três anos.

“O desafio é que é muito fácil
ver um teto para o crescimento
do iPhone em um futuro relativa-
mente próximo”, diz Evans. “Po r

Demanda mais fraca afeta
resultados da LG Display
Song Jung-a
Financial Times, de Seul

O declínio da demanda na Ap -
ple comprometeu os lucros tri-
mestrais da LG Display, no mo-
mento em que a fabricante sul-
coreana de telas enfrenta dificul-
dades para diversificar sua base
de clientes, em meio às preocu-
pações sobre a queda das vendas
da fabricante do iPhone.

A Apple é a maior cliente da
LG Display, e respondeu por esti-
mados 40% do lucro operacional
da empresa no trimestre mais
recente. A expectativa é que a
companhia americana divulgue,
hoje, sua primeira queda ano a
ano dos lucros trimestrais em
quase uma década, à medida
que o iPhone e o iPad perdem
parte de seu brilho.

A LG Display, maior fabricante
de telas do mundo em termos de
vendas, divulgou um lucro líquido

de 3,5 bilhões de won (US$ 3 mi-
lhões) no primeiro trimestre, en-
cerrado no fim de março. Foi o me-
nor lucro da empresa desde sua
volta aos resultados positivos, no
segundo trimestre do ano passa-
do. O lucro líquido caiu significati-
vamente frente aos 320 bilhões de
won do trimestre anterior.

A queda nos lucros foi atribuí-
da à demanda sazonalmente fra-
ca e ao ajuste do abastecimento
por parte dos clientes, informou a
empresa. As vendas de telas para
a Apple caíram cerca de 40% no
primeiro trimestre em relação ao
trimestre anterior, estimou a as-
sessoria em investimentos HI In-
vestment & Securities.

A LG Display é a segunda com-
panhia a divulgar lucros menores
devido à queda da demanda da
parte da Apple depois da Cirrus
Logic, fabricante de chips de áu-
dio para o iPhone. (Tradu -
ção de Rachel Warszawski)

outro lado, não temos a menor
ideia do tamanho do mercado de
tablets ... Há um risco real e tangí-
vel de que esse é o máximo que a
Apple pode conseguir.”

Durante os próximos seis me-
ses o mercado assistirá a um teste
decisivo, quando a Apple tem de
decidir se lançará um novo iPho-
ne de baixo custo que poderá
descongelar os mercados emer-
gentes e fazê-la voltar a aumen-
tar sua participação de mercado
— mas talvez em detrimento de
suas margens e do ágio represen-
tado pela sua marca. A maneira
pela qual Cook administrará essa
transição será decisiva para a
sensibilidade do acionista.

“Os investidores darão à em-
presa o benefício da dúvida pelo
próximo trimestre, mais ou me-
nos”, diz Piecyk. “É difícil acredi-
tar que a empresa não anuncie
alguns produtos entre a data
atual e 1o de outubro. Mas, se a
empresa não fizer isso, e não fizer
coisas óbvias para aumentar a re-
ceita e os lucros, tem-se de come -
çar a perguntar se essa é a
equipe de gestão certa.”

Velocidade para
inovação, modelos mais
baratos e potencial para
crescimento formam
uma difícil equação

Em 2012, “a empresa contro-
lou o ciclo de notícias durante
boa parte do ano... assim, basta-
va olhar à volta que havia um
novo produto da Apple, e eles
eram incrivelmente envolven-
tes”, diz Rhoda Alexander, ana-
lista de tablets da empresa de
pesquisa de mercado IHS iSup-
pli. “Não faz sentido, em termos
de marketing, modernizar todos
ao mesmo tempo.”

No entanto, mudar para um ci-
clo de renovação de produtos de
maior frequência reduziria as
economias de escala da Apple e
pressionaria suas margens, em
uma época em que o sucesso do
iPad Mini, mais barato — que tal-
vez responde por nada menos
que dois terços do total de iPads
vendidos — , compromete o per-
fil geral de lucros da Apple.

Esse é apenas um dos motivos
pelos quais os investidores se
conformam com o tenebroso
conjunto de resultados divulga-
do hoje. A orientação da própria
Apple sugere que os lucros tri-
mestrais vão cair, no comparati-

Apple enfrenta desafios
para recuperar mercado

Curtas

News Corp faz acordo
O conglomerado de mídia

News Corp informou, ontem, ter
chegado a um acordo de US$ 139
milhões para pôr fim a reclama-
ções de acionistas sobre a aquisi-
ção da empresa de TV paga Shine e
o escândalo de escutas ilegais no
Reino Unido. A Shine, de Elizabeth
Murdoch, filha de Rupert Murdo-
ch, o fundador da News Corp, foi

comprada pelo grupo em 2011, o
que originou reclamações de acio-
nistas sobre a governança da com-
panhia. A briga na Justiça come-
çou em março de 2011, quando
uma série de acionistas processou
a News Corp em um tribunal de
Delaware, nos Estados Unidos.
Com o acordo, que ainda será sub-
metido à aprovação da Justiça
americana, a News Corp pretende

fortalecer sua estrutura de gover-
nança corporativa.

Altus vende participação
A sueca Beijer anunciou ontem

a aquisição de 15% da brasileira
Altus, de serviços de automação
industrial. O valor do negócio não
foi revelado. A Altus distribui pro-
dutos da Beijer desde 2004. Se-
gundo comunicado divulgado on-

tem, a Beijer tem opção para elevar
sua participação para até 49% do
capital da companhia brasileira.
No começo do mês, a Altus fez um
pedido de registro na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) para in-
gressar no Bovespa Mais, o “seg -
mento de acesso” da BM&FBoves -
pa. A listagem faz parte do contra-
to com o BNDESPar, que em 2011
fez um aporte de R$ 17,5 milhões e

adquiriu 39% de seu capital. A Al-
tus encerrou 2012 com aproxima-
damente 300 funcionários e recei-
ta de US$ 52 milhões.

IBM faz aquisição
A IBM anunciou a aquisição da

UrbanCode, companhia de
software americana desenvolve-
dora de sistemas que aceleram o
desenvolvimento de programas

de computador e o envio de
atualizações para outros siste-
mas instalados em computado-
res e dispositivos móveis. Os ter-
mos do negócio não foram reve-
lados. De acordo com a IBM, as
tecnologias da UrbanCode, que
funcionam no modelo de com-
putação em nuvem, serão inte-
gradas em produtos batizados
de SmartCloud e MobileFirst.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2013, Empresas, p. B2.




