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Juro Osawa
The Wall Street Journal

A chinesa Lenovo Group Ltd. 
está perto de se tornar a maior 
fabricante mundial de compu-
tadores pessoais, num momento 
em que a indústria dePCs se pre-
para para um dos piores anos da 
sua história. 

Para a Lenovo, que comprou 
a divisão de PCs da Internatio-
nal Business Machines Corp. em 
2005, o próximo grande desafio 
é encontrar uma nova fonte de 
receitas ampliando sua divisão 
de smartphones. Mas desde que 
a Apple Inc. revolucionou a com-
putação móvel com o iPhone, 
nenhum fabricante tradicional 
de PCs conseguiu prosperar e se 
tornar um grande concorrente 
no mercado. E romper o duopó-
lio da Apple e da Samsung Elec-
tronics Co. exige investimentos 
gigantescos.

 A Lenovo, que gera mais de 
80% da sua receita com PCs, afir-
mou que precisa abrir um pre-
cedente. “Temos que fazer outra 
transição bem-sucedida”, disse 
o diretor-presidente Yang Yuan-
qing numa entrevista recente. 
“Os smartphones são a nossa 
nova oportunidade.”

 Há alguns aspectos positivos: 
na China, a Lenovo é a segunda 
maior fabricante de smartpho-
nes, atrás da Samsung, desde 
que sua participação de mercado 
quase triplicou no ano passado, 
para 11%. Yang quer começar a 
vender smartphones nos Esta-
dos Unidos dentro de um ano.

 Mas também há obstácu-
los. Poucos consumidores fora 
da China associam a Lenovo 
aos smartphones. Até agora a 
empresa tem vendido smartpho-
nes sobretudo nos segmentos de 
baixo e médio preço. Competir 
globalmente com firmas como 
a Samsung vai exigir um status 
que nenhuma firma chinesa de 
tecnologia alcançou até agora.

 Os esforços da Lenovo ocor-
rem num momento em que a 
indústria de PCs tradicionais 
enfrenta perspectivas sombrias. 
A firma de pesquisa IDC prevê 
que as vendas mundiais de PCs 
de mesa e laptops vão encolher 

7,8% este ano e mais 1,2% em 
2014, pois os tablets e os smar-
tphones estão satisfazendo mais 
necessidades do consumidor. 
A Lenovo vem contrariando a 
tendência do setor, mantendo 
vendas sólidas, mas analistas 
dizem que ela não ficará imune 
à desaceleração.

 “A Lenovo tem de dois a três 
anos para continuar se expandin-
do  [no setor] de PCs, mas depois 
terá que criar outras fontes de 
crescimento”, disse Steve Zhang, 
analista da Macquarie Securities.

 A Lenovo planeja, de modo 
geral, aproveitar sua estratégia 
já bem testada e comprovada 
na divisão de PCs e aplicá-la nos 
smartphones. Ela vai se bene-
ficiar da sua forte presença na 
China, que lhe dá economia de 
escala para negociar com for-
necedores do mundo todo. Vai 
usar aquisições para expandir 
os canais de vendas no exterior 
e continuar realizando interna-
mente boa parte das suas ope-
rações de pesquisa, desenvolvi-
mento e fabricação.

 A capacidade de manufatura 

da Lenovo é particular, pois a 
maioria dos grandes fabrican-
tes de PCs optou por terceiri-
zar toda a produção. Com os 
smartphones, a abordagem da 
Lenovo tem sido essencialmen-
te a mesma. Em 2012, ela gas-
tou uns US$ 800 milhões para 
construir um enorme complexo 
industrial na cidade de Wuhan, 
na China central, para pesquisa, 
desenvolvimento e fabricação 
de smartphones e outros apare-
lhos móveis.

 A Lenovo diz que fabricar 
internamente lhe permite ser 
mais flexível quando precisa 
fazer mudanças ou acréscimos 
na sua linha de produtos. “Isso 
nos dá a capacidade de reagir 
muito depressa às mudanças do 
mercado”, disse Yang.

 A Lenovo chama sua estraté-
gia de “proteger e atacar.” Ela se 
concentra em proteger os lucros 
nos mercados onde tem grande 
participação e margens de lucro 
altas, como a China, e no setor de 
PCs comerciais para escritórios 
nos Estados Unidos. Ganhos nes-
ses mercados ajudam a financiar 

a expansão em mercados emer-
gentes na Ásia e América Lati-
na, ou em novas áreas, como os 
smartphones.

 A estratégia parece estar fun-
cionando. A Lenovo informou 
no mês passado que seu lucro 
no trimestre até março saltou 
90% em relação ao ano anterior. 
A receita subiu 8%. Sua fatia do 
mercado mundial de PCs cres-
ceu para 15,3% no trimestre, em 
comparação com 13,2% um ano 
antes, enquanto a líder de mer-
cado Hewlett-Packard Co. viu 
sua participação cair de 17,7% 
para 15,7%, segundo a IDC.

 Depois de adquirir a divisão 
de PCs da IBM, em 2005, a Leno-
vo tornou o inglês seu idioma 
oficial e Yang mudou-se da 
China para os EUA. 

Fora da China, a empresa 
começou a vender smartphones 
em vários mercados emergentes. 
Ela comunicou no mês passado 
que pretende aumentar as ven-
das desses aparelhos para 50 
milhões de unidades neste ano 
fiscal, ante 30 milhões no ano 
anterior, encerrado em março.

Com o fraco mercado de PCs, 
Lenovo vai atrás dos celularesINTERNACIONAL

O presidente do Fed, Ben Ber-
nank, disse ontem que o banco 
central americano pode começar 
no fim deste ano a reduzir o seu 
programa de compra de títulos, 
de US$ 85 bilhões por mês, e 
que no meio de 2014 ele pode 
ser concluído, quando a taxa de 
desemprego deve baixar para 7%. 
Em maio, ela estava em 7,6%. Ber-
nanke disse que o mercado de tra-
balho e a economia em geral tem 
melhorado nos últimos meses.

O governo britânico avalia divi-
dir o banco RBS em dois, um de 
financiamento imobiliário com 
ativos saudáveis e outro com 
títulos e empréstimos ruins, 
disse o ministro da Fazenda, 
George Osborne. Ele disse que a 
cisão ocorrerá se estudos indi-
carem que ela vai estimular o 
crédito a pessoas físicas e jurídi-
cas e acelerar o retorno do RBS 
à iniciativa privada. O governo 
passou a deter 81% da institui-
ção após socorrê-la em 2008.

As exportações japonesas subi-
ram 10,1% em maio ante um ano 
antes graças à desvalorização do 
iene, informou ontem o governo. 
Mas um grande aumento das 
importações fez com que o país 
registrasse um déficit comercial 
de US$ 10,4 bilhões no mês, 9,5% 
maior que em maio de 2012.

A Hermès, marca de luxo fran-
cesa, informou que apresentou 
ação judicial contra a concor-
rente LVMH e que busca o cance-
lamento de derivativos comple-
xos que permitiram que a LVMH 
aumentasse a fatia que possui na 
Hermès, hoje de 22,3%. A LVMH 
diz que a ação é infundada.

A FedEx, empresa americana 
de logística, informou que seu 
lucro no trimestre encerrado 
em maio caiu 45%, para US$ 303 
milhões, devido a despesas refe-
rentes a uma reestruturação. A 
FedEx, que é a maior empresa de 
transporte de carga do mundo 
por receita, também tem sofrido 
os efeitos da concorrência do 
frete marítimo,  mais barato.

Os designers italianos Dome-
nico Dolce e Stefano Gabbana 
foram condenados ontem pela 
Justiça da Itália a um ano e oito 
meses de prisão por evasão 
de divisas referentes ao não 
pagamento de impostos. Pela 
lei italiana, sentenças inferiores 
a três anos são cumpridas com 
prisão domiciliar ou a prestação 
de serviços comunitários. Os 
advogados da dupla afirmaram 
que vão recorrer. 

A Stratasys, líder dos EUA de 
impressão 3D, informou que 
fechou acordo para comprar 
a empresa novata Makerbot, 
também americana, por meio 
de troca de ações. O valor do 
negócio não foi divulgado, mas 
pessoas a par do assunto dizem 
que a Makerbot estaria avaliada 
em US$ 300 milhões.

A Kodak, fabricante de produ-
tos fotográficos dos EUA, infor-
mou que fechou um acordo, 
ainda pendente de aprovação 
das autoridades, que lhe permi-
tirá pagar alguns credores em 
dinheiro em vez de ações para 
sair da concordata. Os credores 
concordaram com uma nova 
emissão de ações que arrecada-
ria US$ 406 milhões.

REGIONAL

A Votorantim Cimentos  confir-
mou que adiou para 11 de setem-
bro sua oferta pública de ações, 
com a qual esperava levantar US$ 
4,7 bilhões simultaneamente 
nos EUA e no Brasil. Ela infor-
mou que suspendeu a operação 
devido às condições “desfavo-
ráveis” do mercado. Segundo a 
Dealogic, foi a maior abertura de 
capital a ser adiada na história 
do mercado americano. 

O PIB da Argentina cresceu 3% 
no primeiro trimestre ante um 
ano antes, informou a agência 
de estatísticas Indec. A alta 
moderada foi impulsionada 
pela produção recorde de carros 
e o aumento na safra de grãos. O 
governo divulgou também que 
o superávit comercial em maio 
foi de US$ 1,34 bilhão, 3% menor 
que um ano antes.

A ATS Brasil, joint venture 
entre as bolsas americanas NYSE 
Euronext e Americas Trading 
Group, solicitou ontem à CVM 
autorização para operar no mer-
cado brasileiro. Sua intenção é 
começar a operação no primeiro 
semestre do próximo ano. Se o 
pedido for aprovado, ela será 
a primeira bolsa em mais de 
uma década a competir com a 
BM&FBovespa.

O Equador teve uma arrecada-
ção líquida de US$ 5,53 bilhões 
entre janeiro e maio, 14% supe-
rior em relação a um ano antes, 
informou ontem o governo. Os 
impostos são a principal fonte 
de recursos do orçamento fede-
ral, representando cerca de 40% 
do total em 2012. A meta do 
governo  é ampliar a arrecada-
ção este ano em 9%.

Shelly Banjo
The Wall Street Journal

A Amazon.com Inc. se tornou a 
líder absoluta das vendas on-line 
graças a uma rede de mais de 40 
armazéns nos Estados Unidos, 
alguns empregando assistentes 
robóticos, que aceleram o pro-
cesso de envio das encomendas 
com uma eficiência brutal.

A Wal-Mart Stores Inc., que 
tenta se recuperar no mercado 
de comércio eletrônico, concluiu 
que não quer simplesmente 
copiar a Amazon, já que também 
tem que se preocupar em abaste-
cer suas lojas. 

A empresa está criando um 
novo e amplo sistema de logís-
tica que inclui a construção de 
novos armazéns para os pedi-
dos on-line e o uso de funcioná-
rios das lojas para empacotar e 
enviar os itens para os clientes. 
O Wal-Mart concluiu que essa é 
a forma mais rápida e barata de 
despachar algumas encomendas 
nos Estados Unidos.

“Estamos começando a ganhar 
força”, declarou o diretor-pre-
sidente Mike Duke durante a 
assembleia anual da empresa 
neste mês. “Eu digo começando 
porque sabemos que é uma área 
em que temos ainda um longo 
caminho a percorrer.”

O Wal-Mart está sendo forçado 
a inventar sua própria solução 
porque ele ainda não descobriu 
como entregar de forma econô-
mica todos os seus produtos aos 
consumidores on-line, dizem 
atuais e ex-executivos da empre-
sa. É uma admissão extraordiná-
ria para a gigante americana, que 
se tornou a maior varejista do 
mundo em parte pela eficiência 
da sua cadeia de suprimentos.

Apesar das várias promessas de 
se tornar uma força on-line desde 
que entrou no comércio eletrôni-
co, há dez anos, o Wal-Mart tem 
ficado muito atrás da Amazon. 
Em 2012, as vendas da Amazon 
somaram US$ 61 bilhões em 
comparação aos estimados US$ 
7,7 bilhões vendidos on-line pelo 
Wal-Mart, de acordo com a publi-
cação “Internet Retailer”. O Wal-
Mart informou que espera US$ 10 
bilhões em vendas on-line neste 
ano, apenas cerca de 2% da sua 
receita anual de US$ 469 bilhões.

No ano passado, as vendas 
on-line cresceram 16% nos EUA, 
para US$ 224,3 bilhões, e hoje 
representam cerca de 5% das ven-
das totais de bens de consumo. 
A estimativa é que esse número 
dobre até 2017, segundo a firma 
de pesquisa Forrester Research 
Inc. As vendas físicas ainda res-
pondem por US$ 9,50 de cada 
US$ 10 gastos, mas cresceram 
apenas 5% ante o ano anterior.

Parte do problema do Wal-

Mart, segundo ex-executivos da 
empresa, é que começou a inves-
tir tarde na distribuição de pro-
dutos vendidos on-line devido a 
um choque cultural interno entre 
engenheiros focados nos negó-
cios pela internet e profissionais 
de logística focados em lucro.

A área de comércio eletrônico 
do Wal-Mart é gerida como uma 
empresa separada, com sede pró-
pria, outro diretor-presidente e 
uma equipe de compras especí-
fica. Ela tem recorrido a espaços 
improvisados nos centros de dis-
tribuição e armazéns de terceiros 
para lidar com suas vendas. Suas 
entregas podem custar entre US$ 
5 e US$ 7 por pacote, enquanto 
a média da Amazon é de US$ 3 
a US$ 4, dizem analistas. O Wal-
Mart não revelou custos de frete.

A empresa promete agora  
resolver seu problema on-line 
com uma rede de distribuição que 
compartilha dados do estoque de 
suas 4.000 lojas e 158 armazéns 
nos EUA e imediatamente define 

qual a melhor forma de entregar 
uma TV ou uma camiseta. Tam-
bém construirá mais centros de 
distribuição para as vendas on-
line, mas não informou quantos.

Em alguns casos, funcionários 
com carrinhos de supermercado 
vão pegar produtos das pratelei-
ras das lojas, embalá-los e enviá-
los. O conceito está em teste em 
35 lojas. A partir deste mês, o 
Wal-Mart também irá instalar 
armários em uma dúzia de lojas 
para que os clientes possam 
pegar produtos encomendados 
pela internet.

Alguns especialistas são céti-
cos. Dizem que nenhuma gran-
de rede de varejo ainda desco-
briu como lidar com o comércio 
eletrônico de forma tão eficien-
te como a da Amazon ao mesmo 
tempo em que fazia entregas 
em lojas.

O Wal-Mart informou que 
seus investimentos em comér-
cio eletrônico neste ano devem 
custar US$ 0,09 por ação, o que 
representa cerca de US$ 430 
milhões antes dos impostos. Foi 
a primeira vez que a empresa 
revelou esse tipo de despesa.

Neil Ashe, presidente mundial 
das operações de comércio ele-
trônico do Wal-Mart, admite que 
a operação on-line é um desafio. 
Ele relata uma conversa em uma 
reunião de diretoria na sede 
das operações on-line, em San 
Bruno, na Califórnia, quando lhe 
perguntaram quanto custaria e 
quanto tempo levaria para con-
solidar o negócio na Web.

“Vai levar o resto de nossas 
carreiras e todo o dinheiro que 
tivermos”, respondeu. “Isso não 
é um projeto. Isso se trata do 
futuro da empresa.”

(Colaborou Greg Bensinger.)

Vendas on-line desafiam o Wal-Mart

Centro de distribuição do Wal-Mart na sua sede em Bentonville, no Arkansas

WESLEY HITT FOR THE WALL STREET JOURNAL

Em busca de novas fontes de lucro 
Lenovo acredita em novas oportunidades no mercado de smartphones

O K900, smartphone da Lenovo
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Lenovo Dell Acer Asus Outros

Sharon Terlep, Dennis K. 
Berman e Shira Ovide
The Wall Street Journal

A Microsoft esteve recente-
mente em discussões avançadas 
com a Nokia Corp. sobre uma 
possível compra do negócio de 
aparelhos móveis da empresa 
finlandesa, segundo pessoas a 
par do assunto. 

O casamento poderia ter refor-
mulado a indústria. Mas as nego-
ciações fracassaram, disseram as 
pessoas. Uma delas disse que as 
negociações ocorreram este mês, 
mas não devem ser retomadas.

Os dois lados fizeram progres-
sos significativos em um plano 
que uniria a gigante americana 
de software com uma pionei-
ra da telefonia celular. Ambas 
vêm enfrentando dificuldades, 
à medida que tentam se adaptar 
a um mundo em que os consu-
midores preferem smartphones 
fabricados pela Apple Inc. e pela 
Samsung Electronics Co.

“Temos uma parceria profunda 
com a Microsoft e não é incomum 
que Nokia e Microsoft se reúnam 
com frequência”, disse um porta-

voz da Nokia. Um porta-voz da 
Microsoft se recusou a comentar.

A Microsoft acabou desistindo 
do negócio, em parte, por causa 
do preço e da posição complicada 
em que se encontra a Nokia, muito 
atrás das rivais Apple e Samsung. 
Uma série de empresas asiáticas 
agora também avança no merca-
do de fabricação de smartphones 
e outros dispositivos.

A  ação da Nokia está cotada em 
US$ 3,84, cerca de 50% acima da 
média do ano passado, mas muito 
abaixo de seus picos históricos, 
o que dá à empresa um valor de 
mercado de US $ 14 bilhões.

Um fator positivo nas nego-
ciações foi a possibilidade de a 
Microsoft usar parte dos cerca de 
US$ 66 bilhões que mantém em 
suas subsidiárias no exterior para 
financiar o negócio, um caixa que 
seria difícil de repatriar aos EUA 
sem incorrer em uma grande des-
pesa com impostos.

A Nokia fez acordo há dois anos 
para usar exclusivamente o sof-
tware da Microsoft em seus smar-
tphones. Até agora, a aliança não 
ajudou a dar impulso aos negó-
cios móveis das duas empresas.

Microsoft chegou perto 
de comprar a Nokia
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