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E q u i p a m e n to s Previsão é de uma queda global superior a 10%, provocada pela concorrência de tablets e celulares

Declínio histórico vai marcar PCs neste ano
Hannah Kuchler

Financial Times, de San Francisco

As vendas de computadores
pessoais vão apresentar a “retração
anual mais profunda na história”
em 2013, de mais de 10%, afetadas
pela adesão de mais consumidores
aos tablets e smartphones, segun-
do relatório da International Data
Corporation (IDC), geralmente
acompanhado de perto pelo setor.

As vendas mundiais de compu-
tadores, em unidades, poderão
continuar em queda em 2014, em-
bora em ritmo menor, de 3,8%, pa-
ra pouco mais de 300 milhões de

unidades, patamar que foi visto
pela última vez em 2008.

A nova previsão de queda para
este ano é ainda pior do que o IDC
projetava originalmente e do que
o declínio de mais de 7% em 2012.

Consumidores vêm abando-
nando rapidamente os computa-
dores portáteis e de mesa em favor
de aparelhos ainda mais portáteis,
mesmo nos países emergentes,
que até agora vinham sendo o mo-
tor de crescimento nas vendas de
computadores. As vendas totais de
computadores poderão cair um
pouco mais nos países emergen-
tes, segundo a IDC.

Jay Chou, analista sênior de pes-
quisa da IDC, disse que sua a prin-
cipal preocupação é a de que há
poucos motivos para substituir
aparelhos mais antigos.

“Embora a pesquisa da IDC
mostre que o PC ainda é o aparelho
principal de computação — por
exemplo, os PCs são usados mais
horas por dia do que tablets e tele-
fones —, o uso do PC, ainda assim,
cai a cada ano, à medida que mais
aparelhos se tornam disponíveis”,
disse. “E apesar dos esforços do se-
tor, o uso do PC não mudou signifi-
cativamente além das tarefas de
produtividade e consumo para di-

ferenciar os PCs de outros apare-
lhos. Como resultado, o tempo vi-
da do PC continua a crescer, limi-
tando a evolução do mercado.”

O mercado de PCs para pessoas
jurídicas está “notavelmente me-
lhor ” do que o para consumidores
neste ano, porque as empresas são
mais lentas na adoção dos tablets e
algumas vêm substituindo máqui-
nas com o sistema operacional
Windows XP, que se aproxima do
fim de seu ciclo de vida.

A IDC prevê pequeno declínio
em 2014 e demanda estagnada no
longo prazo no mercado para em-
presas e para pessoas físicas.

Fabricantes de computadores
pessoais, como a Hewlett-Packard
(HP)  e a  Dell, tentam mudar de ru-
mo para enfrentar a mudança de
comportamento dos consumido-
res. A HP está quase na metade de
um plano de recuperação de cinco
anos sob o comando da executiva-
chefe Meg Whitman, idealizado
para reduzir sua dependência em
relação às vendas de computado-
res, e a Dell fechou o capital.

A L e n o v o, empresa chinesa que
se tornou a maior fabricante mun-
dial de computadores, entretanto,
ainda conseguiu crescer. Com
acesso a um imenso mercado do-

méstico e a fortes vendas para em-
presas, superou o desempenho do
mercado em 12 pontos percen-
tuais, segundo a empresa de pes-
quisas G a r t n e r.

Loren Loverde, vice-presidente
do relatório Worldwide Quarterly
PC Tracker, da IDC, disse que as
vendas de tablets com Windows e
de aparelhos “dois em um”  — com -
binando características de tablet e
computador — vão se tornar um
“importante segmento de cresci-
m e n t o”, representando 10% do
mercado combinado de tablets
com Windows e computa-
dores em 2016.
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Sob o comando de Meg Whitman, HP tenta reduzir sua dependência em relação às vendas de computadores

Bematech investe para ir
além da impressora fiscal
A u to m a ç ã o
Daniele Madureira

De São Paulo

O atual cenário no mercado de
automação comercial, que prevê a
adoção paulatina da nota fiscal ao
consumidor eletrônica (NFC-e) a
partir de 2014, não vai afetar os ne-
gócios da Bematech, uma das prin-
cipais fornecedoras do produto no
país, segundo o presidente da
companhia, Cleber Morais. Com a
NFC-e, não é preciso imprimir a
nota, que pode ser encaminhada
por e-mail ao consumidor.

“A impressora fiscal deixou de
ser o carro-chefe da Bematech há
um ano e meio”, informou o execu-
tivo ao Va l o r . Ainda assim, a parte
de equipamento, que inclui, além
da impressora fiscal, leitores ópti-
cos e “self check-outs” (para o setor
hoteleiro), representa pouco mais
de 50% da receita. No acumulado
dos primeiros nove meses de 2013,
a receita líquida da Bematech foi
de R$ 264,3 milhões, com alta de
9,6% sobre o mesmo período do
ano anterior. O lucro líquido foi de
R$ 30,6 milhões, 40,6% superior ao
do mesmo período de 2012.

“Nosso objetivo é oferecer so-
luções em software e hardware

que acelerem o atendimento do
estabelecimento comercial”, afir-
mou Morais, que tem como foco
os segmentos de hotelaria, res-
taurantes e varejo. “É isso que os
clientes demandam como dife-
rencial competitivo.” O executivo
prevê para 2014 um cenário de
crescimento da economia no pri-
meiro semestre, puxado pela Co-
pa do Mundo. A ideia de Morais é
substituir a receita da impresso-
ra fiscal por outros produtos e
serviços. Hoje, a Bematech tem
5 mil revendedores, que aten-
dem 500 mil pontos de venda.

Sem citar nomes de clientes, o
executivo enumera algumas no-
vidades que estão em projeto-pi-
loto em empresas brasileiras.
Parte delas foi testada antes nas
unidades da Bematech nos Esta-
dos Unidos e em Taipei.

Uma das inovações é o “kitchen
display system” (KDS), usado por
restaurantes nos EUA e que come-
ça a ser adotado aqui. Trata-se de
um sistema que faz todo o controle
de estoque e produção da comida.
A partir do KDS, o pedido feito ao
garçom vai on-line para a cozinha.
“A CPU na cozinha precisa ser me-
nor que uma comum e blindada,
adaptada para esse fim”, disse.

Outro exemplo é o sistema ado-

tado em uma casa noturna no Rio
de Janeiro, que permite ao cliente
“furar a fila” na hora do pagamen-
to. “Existe uma grande concentra-
ção de saída de clientes do estabe-
lecimento entre as 4 horas e 5 ho-
ras da manhã”, lembra Morais. Um
aplicativo baixado no smartphone
do usuário permite que ele pague
a comanda pelo celular.

Já uma varejista de moda inves-
tiu em novas CPUs nas lojas, para
diminuir o tempo de permanência
do cliente na fila. Com o mesmo
objetivo, outra varejista está muni-
ciando os atendentes com disposi-
tivos móveis para pagamento, o
que alivia a fila no caixa.

São soluções importantes para o
varejo, especialmente nesta época
do ano, em que as lojas chegam a
perder vendas por conta das ex-
tensas filas, que desanimam parte
da clientela, disse Morais. “A tecno-
logia ajuda o varejista a ser mais
ágil e a atender melhor”, afirmou.

Cerca de 80% da receita da Be-
matech está nas pequenas e mé-
dias empresas, com vendas de até
R$ 100 milhões ao ano. Entre as
grandes redes, estão clientes como
Riachuelo e Leroy Merlin. A Bema-
tech abriu o capital em 2008 e, des-
de então, investiu cerca de R$ 200
milhões em oito aquisições.
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Cleber Morais, presidente da Bematech: serviços para acelerar atendimento em estabelecimentos comerciais

TIM e Telebras compartilham rede
I n f ra e st r u t u ra
Rafael Bitencourt

De Brasília

A TIM e a Te l e b r a s assinaram on-
tem um contrato de compartilha-
mento de 2.208 quilômetros de fi-
bras ópticas de alta capacidade de
tráfego ligando Norte, Nordeste e
Sudeste. O acordo tornará possível
o fornecimento de serviço de ban-
da larga de alta velocidade em lo-
calidades remotas, no interior das
regiões Norte e Nordeste, além de
desafogar redes no Sudeste.

As redes compartilhadas entre
as duas empresas serão assumidas
sem qualquer forma de transmis-
são de sinais de comunicação nos
cabos ópticos. No jargão do setor,
elas estão “apagadas”. Caberá à ca-
da empresa que receber a estrutu-
ra a responsabilidade de ilumina-
ção da fibra e prestação do serviço.

O acordo prevê a cessão fibras
ópticas no chamado “l i n h ã o”, atra-

vés das redes de transmissão de
energia que ligam Tucuruí (PA) a
Manaus (AM) e Tucuruí a Macapá
(AP) por parte da TIM à Telebras. O
presidente da TIM Brasil, Rodrigo
Abreu, disse que a rede permite ve-
locidade no patamar de 100 mega-
bits por segundo (Mbps).

“A parceria é estratégica para a Te-
lebras, na medida em que propor-
cionará a ampliação do Programa
Nacional de Banda Larga (PNBL) a
locais distantes e isolados da região
Norte, combatendo a exclusão digi-
tal e promovendo o desenvolvimen-
to de municípios hoje carentes de
i n f r a e s t r u t u r a”, disse o presidente da
Telebras, Caio Bonilha.

Em contrapartida, a Telebras
compartilhará a rede de dados
com a TIM em áreas consideradas
estratégicas das regiões Norte, Su-
deste e Nordeste, nas ligações Belo
Horizonte-Vitória, Tucuruí-Belém,
Te r e s i n a - J u a z e i r o - Pe t r o l i n a - Pa u l o
Afonso. Boa parta das redes ofere-
cidas pela estatal foram obtidas

em acordos comerciais com as elé-
tricas controladas pelo governo fe-
deral, ligadas ao grupo Eletrobras.

“Essa infraestrutura fez com que
a região Norte passasse para um
novo patamar de conexão em ban-
da larga. Agora, será a vez da re-
gião Nordeste”, disse o presidente
da TIM. Segundo ele, a disponibili-
dade da infraestrutura aumentou
a velocidade média da banda larga
em três vezes no Norte do país.

A TIM planeja ampliar sua dis-
ponibilidade em redes de fibras
ópticas para 65 mil quilômetros
no país até 2016, como prevê o pa-
cote de investimentos de R$ 11 bi-
lhões para o triênio 2014 a 2016.

Abreu evitou comentar o pare-
cer do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), que re-
comendou multa de R$ 15 milhões
à Te l e f ó n i c a por descumprir acor-
do assinado em 2010, relativo à
compra de participação na Telco,
holding que controla a Telecom
Italia, abaixo da qual está a TIM.

SOMOS FLUENTES NO IDIOMA
MAIS FALADO NA AMÉRICA LATINA:
O DESENVOLVIMENTO.

O Itaú BBA está comprometido

com o crescimento da América Latina.

Oferecemos assessoria, linhas de

financiamento e todas as soluções para que

grandes projetos de infraestrutura aconteçam.

E eles acontecem: só neste ano já viabilizamos

um total de projetos que chega a R$19 bilhões

em investimentos. Como a PPP (Parceria

Público-Privada) para ampliar o abastecimento

de água de São Paulo, beneficiando 1,5 milhão

de pessoas, ou a construção da maior linha

de transmissão de energia do Brasil.

São obras que estão promovendo o atual ciclo

de desenvolvimento da América Latina.

Itaú BBA. O maior

corporate & investment bank

da América Latina.

www.itaubba.com
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  4 dez. 2013, Eu & Investimentos, p. D8.




