
As remessas mundiais de ta-
blets mais do que duplicaram
no primeiro trimestre e, en-
quanto a Apple continuou co-
mo a maior vendedora, fabri-
cantes asiáticos que fazem apa-
relhos mais baratos foram res-
ponsáveis por uma grande par-
te do crescimento, de acordo
com um relatório.

Os carregamentos de tablet
atingiram 49,2 milhões de uni-
dades no período de janeiro a
março, 142,4% a mais do que o
mesmo período de 2012, infor-
mou a empresa de pesquisa de
mercado IDC. Os iPads da Ap-
ple corresponderam por 19,5
milhões de unidades, um au-
mento de 65,3%.

A Samsung, Asus, Amazon e
Microsoft todas aumentaram
seus carregamentos de tablets e
aumentaram a sua participação
no mercado contra a Apple.

Mas o maior salto na partici-
pação de mercado veio de ou-
tros fabricantes asiáticos que

produzem dispositivos de baixo
custo vendidos globalmente a
clientes incluindo Staples, Toys
R Us, Hewlett-Packard e Toshi-
ba, afirmou o analista da IDC
Ryan Reith à Reuters. “Não há

dúvida de que o crescimento es-
tá na extremidade inferior do
mercado”, disse Reith. “São 80
a 100 vendedores distribuindo
marcas sem nome em todo o
mundo — e esses são apenas os
que podemos ter uma noção.”

As remessas de tablets fora
das cinco maiores fabricantes
subiram para 15,5 milhões de
unidades no primeiro trimes-
tre, e corresponderam por qua-
se um terço do mercado, subin-
do em relação a fatia de um
quarto do mercado no ano ante-
rior, de acordo com o relatório.

Este crescimento ajudou a im-
pulsionar a fatia do mercado de
tablets que operam com a plata-
forma Android acima do iOS da
Apple pela primeira vez. Tablets
Android representaram 56,5%
das vendas no trimestre de mar-
ço, ante 39,6% para iPads. ■
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Brian Krzanich é novo presidente da Intel

Investidores, incluindo o Goo-
gle, estão colocando US$ 125
milhões no Lending Club, um
serviço que une pessoas que bus-
cam empréstimos com pessoas
dispostas a fazê-los, afirmou o
Lending Club.

O dinheiro vai para os investi-
dores de risco que já existem ao
invés de ir para a empresa, em
uma estrutura de financiamen-
to conhecida como operação se-
cundária, relatou o presidente-
executivo do Lending Club, Re-
naud Laplanche, em uma entre-
vista. Ele se recusou a identifi-
car os investidores que estão sa-
cando o dinheiro.

O já investidor Foundation
Capital também está entre os
mais recentes compradores, tra-
zendo sua investimento total na
empresa para mais de US$ 50

milhões, disse um representan-
te da companhia em um email.

A transação valoriza o Len-
ding Club em US$ 1,55 bilhão,
afirmou Laplanche, superior aos
US$ 550 milhões na época da úl-
tima rodada de financiamento
da empresa, há quase um ano.

Transações de grande escala
no mercado secundário, que
permitem a funcionários e ou-
tros investidores já existentes a
resgatarem suas participações,
estão se tornando cada vez mais
comum entre as empresas apoia-
das em risco.

Uma razão: muitos dos inves-
tidores iniciais estão tendo que
esperar mais tempo do que no
passado para ver retornos sobre
seus investimentos, por meio
de ofertas públicas iniciais de
ações. A idade média de uma
empresa apoiada em risco no
momento de seu IPO é de cerca
de nove anos, segundo a Natio-
nal Venture Capital Associa-
tion, em comparação com cerca

de 5,5 anos no final de 1990.
O Lending Club está de olho

em uma oferta pública inicial
(IPO, na sigla em inglês) em
2014, afirmou Laplanche, desde
que as condições de mercado
continuem favoráveis. Ele espe-
ra uma receita de aproximada-
mente US$ 90 milhões.

Negócios inusitados
Larry Page gosta mesmo de di-

versificar e tem em seu por-
tfólio muitos investimentos
que passam longe da inter-
net. Um deles, por exemplo,
é um projeto de energia eóli-
ca. Nada menos do que US$
40 milhões saíram dos cofres
da empresa para a constru-
ção de cata-ventos geradores
de energia elétrica. Outro
bastante curioso é a criação
de abelhas.■

A Intel elegeu Brian Krzanich, atual vice-presidente de operações,

como novo presidente executivo da fabricante de chips. Krzanich, 52,

trabalha na Intel desde 1982 e substituirá Paul Otellini, que anunciou

em novembro passado planos para se aposentar. A Intel definiu o

pacote de compensação de 2013 em US$ 10 mi, incluindo um

pagamento base de US$ 1 mi, incentivo anual em dinheiro de US$ 2,5 mi

e bônus em ações de US$ 6,5 mi. Reuters
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iPads e produtos de concorrentes da Apple
impulsionam vendas mundias de tablets
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Remessas do equipamento
cresceram 142,4% no trimestre
sobre 2012, segundo IDC

O megainvestidor Warren Buffett acumula seguidores no
Twitter mais rápido do que ganha dinheiro. Aos 82 anos,
o “Oráculo de Omaha” aderiu ao serviço de microblogs e
mandou a primeira mensagem recebendo mais de 45 mil
seguidores em pouco menos de 45 minutos.

Transação inclui outros sócios e valoriza
serviço de empréstimo em US$ 1,55 bilhão
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