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Positivo supera projeções
de analistas no trimestre
Re s u l t a d o
De São Paulo

A Positivo Informática encer-
rou o primeiro trimestre com lu-
cro líquido de R$ 11,7 milhões,
resultado estável em relação ao
mesmo período de 2012. A recei-
ta líquida da companhia cresceu
39,4%, para R$ 613,4 milhões.

Os números superaram larga-
mente as projeções de analistas
consultados pelo Va l o r . A estima-
tiva do Credit Suisse era que a fa-
bricante de computadores apre-
sentaria lucro líquido de
R$ 2,4 milhões no primeiro tri-
mestre de 2013. Quanto à receita,
a projeção era de um resultado de
R$ 555 milhões. O Santander esti -
mativa prejuízo de R$ 5,6 milhões
e receita de R$ 496,1 milhões.

A Positivo vendeu 766,4 mil PCs
e tablets no período, com cresci-
mento de 54% na comparação com
o mesmo trimestre de 2012. Os

destaques no período oram o forte
crescimento nas vendas de com-
putadores para o governo (alta de
508,7% em número de unidades) e
do incremento da participação
dos tablets nas vendas.

Os equipamentos representa-
ram 18,8% do total de vendas em
volume, com 144 mil unidades.
O desempenho foi quase 2000%
maior que o registrado no pri-
meiro trimestre de 2012, quan-
do os tablets representaram
1,4% das vendas da Positivo. O
desempenho desses aparelhos
superou as vendas de netbooks
(121 mil unidades) e ficou pou-
co abaixo dos números registra-
dos em notebooks (176 mil).

O grande impulsionador das
vendas de tablets foi a entrega de
equipamentos para o Ministério
da Educação (MEC). A Positivo tem
contratos com o governo para en-
tregar até 650 mil unidades desses
equipamentos. “Teremos uma de-
manda forte do governo nos pró-

ximos meses, mas também esta-
mos fortalecendo nossa presença
no varejo”, disse ao Va l o r Maurício
Roorda, vice-presidente de marke-
ting e produto da Positivo.

No balanço, a Positivo não di-
vulgou as vendas específicas de
smartphones. O resultado dessa
atividade está na linha “Outros”,
que inclui também a distribui-
ção de jogos de videogame e pu-
blicidade on-line. Essas ativida-
des apresentaram crescimento
de receita de 237%, representan-
do R$ 58,2 milhões dos R$ 675,2
milhões de receita bruta da com-
panhia. De acordo com Roorda, a
publicação dos números especí-
ficos de smartphones pode ocor-
rer nos próximos trimestres.

De acordo com o executivo, a fa-
bricante tem expectativa de apre-
sentar um bom desempenho no
ano de 2013 por conta de sua es-
tratégia de diversificação de recei-
tas. “Vemos o mercado de forma
mais ampla agora”, afirmou. (GB)

AL ganha destaque na
estratégia da Hispasat
S at é l i t e s
Guilherme Serodio
Do Rio

A operadora espanhola de sa-
télites Hispasat planeja basear-se
no crescimento do mercado lati-
no-americano de telecomunica-
ções para expandir seus negó-
cios. No ano passado, as opera-
ções da Hispasat na região gera-
ram uma receita de € 107,2 mi-
lhões, o equivalente a mais da
metade (54,5%) do faturamento
global. O valor superou pela pri-
meira vez a operação europeia,
cujo faturamento no período foi
de € 89,5 milhões.

A ênfase da empresa na Amé-
rica Latina está nos satélites que
operam sob a banda Ka, uma
frequência de transmissão apro-
priada aos serviços de internet
rápida, diz o executivo-chefe da
Hispasat, Carlos Espinós. A com-
panhia celebrou, ontem, a entra-

da em operação do Amazonas 3,
o primeiro satélite com a nova
banda posicionado sobre a
América Latina, um projeto de
US$ 350 milhões.

“Esse satélite é uma amostra
importante da aposta que faz a
Hispasat pela América Latina em
geral, e pelo Brasil em particu-
lar ”, disse Espinós. “A região é
economicamente emergente e
está isenta da situação de crise
f i n a n c e i r a .” O Brasil é a maior
operação da Hispasat nas Amé-
ricas, somando mais de 80% do
faturamento da empresa na re-
gião. No país, a companhia ope-
ra em parceria com a Oi a t r av é s
da subsidiária Hispamar, criada
em 2002.

Por enquanto, a receita da em-
presa com os serviços oferecidos
em banda Ka somam apenas 10%
do faturamento total, mas a ex-
pectativa é que esse percentual
cresça nos próximos anos. A His-
pasat planeja lançar mais dois

equipamentos até 2015 para
atender à demanda crescente da
América Latina, entre eles o Ama-
zonas 4B, dedicado exclusiva-
mente à banda Ka.

A confiança da empresa no in-
teresse que a banda Ka pode des-
pertar é tão grande que o satélite
será fabricado sem que haja con-
trato firmado de venda de sua ca-
pacidade. A Hispasat está ava-
liando clientes, no Brasil e na re-
gião, para a venda da capacidade
do Amazonas 4B.

Entre os próximos passos da
companhia está a compra de
uma terceira posição orbital, que
poderia ajudar a Hispasat a su-
prir a demanda extra esperada
dos dois lados do Atlântico para
a cobertura dos próximos gran-
des eventos esportivos no Brasil.
A busca por novos mercados le-
vará a Hispasat também ao
Oriente Médio e ao norte da Áfri-
ca, onde planeja iniciar a opera-
ção de satélites em cinco anos.

ALTAF QADRI/AP

Stephen Elop, chefe da Nokia, com o Asha 501: esperança de que o celular crie uma nova linha de smartphones

Amazon amplia rede de quiosques
para venda do Kindle no Brasil
L i v ro s
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Em sua estratégia de expansão
no Brasil, a Amazon inaugurou
nesta semana cinco quiosques pa-
ra vender o leitor de livros digitais
Kindle. Foram três unidades em
shoppings de São Paulo e duas no
Rio, que se juntaram às outras qua-
tro já instaladas nas duas cidades.
Em entrevista ao Va l o r , Alex Szapi-
ro, vice-presidente da Amazon no
Brasil, disse que o movimento tem
o objetivo de aproveitar a tempo-
rada de compras do Dia das Mães.

O valor investido não é revela-
do, nem o número de pontos de
venda que podem ser abertos até
o fim do ano. O executivo disse,
no entanto, estar satisfeito com o
resultado obtido até agora.

O Brasil é o único país onde a
Amazon vende o Kindle em quios-
ques. A ação foi planejada pela
equipe brasileira. “[O e-reader] é
uma categoria de equipamentos
nova. O consumidor precisa tocar,
mexer, ter uma pessoa que mostra
como funciona o aparelho e os
nossos serviços”, disse Szapiro. As
unidades são instaladas e opera-
doras pela Superfones, varejista e
consultoria em mobilidade.

A decisão atingir pontos de
venda físicos começou a ser virar
realidade em janeiro. Nos quios-
ques são vendidas as três versões
do Kindle disponíveis no Brasil
(Kindle, Kindle Paperwhite e Kin-
dle Paperwhite 3G) e acessórios
como capas de proteção. Até o
fim do ano, a companhia preten-
de trazer ao Brasil o tablet Kindle
Fire, com tela de sete polegadas.

Desde sua chegada oficial ao
Brasil, em dezembro, a Amazon
enfrenta o desafio de apresentar
seus produtos e sua marca ao
mercado local e ampliar a base
de usuários que compram tanto
o aparelho como os livros dispo-

níveis em sua loja digital. O prin-
cipal concorrente da Amazon é a
Apple, que vende o tablet iPad e
lançou sua livraria digital no país
antes da Amazon.

Além da vantagem de estar no
mercado há mais tempo, o apare-
lho da Apple também está dispo-
nível em mais redes varejistas, físi-
cas e virtuais. Atualmente, o Kindle
está à venda apenas nos sites da
Amazon e do Ponto Frio. O apare-
lho também pode ser encontrado
na rede Livraria da Vila e nos
quiosques da Amazon. De acordo
com Szapiro — que antes da Ama-
zon dirigiu a Apple no Brasil — a
lista aumentará até o fim do ano.

Microsoft negocia Nook
com Barnes & Noble
Bruna Cortez
De São Paulo

A Microsoft negocia oferta de
US$ 1 bilhão pela totalidade da
Nook Media, joint venture no ra-
mo de leitores digitais que mon-
tou com a Barnes & Noble e outros
investidores, em 2012. A informa-
ção foi publicada ontem pelo site
especializado em tecnologia Tech-
Crunch, que cita documentos in-
ternos aos quais teve acesso.

Segundo a reportagem, a Micro-
soft poderia concentrar seus negó-
cios de leitores digitais e tablets
com os da Nook sob o guarda-chu-
va dessa empresa.

Nos EUA, a Barnes & Noble fe-
chou ontem em US$ 22,08 por
ação, com alta de 24,25%, e a Mi-

crosoft fechou em US$ 32,66 por
ação, com queda de 1%.

O documento, segundo o site, di-
zia que a Nook planeja encerrar a
produção de tablets baseados no sis-
tema operacional Android possivel-
mente no fim do ano fiscal 2014.

Em abril de 2012, a Microsoft fez
um investimento de US$ 300 mi-
lhões por uma participação de 17,6%
na nova subsidiária da Barnes & No-
ble. O movimento foi interpretado
pelo mercado como uma tentativa
de fortalecimento de ambas as com-
panhias frente ao avanço de rivais
como Apple e Amazon.

Na época, o mercado também
interpretou que a parceria das em-
presas deixava uma porta aberta
para que, no futuro, a Microsoft fi-
zesse uma oferta pela Nook.

Equipamentos Companhia lança aparelho por US$ 99 e
tenta impulsionar seu sistema operacional Asha

Nokia entra na briga
por celular barato
para emergentes
R. Jai Krishna* e Moacir Drska
De Nova Déli e São Paulo

Na luta para recuperar terreno
no competitivo mercado de smart-
phones, a Nokia lançou ontem um
smartphone com tela sensível ao
toque de US$ 99, com foco na Índia
e em outros mercados emergentes,
para ajudar a impulsionar as ven-
das e aumentar sua participação
no segmento. A fabricante finlan-
desa de celulares também anun-
ciou o sistema operacional Asha,
que vai rodar em seu smartphone
de baixo custo Nokia Asha 501. Se-
gundo a empresa, a plataforma é
desenhada para permitir um aces-
so mais amplo aos desenvolvedo-
res de aplicativos.

A Nokia tem se esforçado para
competir no mercado de smart-
phones mais sofisticados, um
segmento dominado pela Apple
e a sul-coreana Samsung. Um
agravante aos desafios da Nokia
é a forte concorrência de fabri-
cantes chineses e indianos de ce-
lulares de baixo custo, como a
Micromax Informatics. Na Índia,
a Micromax vende um smart-
phone por US$ 65, enquanto a
Samsung vende dispositivos
abaixo de US$ 110. Até o ano pas-
sado, a Nokia tinha uma partici-
pação de mercado dominante na
Índia, mas tem enfrentado uma
ameaça crescente da Samsung.

O lançamento do smartphone

de baixo custo reflete o esforço
contínuo da Nokia para avançar
em mercados emergentes de rá-
pido crescimento, apesar da con-
corrência acirrada e das margens
estreitas. O lançamento da plata-
forma Asha também sinaliza que
a Nokia está tentando proteger
suas apostas quando se trata de
sistemas operacionais de smart-
phones. Enquanto o iOS, da Ap-
ple, e o Android, do Google, do-
minam o mercado de sistemas
operacionais móveis, a Nokia
tem obtido pouco sucesso com
seu próprio sistema operacional.
Apesar de sua escala e de seu rela-
cionamento com as operadoras,
a companhia não foi capaz de
atrair desenvolvedores para criar
bons aplicativos nativos. A Nokia
acabou abandonando sua plata-
forma Symbian e adotou o Win-
dows, da Microsoft, em 2011.

“Com a nova plataforma Asha,
os desenvolvedores serão incen-
tivados a entregar aplicativos de
qualidade, encontrados ante-
riormente em smartphones mais
sofisticados, graças aos volumes
sem precedentes e às oportuni-
dades de alcance por meio de um
único canal de distribuição e
uma única plataforma”, afirmou
Marco Argenti, executivo-chefe
de experiências de desenvolve-
dor, em um comunicado.

Stephen Elop, executivo-chefe
da Nokia, disse ontem, durante o

evento de lançamento em Nova
Déli, que os smartphones abaixo
de US$ 100 podem gerar um mer-
cado de US$ 40 bilhões nos próxi-
mos dois anos, citando estimati-
vas de analistas. “Acreditamos
que o Asha 501 e a plataforma
Asha vão reinventar a categoria
de smartphones a preços acessí-
veis”, afirmou. Inicialmente de-
senvolvido para suportar serviços
de dados em 2G, o dispositivo se-
rá “relevante para 80% da popula-
ção mundial, especialmente nos
mercados emergentes”, afirmou.

A Nokia planeja começar a ven-
der o aparelho em junho. O preço
de US$ 99 exclui os impostos e sub-
sídios. O smartphone tem tela de 3
polegadas, câmera de 3.2 megapi-
xels, pesa 98 gramas e tem uma ca-
pacidade de memória de 4 GB, que
pode ser expandida até 32 GB. A
Nokia afirma que o dispositivo
tem autonomia de bateria para 17
horas de conversa.

O Asha 501 chegará ao merca-
do brasileiro no terceiro trimes-
tre. Com preço sugerido de
US$ 99, a versão para o país será o
Asha 501 Dual SIM, com vendas
por meio das lojas físicas da No-
kia e pelas principais redes vare-
jistas, informou a empresa.

No Brasil, o aparelho será ofe-
recido nas cores preto e branco. A
relação de aplicativos disponí-
veis inclui 40 jogos gratuitos da
Electronic Arts.

Com foco em mercados emer-
gentes, como Brasil e Índia, o pro-
duto é mais uma tentativa da No-
kia para recuperar na área celular,
mais especificamente em smart-
phones, categoria na qual ainda

não conseguiu igualar o domínio
que detinha até há pouco tempo
no mercado global de celulares.

Analistas disseram que o novo
smartphone pode ajudar a Nokia a
reconquistar sua vantagem com-

petitiva frente aos produtos de bai-
xo custo da Samsung e a ganhar es-
paço no mercado indiano entre os
consumidores que estão trocando
seus celulares mais básicos. (*Dow
Jones Newswires)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 maio 2013, Empresas, p. B2.




