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Est rat é g i a Contrabando e serviços
na nuvem estão entre as ameaças

Fabr icantes
lutam para
manter papel
do pen drive

SILVIA COSTANTI/VALOR

Carolina Maldonado, vice-presidente de vendas e mercado da Kingston para a América Latina: negociações para chegar a 700 pontos de venda neste ano

Daniele Madureira
De São Paulo

Manhã de sábado na rua 25 de
Março, zona central de São Paulo.
Em meio à profusão de 400 mil
pessoas que visitam diariamente
um dos maiores centros de co-
mércio popular do país, vende-
dores ambulantes anunciam, aos
berros, pen drives a preços de li-
quidação: um modelo de 32 gi-
gabytes (GB) da americana
Kingston, por exemplo, sai por
meros R$ 30, um terço do valor
cobrado nas lojas do ramo.

O preço suspeito evidencia um
dos maiores problemas dos fabri-
cantes desses dispositivos: o alto
fluxo de produtos ilegais que che-
ga ao país pela fronteira do Para-
guai, facilitada pelo tamanho re-
duzido dos pen drives. Mas o con-
trabando não é a única dificuldade
do setor. Os pen drives já foram ob-
jetos de desejo. Anos atrás, era co-
mum incluir o dispositivo na lista
de compras durante viagens ao ex-
terior, devido ao alto custo do pro-
duto no país. Como costuma ocor-
rer no setor de tecnologia, porém,
os preços caíram rapidamente en-
quanto a capacidade de armaze-
namento aumentou, elevando a
pressão sobre as margens de lucro.

A maior ameaça parece vir da
internet. Os serviços de armaze-
namento de dados na nuvem, co-
mo Dropbox e Evernote, ficam
cada vez mais populares. Com
eles, é possível guardar fotos, do-

cumentos, vídeos e músicas na
internet, acessando esse acervo
de qualquer dispositivo, como
notebooks ou tablets.

Para não perder a relevância,
os fabricantes estão adotando
medidas para facilitar o acesso
do consumidor aos pen drives,
de maneira a popularizar seu
uso. Um dos caminhos encontra-
dos é fazer com que o dispositivo
saia dos limites das lojas especia-
lizadas para chegar a prateleiras
que incluem até padarias.

“Promovemos a venda de pen
drives na Galeria dos Pães [pada-
ria situada no sofisticado bairro
dos Jardins], em São Paulo, e os
resultados foram positivos”, dis-
se Carolina Maldonado, vice-pre-
sidente de vendas e mercado da
Kingston para a América Latina.
“É um local onde as pessoas vão
com frequência, próprio para in-
centivar a compra por impulso.”

Depois da experiência bem-
sucedida, a Kingston decidiu le-
var seus produtos para lojas de
conveniência dos postos de gaso-
lina. A empresa negocia acordos
para chegar a 700 pontos de ven-
da no país neste ano.

Na concorrente Sandisk, a
abordagem é parecida. “O pen
drive não pode ficar escondido
em um canto da loja”, disse Mai-
ko Paula, diretor sênior para a
América Latina. A empresa nego-
ciou com o Wa l m a r t a mudança
de localização dos pen drives nas
lojas da rede: em vez de ficar em

Quality Software vai ao Bovespa Mais
Mercado acionário
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

A Quality Software será a pró-
xima empresa da carteira do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) a listar ações no Bovespa
Mais, o mercado de acesso da
bolsa paulista. A empresa plane-
ja iniciar o processo na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM)
nos próximos dias. O caminho
escolhido será o mesmo da Se-
nior Solution — a Quality fará
primeiro a listagem e, futura-
mente, uma oferta de ações.

“Queremos estar prontos para
fazer a captação assim que iden-
tificarmos o melhor momento

do mercado”, disse Julio Britto Ju-
nior, diretor-presidente da Qua-
lity e que passará a acumular a
função de diretor de relações
com investidores da empresa.

O executivo disse que o valor
da operação dependerá também
do momento que a empresa vive.

A Quality foi fundada em 1989
e é especializada em terceiriza-
ção de projetos e implantação de
equipamentos, softwares e siste-
mas, como bancos de dados, re-
des locais, de longa distância e
privativas virtuais, entre outros.

A entrada do BNDES no capital
da companhia aconteceu em
2008. O banco fez um aporte de
R$ 6,8 milhões e ficou com 27% de
participação na empresa. “Na -
quele momento pensávamos no
crescimento do negócio e na pro-

fissionalização e também criar
mecanismos de liquidez para
buscar novos recursos”, disse Brit-
to Junior. A associação ao banco
trouxe processo decisório e o di-
nheiro para buscar a certificação
de qualidade necessária para
atrair clientes de maior porte.

Quando o BNDES passou a fa-
zer parte da companhia, o fatura-
mento da Quality, que na ocasião
era de R$ 14,659 milhões, passou
para R$ 25 milhões em 2012, um
incremento de 70% no período.
Nos últimos três anos, a compa-
nhia apresentou lucro e, ainda de
acordo com o executivo, o cresci-
mento anual da tem alcançado
dois dígitos.

Britto Junior disse que a pro-
posta da Quality é se concentrar
no atendimento de empresas de

médio porte, um universo que
pode atingir 16 mil companhias,
por seus cálculos.

Segundo o executivo, a maio-
ria dessas empresas é atendida
na parte de tecnologia da infor-
mação por equipes internas, sem
ganho de escala ou um processo
profissional de TI. Algumas fe-
cham negócios com companhias
terceirizadas, que têm escala,
mas sem grande diferencial de TI,
o que a Quality procura oferecer.

“As equipes internas são, hoje,
nossas principais concorrentes e
nossa maior perspectiva de cres-
c i m e n t o”, disse Britto Junior.

A companhia também preten-
de buscar aquisições, concentra-
das em empresas que possam
ampliar a carteira de produtos e
serviços que já oferece.

Dell pressiona Icahn para detalhar proposta
David Gelles
Financial Times, de Nova York

A comissão especial formada
pelo conselho de administração
da Dell, que avalia ofertas con-
correntes pela compra da fabri-
cante de computadores, infor-
mou a Carl Icahn e à Southeas-
tern Asset Management que, se
não esclarecerem os termos de
sua proposta, não poderão fazer
a análise financeira (“due dilli-
g e n c e”) necessária para dar an-
damento ao negócio.

O tiro de advertência da co-
missão, transmitido por meio de
carta enviada ontem, ocorre
uma semana após o grupo ava-
liador ter pedido a Icahn e à
Southeastern mais informações
sobre sua proposta, que implica-
ria a concessão, pela Dell, de um
dividendo de US$ 12 ou de pa-
péis adicionais aos acionistas
em uma empresa recapitalizada.
Icahn e a Southeastern não res-

ponderam até o momento.
A oferta deles, feita por meio

de carta que acusava a Dell e seu
conselho de administração de
fazer uma gestão “maldireciona -
d a” da empresa, permitiria aos
acionistas reter uma participa-
ção e se beneficiar de qualquer
fator positivo, ao mesmo tempo
em que receberiam um paga-
mento imediato. Mas a oferta
não dava detalhes sobre como a
operação seria financiada, e foi
recebida com ceticismo por
muitas pessoas bem-informadas
sobre o negócio.

A comissão disse ontem que
precisava de mais dados para
considerar a oferta como “razoa -
velmente passível” de levar à for-
mulação de uma proposta supe-
rior à oferta de Michael Dell e da
Silver Lake.

“Se não recebermos informa-
ções que respondam à nossa car-
ta de 13 de maio, não estaremos
em condições de avaliar se a

proposta de vocês atende a esse
p a d r ã o”, escreveu a comissão.
“Correspondentemente, nem
nós nem nossos representantes
serão capazes de responder às
solicitações e consultas de vo-
c ê s .” Se a comissão não se com-
prometer com Icahn e a Sou-
theastern, é provável que a atual
oferta de compra do principal
executivo, Michael Dell, e da Sil-
ver Lake Partners vá a votação.

O consórcio de Michael Dell
está oferecendo US$ 13,65 por
ação para fechar o capital da
empresa, iniciativa que lhe per-
mitiria tentar uma recuperação
dos resultados longe do olhar
atento das bolsas. A oferta de
Michael Dell e da Silver Lake, e
parcialmente financiada pela
Microsoft, foi considerada baixa
pelos acionistas quando foi
anunciada. Icahn e a Southeas-
tern se referiram a ela como “o
grande brinde”. Desde o anún-
cio da proposta, no entanto, a

sorte da Dell continuou a decli-
nar, com seu lucro líquido, por
exemplo, tendo caído significa-
tivamente no trimestre mais re-
cente, em vista do recuo das ven-
das de PCs.

Icahn entrou na guerra pelo
controle da Dell no fim de um
período de 45 dias de exposição,
em que a companhia foi autori-
zada a solicitar ofertas de com-
pra concorrentes. O investidor
bilionário ofereceu inicialmente
cerca de US$ 15 por ação para
adquirir 58% da Dell, o que dei-
xaria uma participação acioná-
ria remanescente a ser negocia-
da publicamente.

O Blackstone manifestou inte-
resse por um negócio concor-
rente na época e iniciou a análi-
se financeira das contas da em-
presa. Entretanto, se retirou da
disputa de ofertas diante da per-
sistência da queda livre do
mercado de computado-
res pessoais.

armários trancados, como ocor-
ria até recentemente, o dispositi-
vo está sendo transferido para
pontos próximos aos caixas.

Com preços menores, novos
locais de venda e pontos mais
destacados nas gôndolas, os fa-
bricantes esperam fortalecer a
posição do pen drive frente aos
serviços na nuvem, que costu-
mam oferecer pacotes básicos
gratuitamente. O consumidor só
paga se quiser maior capacidade
de armazenamento.

No Brasil, esses programas ain-
da são incipientes, mas o consu-
midor dá sinais de que está dei-
xando o pen drive na gaveta. De
acordo com a empresa de pes-
quisas GfK, as vendas de pen dri-
ves no país recuaram 37% em va-
lor no ano passado, para R$ 216
milhões, depois de registrarem
crescimento de 21% no ano ante-
rior. Em volume, as vendas caí-
ram 13% em 2012. A GfK audita
grandes varejistas, como Lojas
Americanas, mas não leva em
conta a venda em pequenas pa-

pelarias, que juntas têm partici-
pação expressiva no total.

O número de fabricantes tam-
bém tem diminuído, mostra o le-
vantamento da GfK. No primeiro
trimestre, o número de marcas
no país caiu 39%, de 51 para 31
fornecedores. “É uma indústria
que vem enxugando”, disse a di-
retora da GfK, Gisela Pougy. “Não
temos pesquisas específicas com
consumidor, mas tudo indica
que o usuário vem preferindo
guardar seus arquivos na nuvem
ou até no celular, quando se trata
de músicas e fotos, do que em um
pen drive, mais fácil de perder.”

Carolina Maldonado, da
Kingston, disse não acreditar que
o armazenamento na nuvem re-
presente o fim dos pen drives.
“Quando se trata de informações
financeiras, imposto de renda e
apresentações de trabalho, o
usuário costuma preferir o pen
drive, porque há dúvidas quanto
à segurança na nuvem”, afirmou.

A desaceleração no ritmo de
vendas de pen drives, frente a ou-

tros acessórios tecnológicos, fez
com que a francesa Fnac, dona de
uma rede de 11 lojas no país, mu-
dasse a estratégia de compras. A
companhia passou a investir em
produtos com apelo de design:
tamanhos inferiores aos usuais e
formatos inusitados, incluindo
animais como pinguins e elefan-
tes. As vendas voltaram a acelerar
neste ano, com alta de 20% entre
janeiro e abril, ante o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Em 2012,
o aumento havia sido de 6%. O
modelo de 8 gigabytes represen-
ta mais da metade das vendas.

Sem abandonar o pen drive, a
Kingston e a Sandisk começam a
apostar na migração da demanda
de pen drives para os cartões de
memória, de tablets e smartpho-
nes, que também fazem parte de
seus portfólios. Na América Latina,
as vendas de pen drive da Kingston
cresceram 7,5% em 2012, enquan-
to a demanda por cartões de me-
mória aumentou 39%.

O pen drive — criado pelo israe-
lense Dov Moran, e lançado há 13

anos — não é o único produto de
armazenagem de dados que luta
para manter sua posição. Segundo
a Superintendência da Zona Fran-
ca de Manaus (Suframa), a produ-
ção de DVD-R — o DVD regravável
— acumula dois anos consecutivos
de retração (entre 2010 e 2012, o
recuo foi de 25%). Surpreendente-
mente, o CD regravável ou CD-R,
que tem capacidade menor de ar-
mazenagem, caiu 4% em 2012.

Na opinião de Carmo Caparel-
li, diretor de operações da Video -
l a r, fabricante das marcas Emtec e
Nipponic, de CDs, DVDs e pen dri-
ves, há espaço para o crescimento
da venda de dispositivos de me-
mória portátil no Brasil. “O con-
sumo [desses produtos] ainda é
concentrado nas classes mais al-
tas”, disse. Para o executivo, há
restrições ao armazenamento na
nuvem no Brasil devido aos pro-
blemas de infraestrutura de ban-
da larga. “Não adianta ter o arqui-
vo na nuvem, para acessar de
qualquer lugar, se a conexão fa-
lha ou está ausente”, afirmou.

Novo competidor
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Os irmãos finlandeses Sami
Pienimaki (foto) e Tomi Pienimaki,
respectivamente fundador e
executivo-chefe da fabricante de
celulares Jolla (pronuncia-se “iolla”)
apresentaram ontem o primeiro
aparelho da companhia. O

smartphone traz o sistema
operacional Sailfish, que se
apresenta como uma das
alternativas ao duopólio do Android,
do Google, e do iOS, da Apple. O
telefone da Jolla custa € 399 e chega
ao mercado europeu no fim do ano.
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