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do lucro da Foxconn vem da produção de eletrônicos para a Apple, segundo analistas;
a empresa tem registrado queda nas vendas por causa da demanda menor de iPhones

Ligia Aguilhar

Para uma startup nascida no in-
terior da Alemanha, crescer
200% de um ano para outro a
um oceano de distância é moti-
vo para considerar uma mudan-
ça de estratégia. É o caso da
Jimdo, que há seis anos oferece
uma plataforma na internet pa-

ra qualquer pessoa criar um site
ou loja virtual por conta pró-
pria. No ano passado, a empre-
sa cresceu 60% em todo o mun-
do e 200% no Brasil, o que cha-
mou a atenção dos fundadores
que há dois anos adotavam uma
estratégia “low-profile” no País.

Um deles, Matthias Henze,
desembarcou em São Paulo nes-
ta semana para tentar entender
por que o desempenho da em-
presa é tão bom no País e estu-
dar a viabilidade de abrir um es-
critório por aqui.

Com sede em Hamburgo e ou-
tras três operações em São Fran-
cisco, Xangai e Japão, a Jimdo
evita a todo custo abrir unida-
des em outros países. “Temos
uma diferença de nove horas
em relação a São Francisco, o
que nos obriga a acordar de ma-

drugada e atrasa a comunicação
entre os escritórios”, explica
Henze. “Acreditamos que as
pessoas são mais criativas e pro-
dutivas juntas.”

Mas o crescimento do núme-
ro de pequenas e médias empre-
sas no Brasil, um dos públicos-
alvo da startup, além dos even-
tos esportivos dos próximos
anos, levaram os empreendedo-
res a considerar uma exceção.

A Jimdo entrou no mercado
em 2007, quando Henze e os
amigos Christian Springub e
Fridtjof Detzner foram morar
em uma fazenda no norte da Ale-
manha. Quando a ideia de criar
o site nasceu, o trio participou
de um concurso de plano de ne-
gócios e terminou premiado
com € 18 mil, dinheiro usado
montar o primeiro escritório.

Desde então o crescimento é
se manteve. Com 8 milhões de
usuários que pagam anuidades
que, no Brasil, variam de R$ 228
a R$ 600, a startup começou a

dar lucro há três anos – o sufi-
ciente a ponto de recusarem a
oferta de um aporte de oito dígi-
tos recentemente. “Foi uma de-
cisão da qual não nos arrepende-

mos. Estamos entusiasmados
em continuar sendo uma equi-
pe independente”, diz Henze.

A Jimdo quer se tornar a
maior plataforma de criação de
sites do mundo, à frente de gran-
des concorrentes internacio-
nais como a Wix, que tem 25 mi-
lhões de usuários e escritórios
em quatro países, e a brasileira
Locaweb, líder em serviços de
hospedagem no Brasil e na Amé-
rica Latina, segundo o IDC.

Para isso, Henze aposta que o
mercado brasileiro vai render
negócios mesmo que a econo-
mia comece a desacelerar. “Na
Europa a crise foi uma oportuni-
dade. A Itália e a Espanha sofre-
ram muito e hoje são alguns dos
países mais interessantes para
nosso negócio”, diz. “Isso acon-
tece porque na crise as empre-
sas procuram formas de econo-
mizar enquanto as pessoas
criam negócios em busca ou-
tras fontes de renda”, justifica.

Lin Yang
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Terry Gou fez quase tudo o que
a Apple podia pedir. Fez todos
os iPhones – e os fabricou a um
preço barato. Quando a Apple
foi criticada pelos baixos salá-
rios e pelas péssimas condições
de trabalho das fábricas na Chi-
na, foi a companhia de Gou, a
Foxconn, e não a Apple, que so-
freu a maior pressão.

Mas agora, a Foxconn, pode-
roso símbolo dos benefícios e
dos perigos da globalização, dá
um passo que, não faz muito
tempo, parecia impensável: ir
muito além da Apple.

Sediada em Taiwan, mas com
fábricas na China, a Foxconn
pretende reduzir sua dependên-

cia da Apple. Sua nova estraté-
gia consiste em deixar de fabri-
car produtos projetados por ou-
tras companhias, e desenvolver
os próprios eletrônicos, espe-
cialmente televisores de tela
plana de grandes dimensões.

“A Foxconn acha que a aura
da Apple não é tão invencível
quanto antes”, disse Jamie
Wang, analista da empresa de
pesquisa Gartner. “Por isso,
acha que precisa de algo além
dos negócios da Apple que lhe
permita crescer.”

A maior empresa terceirizada
de produtos eletrônicos, a Fox-
conn tem procurado melhorar
as condições e elevar os salá-
rios, depois do suicídio de traba-
lhadores.

Numa tarde de abril, na sede
da Foxconn em Taipé, 300 fun-
cionários se reuniram para quei-
mar incenso e dinheiro falso na
frente de uma estátua de Lord
Guan, um deus taoista. Gou, o
presidente da Foxconn e taois-
ta, mandou trazer a estátua da
China, e a carregou pessoalmen-

te até a porta do seu império in-
dustrial. Na tradição chinesa,
Lord Guan é o protetor dos
bons negócios.

Bons negócios são algo de
que a Foxconn precisa neste
momento. No mês passado, a
empresa, também conhecida
como Hon Hai Precision In-
dustry, informou que as vendas
do primeiro trimestre caíram
19,2% sobre o mesmo período
de 2012, por causa da queda nos
pedidos de iPhones e iPads de
sua principal cliente, a Apple.

A Apple não quis comentar.
Mas analistas estimam que a
Apple contribui para pelo me-
nos 40% dos lucros da Fox-
conn. Ir além da Apple pode ser
um passo ousado demais; é difí-
cil ganhar dinheiro com televi-
sores hoje. E em Taiwan foram
vendidos somente 20 mil televi-
sores de 60 polegadas da Fox-
conn, segundo Simon Hsing,
porta-voz da companhia.

A difícil situação da Foxconn
reflete um problema enfrenta-
do pelas fábricas taiwanesas ter-

ceirizadas, cujo destino depen-
de em grande parte do destino
dos seus clientes. Algumas em-
presas, como a HTC e a Asus-
tek, conseguiram se despren-
der dos seus contratos e criar
produtos próprios. Mas quan-
do passaram a concorrer com
clientes, elas as abandonaram.

“As companhias de Taiwan
sempre dependeram da terceiri-
zação”, disse Luo Huai-jia, vice-
presidente da Associação de Fa-
bricantes de Eletroeletrônicos
de Taiwan. “Agora, precisamos
começar a produzir com design
original.”

Kay Chiu, vice-presidente da
divisão de eletrônica de consu-
mo da Foxconn, disse que o inte-
resse dos consumidores está
por trás da mudança na produ-
ção. Outros executivos de alto
escalão da Foxconn não quise-
ram comentar.

Desde o ano passado, as op-
ções de investimentos da Fox-
conn vêm refletindo sua nova
estratégia. Gou gastou pessoal-
mente US$ 840 milhões na com-
pra de uma participação acioná-
ria de 37,6% na fábrica de pai-
néis de LCD em Sakai, no Japão.
A Sharp precisava de dinheiro e

Gou pôde controlar o compo-
nente que equivale a mais de
50% do custo de uma TV.

Depois, a Foxconn lançou em
outubro um televisor de 60 po-
legadas com 90% dos compo-
nentes produzidos nas suas fá-
bricas. A companhia contratou
também duas empresas, Radio-
Shack na China, e Vizio nos Es-
tados Unidos, para vender os te-
levisores sob suas marcas.

“A queda dos negócios dos
nossos parceiros, como Apple e
Nokia, nos afeta”, afirmou
Hsing. “Nós não queremos fi-
car esperando os pedidos.” Ele
disse que a empresa não tem in-
tenção de ter a própria marca e
que planeja usar as redes de dis-
tribuição de suas parceiras.

Os analistas afirmam que a es-
tratégia atende a dois objetivos
aparentemente contraditórios.
A companhia não quer compe-
tir com as clientes, mas precisa
usar os painéis de LCD exceden-
tes produzidos pela fábrica de
Sakai para aproveitar o custo
menor de produção.

“As empresas taiwanesas fa-
rão isto o tempo todo”, disse Ki-
rk Yang, diretor da Technology
Research Asia do banco Bar-
clays.“Elasvenderãocom prejuí-
zo para pôr um pé dentro da por-
ta.” / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Foxconn busca depender
menos dos produtos da Apple

Plataforma para criar sites de empresas investe no Brasil

40%

Microsoft admite erro com Windows 8
Empresa reconhece que visual novo confundiu usuários e diz que fará atualização para se adequar às reclamações e adaptá-lo a novos formatos
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A mistura de interface de ta-
blet e desktop proposta pelo
Windows 8 pode ter empolga-
do alguns consumidores,
mas desagradou a maioria
que já estava acostumada ao
visual padrão das versões an-
teriores do sistema operacio-
nal. Ontem, a Microsoft reco-
nheceu os erros na sua estra-
tégia de apostar em um visual
completamente diferente do
sistema operacional, numa
estratégia ousada para adap-
tar o seu produto mais famo-
so às telas de toque de tablets
e notebooks.

A empresa também anun-
ciou que prepara uma atualiza-
ção para o sistema, prevista pa-
ra o segundo semestre, em que
deve adaptar o sistema para os
consumidores que não se adap-
taram ao Windows 8. Desde o
lançamento do sistema, em ou-
tubro, a empresa diz ter vendi-
do 100 milhões de licenças ao
todo, o que inclui novos compu-
tadores e tablets vendidos com
o novo sistema, como também
os consumidores que atualiza-
ram seus PCs e notebooks para
o Windows 8.

Para especialistas, a substitui-
ção do familiar desktop e das
barras de tarefas por uma série
de “tijolos” personalizados em
tela touchscreen foi uma carta-

da corajosa, mas que confundiu
a muitos usuários de PC — que
preferiam uma abordagem
mais tradicional.

Em entrevista ao jornal Fi-
nancial Times ontem, a chefe de
marketing e finanças da Micro-
soft, Tami Reller, disse que os
“elementos-chave” do sistema
operacional vão passar por alte-
rações quando a Microsoft lan-
çar uma atualização do sistema
operacional, ainda neste ano.

Em um texto publicado no
blog da empresa, Reller disse
que a atualização tem o codino-
me de “Windows Blue” e tam-

bém servirá para adaptar o siste-
ma operacional à nova geração
de tablets e computadores.

“Ele (o Windows Blue) vai tra-
zer as últimas inovações para

um amplo número de formatos,
tamanhos, telas, baterias e de-
sempenho”, afirmou ela no site
da Microsoft. “A versão atualiza-
da do Windows Blue é também
uma oportunidade para respon-
dermos aos comentários dos
consumidores, aos quais nós es-
tamos escutando de perto des-
de o lançamento do Windows 8
e do Windows RT.”

Reller não deu detalhes sobre
as mudanças que serão adota-
das da versão reformulada do
Windows 8, mas sites de tecno-
logia já informaram que a em-
presa deve trazer de volta o bo-

tão “Iniciar” que foi retirado da
última versão. A falta do atalho,
que ficava no canto inferior es-
querdo da tela e dava acesso aos
principais programas instala-
dos no computador, é uma das
principais críticas de consumi-
dores à nova interface gráfica
do Windows 8. O botão surgiu
no Windows 95 e foi mantido
até a versão mais recente do sis-
tema.

Ao Financial Times, a empre-
sa também admitiu falha por
não ter preparado melhor os
vendedores para que pudessem
reeducar os consumidores para

a nova experiência tablet/PC do
Windows 8. A empresa também
reconheceu erros na estratégia
de marketing, que se preocu-
pou em pontuar as diferenças e
pontos positivos do novo siste-
ma operacional em compara-
ção ao Windows 7.

“É muito claro que podería-
mos e deveríamos ter feito
mais”, disse Reller ao jornal. Pa-
ra amenizar o fiasco entre usuá-
rios de PC, a executiva afirmou
que a satisfação dos consumido-
res do Windows 8 em dispositi-
vos móveis é forte.

Analistas compararam a es-
tratégia falha ao grande fiasco
da New Coke, tentativa de refor-
mulação da famosa bebida Co-
ca-Cola nos anos 1980 – que, pe-
la recepção extremamente ne-
gativa dos consumidores, fez a
empresa voltar atrás em três
meses. “Isto (da Microsoft) é co-
mo a New Coke se estendendo
por sete meses – só que a Coca-
Cola prestou mais atenção”, de-
clarou o analista Richard
Doherty ao Financial Times.

O Windows 8 foi lançado em
outubro do ano passado e foi vis-
to como a grande aposta da Mi-
crosoft para concorrer com o su-
cesso da experiência móvel pro-
porcionada pelo iPad, tablet da
Apple.

Em novembro, uma pesquisa
feita pela empresa de segurança
Avast com 350 mil clientes do
seu software de antivírus reve-
lou que cerca de 70% dos usuá-
rios de Windows não queria
atualizar seu software para Win-
dows 8.

Marca. TVs da Foxconn são vendidas com selo de varejistas

Críticas. Falta do botão ‘Iniciar’ e visual em blocos confundiram usuários acostumados às versões anteriores do sistema

Otimistas. Henze, Detzner e Springub têm plano ambicioso

Montadora de eletrônicos
investe na produção
própria de televisores
de tela grande e quer se
desprender de clientes

● Marca

Depois de crescer 200%
em um ano no País,
criador da Jimdo vem
ao Brasil com planos de
abrir escritório local

100 milhões
de licenças do Windows 8 foram
vendidas em todo o mundo des-
de o lançamento do sistema ope-
racional em outubro. O número
inclui máquinas, computadores e
tablets que foram atualizados
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 maio 2013, Economia & Negócios, p. B12.




