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Aprex, IG, e Terra sinalizam novas investidas no setor de aplicativos on-line

Portais disputam pequenas empresas

Para fortalecer disputa
com novas empresas,
em especial o Google,
brasileiras pensam em
parcerias para expandir
serviços para as
pequenas e médias
são paulo

O interesse do Google por serviços destinados às pequenas e médias corporações trouxe preocupação às empresas brasileiras
que estão enfocadas em serviços
semelhantes, especialmente os
grandes portais, como iG e Terra.
Em fevereiro deste ano, a gigante americana lançou a suíte
de aplicativos Google Apps Premier, versão paga da suíte Google
Apps for your Domain, e que inclui, entre outros, os principais
programas on-line do buscador
como o Calendar [calendário],
Gmail [e-mail], Google Talk [comunicador], Google Docs &
Spreadsheets [produto que permite criação de documentos e
planilhas on-line] e Google Page
Creator [produto para criar páginas na Internet].
Frente a essa investida da
maior empresa de Internet do
mundo, as brasileiras que já oferecem serviços de hospedagem,
e-mail e sites para as pequenas
empresas articulam-se para incrementar os serviços já oferecidos, principalmente os aplicativos on-line,como editoresdetexto, planilhas e agendas.
Estratégia do IG

O iG, por exemplo, que desde setembro passado investe maciçamente em serviços voltados para

pequenas e médias empresas já
sinaliza mudanças, mesmo veladas, para esse negócios.
“Vamos lançar uma nova série
de serviços, mas ainda não posso
revelar se nós os produziremos ou
se os serviços virãode uma parceria. Há chances de vir de parceiros, já que isso pode trazer bons
serviços para o usuário e uma
maior agilidade no provimento
deles para os clientes. Nossa estratégia vai ser revelada nos próximos dias”, diz Flávio Elizalde, gerente de Produtos Empresariais
do iG.
Quando indagado se essa parceria poderia ser fechada com o
Google, já que a empresa possui
parceria com o iG, Elizalde preferiu não comentar.

k APREX NA DISPUTA
«O objetivo não era
competir
com os grandes.
Mas com a parceria
poderemos pensar na
disputa»
GUILHERME COELHO
SÓCIO DA APREX

k ESTRATÉGIA DO IG
«Há chances
de parceria,
já que assim haverá
agilidade
na implantação dos
serviços»

Terra entra na disputa

FLÁVIO ELIZALDE

Compartilhando o clima de suspense do iG, o Terra também dá
indícios de que novas ferramentas serão adicionadas ao seu pacote Terra Empresas, que inclui
serviços de hospedagem, domínio e e-mail. Essa área já corresponde a 20% do faturamento total do provedor.
“Com a Web 2.0, vivemos um
momento de interação. Quem
oferecerserviços defácilcompreensão e que esteja no conceito de
Web 2.0, o que inclui os aplicativos on-line,vai termuito sucesso.
Queremos expandir nossos serviços, mas só posso adiantar que, a
princípio, ainda estamos enfocados em nosso portfólio de hosting
[hospedagem]”, ressalta Norma
Matta, responsável pelo Terra
Empresas.
Para o Terra, a entrada do Googlenomercado depequenasempresas, principalmente oferecendo aplicativos on-line, não assus-

GERENTE DO IG

ta. “O Google ainda não nos assusta porque temos mercado para todos os fornecedores, por enquanto. Acho que a pequena empresaaindanão estámadurapara
saber que esse tipo de serviço é
oferecido pelo Google. Além disso,aempresa precisafalarcomalguém, e nós oferecemos suporte
em português, diferentemente
deles”, ressalta Matta.
Enquanto os portais disputam
e investem nomercado, inclusive
no de aplicativos on-line, o UOL
figura timidamente no cenário.
Segundo a empresa, investir
em linkspatrocinados enaShopping UOL, a ferramenta de busca
e comparação de preços do portal, é prioridade.
Ainda assim,a empresaparece
sinalizar algumas propostas para
a área, o que, com seus concor-

rentes iG e Terra, não deve acontecer em breve.
Aprex

Se as grandes empresas já sinalizam queas parceriaspodem sero
caminho para a disputa do mercado de aplicativos on-line, há
pequenas que estão preparadas
para tais contratos. Ou melhor, já
fechando os contatos.
É o caso da suíte de aplicativos
Aprex, da empresa ZeroUm em
parceria comEdson Romão,criador dahpG (Home PageGrátis). A
suíte, que oferece ferramentas
como calendário, disco virtual,
bloco de notas, e apresentações
on-line é uma das poucas ferramentas brasileiras que utilizam o
conceito de Web 2.0. “A princípio,
nosso objetivo não era competir
com grandes empresas. Depois
de várias negociações, vamos fechar um contrato de parceria,
ainda este mês, com um grande
portal brasileiro. Não posso revelar qual será. Com essa parceria,
ficará mais fácilentrar na competição”, indica Guilherme Coelho,
um dos sócios da Aprex.
“Passei um semestre explicando como a Aprex iria disputar
mercado com o Google. Assim
como nós, ele será pago. Com a
parceria pode ser que a competição seja ainda mais fácil”, diz Coelho, quando indagado sobre como a empresa pretende cobrir a
ofertade US$50anuais porusuário proposta pelo Google por sua
suíte.
cintia baio
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Para mais informações sobre esse tema, use
nosso buscador nos sites:
www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

Pequeno
empresário ainda
avalia sistema
Enquanto as grandes empresas
elaboram estratégias para oferecer serviços para que as pequenas empresas entrem no
mundo virtual, consultores trabalham para que a “cultura da
empresa virtual” seja implementada mais rapidamente no
mercado.
“As pequenas empresas brasileiras ainda precisam entender melhor como é possível
obter lucros pela Internet. A
cultura de ter uma loja virtual,
por exemplo, que fica aberta
24 horas por dia, ainda é algo
difícil de ser assimilado”, analisa Suemitsu Osada, consultor
de Sistema de Informação do
Sebrae de São Paulo.
“Atingir as pequenas empresas brasileiras significa levar o
produto para lugares com um,
dois computadores, que é o suporte tecnológico de grande
parte delas. Não sei se as fornecedoras estão mesmo dispostas a dar suporte a um
cliente tão pequeno”, complementa Osada.
O consultor de Sistemas de
Informação do Sebrae de São
Paulo também acredita que a
migração de programas para a
web, como a proposta do Google, por exemplo, ainda estão
precisam ser mais difundidos
nesse nicho.
No último estudo divulgado
pelo Sebrae de São Paulo, em
2003, 47% das micro e pequenas empresas paulistas possuíam pelo menos um computador.

INTERNET

Europeus dizem
que gravadoras
restringem
vendas on-line
bruxelas
londres // nova york

Autoridades reguladoras da
União Européia (UE) acusaram a Apple Inc. e as maiores
gravadoras mundiais de restringir as escolhas dos consumidores ao obrigá-los a comprar canções da loja virtual
iTunes em seus respectivos
países de residência.
Os acordos de distribuição
entre a Apple eas maiores gravadoras mundiais são restritivoseviolamas leisdaUE,disse
a Comissão Européia, braço
regulador da UE sediado em
Bruxelas, na Bélgica, sem
identificar nominalmente nenhuma gravadora.
A loja virtual iTunes, da Apple, verifica em qual país os
consumidores vivem por
meio dos dados de seus cartões de crédito, disse a empresa. “O mero fato de que não é
possível comprar a mesma faixa pelo mesmo preço ou que
não é possível, em alguns casos, comprar amesma canção
emdiferentespaíses éumproblema para nós”, afirma Jonathan Todd, porta-voz da comissão.
A Apple comercializa canções de gravadoras como a
Universal Music, a Sony BMG
Music Entertainment, a EMI
Group Plc e a Warner Music
Group Corp.
A Apple, fabricante do music playeriPod,o maisvendido
do mercado mundial, comercializou mais de 2 bilhões de
faixas desde que lançou sua loja iTunes, em 2003, transformando-a no mais popular site
legal para o download.

bloomberg

Fonte: DCI, São Paulo, 04 abril. 2007. Serviços, p. B-2.
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Sony abaixa preço de console
para reaver mercado perdido

Notas
LO G Í ST I C A

Nestlé Waters muda e amplia
seu centro de distribuição

são paulo // O Centro de Distribuição da Nestlé Waters do

Empresa quer que seu videogame PS3 retome
participação perdida para os consoles das rivais
Microsoft e Nintendo no mercado mundial
tóquio

Depois de um início lento, o cenário para o console de videogame
PlayStation 3, da Sony, está ficando mais positivo, à medida que o
apetite dos consumidores por televisores de alta definição alimentaasvendas doaparelhoeos
custos de produção caem.
Mas a janela de oportunidade
da Sony está se fechando rapidamentesea empresaesperaalcançarasrivais MicrosofteNintendo,
e manter o apoio aos produtores
de jogos é vital para o sucesso do
videogame, afirmam analistas.
“É uma corrida contra o tem-

po”, diz Hiroshi Kamide, analista
da KBC Securities que cobre a indústria de videogames,que movimenta US$ 30 bilhões por ano.
“Eles precisam aumentar a quantidade de usuários. Caso contrário,não serácomercialmenteviável para os produtores de jogos
criarem títulos para o console”,
afirma.
Prejudicada pelo atraso na finalização da tecnologiade proteção contra pirataria que equipa o
drive de DVD de alta definição do
PS3, a Sony ficou vários meses
atrás do cronograma quando lançou o novo console, em novem-

brode 2006.Isso deuao Xbox360,
da Microsoft, uma dianteira de
um ano de comercialização.
A Sony encheu o PS3 com tecnologia avançada, incluindo o
drivede DVDs Blu-raye o poderoso chipCell. À primeira vista, a estratégia parece ter sido um tiro
que saiu pela culatra.
Componentes

Custos elevados de produção fizerama divisãode jogosda Sonya
registrar provavelmente um prejuízode maisde200bilhões deienes (US$ 1,7 bilhão) no último
ano fiscal.
A Nintendo, enquanto isso,
conseguiu vendas de seu console
Wii mais que duas vezes maiores
que o PS3 em volume nos Estados
Unidoseno Japão,emfevereiro.A
máquina da Nintendo atraiu um

público maior com jogos fáceis de
brincar e preço duas vezes menor
que o cobrado pelo PS3.
Mas a crescente demanda por
televisores de alta definição pode
dar a alguns jogadores um bom
motivo para escolher o PS3 em
vez do Xbox 360 ou do Wii, que
não vêm equipados com um drive de DVD de próxima geração.
A taxa de penetração de televisores de alta definição na América do Norte saltou para 5,1% no
terceiro trimestre de 2006 ante
0,7% de um ano antes, segundo a
empresa de pesquisa DisplaySearch.
A unidade de videogames da
Sony é vista como a maior ameaça à recuperação da companhia
sob comando do presidente-executivo Howard Stringer.
agência estado

FRANQUIAS

Brasil, localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, será
deslocado para o Município de São Bernardo, ao longo
desta semana. Com a mudança, a capacidade de armazenagem da subsidiária do grupo Nestlé deve ser ampliada de mil para cerca de 40 mil pallets (posição ordenada
de armazenamento de produtos). O centro de São Bernardo já realiza a operação logística de todas as outras
divisões da Nestlé, para a região da Grande São Paulo.

beatriz cutait

CO N ST R U Ç ÃO

Cyrela anuncia parcerias
em Goiânia e Fortaleza

são paulo // A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos
e Participações anunciou que firmou parceria com a
EBM Incorporações S.A. para desenvolvimento de negócios na cidade de Goiânia, em Goiás. Além disso, a empresa firmou parceria com a Marquise S.A., de Fortaleza,
no Ceará, em que cada uma terá 50% de participação
nos projetos futuros. Na parceria com a EBM, a participação das empresas não foi definida, mas a Cyrela deve
ficar com um índice de participação de entre 50% e 80%
nos projetos. Em 2006, a Cyrela teve lucro líquido de R$
242,283 milhões.

panoramabrasil
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Wizard chega ao México com
investimento norte-americano

são paulo

A Wizard, rede de ensino de idiomas, fechou, no mês de março,
um contrato com o fundo norte-americano Venture for Hope
para abrir unidades franqueadas
no México (principalmente na
capital, Cidade do México) e na
América Central.
No total, o fundo vai investir
cerca de US$ 1 milhão para implementar 30 franquias no primeiro ano e também toda a in-

fra-estrutura para o crescimento
da marca.
Só detaxa de franquia,o Venture ForHope pagouà vistaUS$ 100
mil à franqueadora brasileira.
Planos

Os planos da parceria são ambiciosos: em dois anos, a Wizard
pretende chegar a 50 unidades e
em três anos, a 100 franquias. O
contrato vinha sendo negociado
há mais de um ano.

O presidente e fundador da Wizard, Carlos WizardMartins, assinou os papéis em Salt Lake City
(Utah), nos Estados Unidos, sede
do fundo. O trabalho de prospecção do negócio foi promissor. A
franqueadora já dispõe do contato de 50 possíveis interessados
em abrir uma escola no México.
“É mais um passo seguro e firme rumo à internacionalização
da Wizard. Contamos com uma
marca muito forte, de credibilida-

P U B L I C I DA D E

de, e isso nos ajuda a conquistar
mais mercado”, diz Martins.
Segundo ele, os investidores
têm confiança na gestão da empresa.
“Os interessados e o público
confiam no sucesso do método
de ensino e na força da marca”,
analisa Martins.
Fundada há vinte anos na cidade de Campinas (SP), a Wizard
tem mais de1.200 unidades espalhadas por mais de cinco países.
No total, conta com 500 mil alunos e um faturamento anual de
cerca de R$ 750milhões, o que coloca a rede como a maior do mundo no segmento.
panoramabrasil

Agência Fala! conquista conta
de fabricante de bebidas

são paulo // A GlobalBev anunciou a contratação da agên-

cia Fala! para cuidar de sua comunicação. O objetivo da
fabricante e distribuidora de bebidas é gerar visibilidade
para seu mix de produtos através das ações publicitárias.
Com a parceria, a GlobalBev — que detém marcas como
o isotônico Marathon e o energético Flying Horse — espera alavancar as vendas em todo o Brasil e atrair a atenção dos consumidores para os diferenciais de seus produtos. Segundo Bernardo Lobato, CEO da GlobalBev, “a
companhia quer reforçar sua posição como fornecedora
de bebidas que proporcionam prazer e bem-estar”. Fundada em 2000, a companhia mineira também detém em
seu portfólio marcas como On Line e Extra Power.

panoramabrasil

