
DIVERSIFICAÇÃO
Whirlpool busca
novos nichos
A americana Whirlpool, dona das mar-
cas Brastemp e Consul, quer entrar
em novos nichos de mercado para
aproveitar o bom momento da econo-
mia brasileira. Em janeiro, a Brastemp
lançou uma linha de aspiradores e, no
mês passado, a Consul estreou no seg-
mento de purificadores de água. “Até
o final do ano, vamos estrear em no-
vas categorias de produtos”, diz Rogé-
rio Martins, diretor de Produtos e Ino-
vação da Whirlpool. Em 2009, a em-
presa colocou 160 novos itens na pra-
ça, número que deve crescer 20% nes-
te ano. “Um quarto do faturamento de
2010 deverá vir desses lançamentos
inovadores”, diz Martins. Para alcan-
çar esse objetivo, a Whirlpool separou
R$ 250 milhões, que serão gastos no
desenvolvimento e comunicação dos
lançamentos.

FRANQUIAS
Subway chega a 400
restaurantes no País
A rede americana de restaurantes
Subway parece ter achado a fórmula
para se fixar no Brasil. Depois de uma
tentativa frustrada na década de 1990,
a empresa retornou ao País, em 2002,
com um novo modelo de negócio. Basi-
camente, reduziu o tamanho das lojas
e abandonou o sistema de master fran-
queado, repartindo a responsabilidade
de gerenciar a marca entre dez repre-
sentantes regionais. Resultado: em
2009, a rede assumiu o terceiro lugar
no ranking de franquias de fast food
no País, atrás apenas do Bob’s e do
McDonald’s. Mais: a Subway, que fatu-
rou cerca de R$ 300 milhões em 2009,
deve alcançar hoje a marca de 400 uni-
dades em atividade. Até o final de
2010, estão previstos pelo menos mais
100 endereços.

CONTRATAÇÃO
Executivo troca Sam Zell
por Rubens Ometto
O executivo Colin Butterfield é o novo
vice-presidente da Cosan S/A, a gigan-
te sucroalcooleira controlada pelo em-
presários Rubens Ometto da Silveira.
Butterfield atuará na Cosan Alimen-
tos, unidade de negócios responsável
pela comercialização de produtos para
os mercados interno, como as marcas
Da Barra e União, e externo. Com pas-

sagem por empresas como Banco
Garantia, Monitor Consulting e Car-
gill, o executivo trabalhava ultima-
mente na Bracor, braço de investi-
mentos imobiliários no Brasil do bi-
lionário americano Sam Zell.

INOVAÇÃO
Sedã inteligente da Volvo
no Salão do Automóvel

A nova geração do sedã de luxo S60,
apresentada oficialmente no Salão
do Automóvel de Genebra, na Suíça,
na primeira quinzena deste mês, se-
rá a principal atração da Volvo Cars
no Salão do Automóvel de São Pau-
lo, que acontece em outubro. O no-
vo modelo da marca sueca – que per-
tence à americana Ford e está sendo
vendida à montadora chinesa Zhe-
jiang Geely – traz o Alerta de Colisão
com Freio Automático para Pedes-
tres, dispositivo que permite detec-
tar a presença de pedestres nas ruas
e evitar impactos, mesmo que não
haja qualquer reação por parte do
motorista.

TELEFONIA CELULAR
Vivo lidera, Tim perde, Oi é
lanterna e Claro empata
Pelo menos por enquanto, a Vivo
vem se dando bem na luta pela lide-
rança do mercado nacional de celu-
lares, que atingiu o total de 176,7
milhões de aparelhos em atividade,
segundo a Anatel. Com uma partici-
pação de mercado de 29,93% em
fevereiro, a Vivo liderou pelo sexto
mês consecutivo o crescimento nas
vendas. No outro extremo, a Tim
foi a empresa que mais perdeu mar-
ket share: em dezembro de 2008, a
operadora italiana detinha uma fa-
tia de 24,27%, que se reduziu para
23,25% em fevereiro deste ano,
Com 25,50% de participação, a Cla-
ro, segunda colocada, manteve-se
estável. Em quarto lugar vem a Oi,
com 20,56% : segundo a consultoria
Teleco, o crescimento obtido em
São Paulo pela Oi foi neutralizado
pelo baixo desempenho nas demais
regiões em que atua.

CONFERÊNCIA
Qualidade da informação
faz a diferença no negócio
A qualidade das informações conti-
da nos bancos de dados das empre-
sas e a forma como são manipula-
das podem representar a diferença
entre o sucesso e o fracasso de um
negócio. Um mailing incorreto, por
exemplo, não significa apenas a cer-
teza de que montanhas de prospec-
tos e cartas serão devolvidas pelo
correio. Significa, também, a perda
de oportunidades de receitas. “Nos
EUA, calcula-se que as perdas por
conta da má qualidade da informa-
ção chegam a US$ 600 bilhões por
ano”, diz Guilherme Rocha, diretor
da Qualidade da Informação Brasil
(Qibras). A Qibras é a promotora da
Conferência Internacional em Qua-
lidade da Informação, marcada para
o dia 13 de maio, na Câmara Ameri-
ca de Comércio, em São Paulo, com
a participação de nomes como o pro-
fessor John Talburt, do MIT.

MERCADO FUTURO

Negócios por quem faz negócios

CRESCIMENTO

Uma das primeiras mar-
cas de moda evangéli-
ca do País, a Joyaly,
criada em 1990 em
São Paulo, quer dar
um salto nos negó-

cios. Atualmente com duas lojas de
atacado no Brás, tradicional reduto
de confecções paulistano, a empresa
vende 50 mil peças por mês, que ge-
ram receita anual de R$ 24 milhões.
Agora, a grife começa a se preparar
para entrar no varejo, com a abertura
de uma rede de franquias em shop-
ping centers populares. “Há evangéli-
cos nas periferias dos grandes cen-
tros urbanos e é lá que pretendemos
marcar presença”, diz Alison Flores,
um dos donos da Joyaly. Segundo
ele, o projeto demandará uma nova
linha de produção voltada exclusiva-
mente para o varejo e a criação de um
formato de negócio de lojas próprias.

Para viabilizar a ideia, a Joyaly bus-
ca um parceiro. “Queremos encon-
trar um fundo de investimento que
aposte no projeto”, diz Flores. No
curto prazo, ele vai expandir em 50%
a área da fábrica do Brás, para 4,5 mil
m², com o objetivo de ampliar sua
linha para gordinhas e entrar no mer-
cado de moda masculinas.

A Joyaly descobriu por acaso o ni-
cho evangélico, formado por 26 mi-
lhões de consumidores potenciais,
segundo o IBGE. Evangélica, a mãe
de Flores, dona Aurea, começou a
confeccionar as próprias roupas, que
fizeram sucesso entre as fiéis da sua
igreja. Daí para criar a Joyaly foi um
pulo. A estilista da marca é Joyce, ir-
mã de Flores. “Sua missão é desfazer
a imagem das evangélicas, de coque
no cabelo e roupas recatadas, e ofere-
cer a elas modelos que seguem as ten-
dências mundiais da moda”, diz. As
restrições são os decotes ousados e o
comprimento das saias, que não de-
ve deixar os joelhos à mostra. Para
promover a marca, a empresa confec-
ciona catálogos luxuosos, além de fa-
zer promoções como concursos de
beleza entre as consumidores. Com
15 mil revendedores, a Joyaly tem
suas roupas usadas no Japão, EUA e
Portugal, levadas pelas mãos de fiéis
que vivem nesses países e abastecem
as comunidades evangélicas locais.

“Não faz sentido vender
com desconto alguma coisa
que no mercado à vista tem
preço maior”
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O cenário econômico,
que nos últimos anos
impôs novos desa-
fios às empresas, tor-
nou agilidade nas de-
cisões, expansão geo-

gráfica e redução de custos palavras
de ordem. A instabilidade financeira,
que marcou 2009, acentuou ainda
mais essas premissas e deixou claro
que a competitividade – e mesmo a
sobrevivência das empresas – depen-
de da capacidade de alcançar esses
objetivos.

Para aumentar a eficiência, o uso
de TI é cada vez mais recorrente, mas
a preocupação com os custos da área
fez com que as corporações deman-
dassem modelos diferenciados de
aquisição de tecnologia. Nesse con-
texto, vem ganhando força o que fi-
cou conhecido como computação
em nuvem, ou cloud computing.

O conceito é simples: o que se pro-
põe é que os recursos de tecnologia
estejam disponíveis de acordo com a
demanda. Uma analogia comumente
usada, e que ajuda na compreensão, é
o modelo de comercialização pratica-
do no setor de energia elétrica, em
que pagamos de acordo com o uso.

Na maior parte das vezes ele não
tem ideia, mas o consumidor já des-
fruta disso há algum tempo. Cada vez
que a acessa o webmail, ele está usan-

do nada mais nada menos que um servi-
ço na nuvem. Mas quando se fala em
mercado corporativo, a questão ganha
novos contornos, que exigem análise
cuidadosa.

Por um lado, o novo desenho traz atra-
tivos, como potencial significativo de
redução de gastos. Ao utilizar a estrutu-
ra de um provedor para as demandas de
TI, a corporação enxuga o custo fixo re-
lacionado aos ativos e diminui os mon-
tantes destinados à manutenção dos sis-
temas, que hoje representam cerca de
70% dos orçamentos de TI. Com isso, a
companhia abre espaço para realocar
verbas, concentrando-se mais nos pro-
jetos de inovação, que garantirão maior
diferencial competitivo.

A flexibilidade e a agilidade também
figuram na lista de vantagens. Empre-
sas com filiais espalhadas pelo País não
precisam manter estruturas tecnológi-
cas em cada ponto ou criar um grande
centro de dados para processar as infor-
mações das diversas localidades. Po-
dem desfrutar da tecnologia como um
serviço.

Do ponto de vista das companhias,
elas terão mais flexibilidade na compra
de tecnologia. Empresas menores, com
capacidade reduzida de investimento,
poderão desfrutar de recursos mais
avançados. Além disso, companhias
com necessidades específicas e deman-
da sazonal de recursos tecnológicos po-
derão se beneficiar do modelo.

De acordo com a IDC, da receita total

de TI no Brasil, que foi de R$ 59 bilhões
em 2009, o cloud computing foi respon-
sável por 1% e deve triplicar sua partici-
pação nos próximos quatro anos. O IDC
estima que os serviços em nuvem pos-
sam agregar mais de R$ 34,5 bilhões em
novas receitas líquidas de negócios para
a economia do Brasil entre o final de
2009 e o final de 2013.

A computação em nuvem ainda possi-
bilita que as companhias se adaptem ra-
pidamente às flutuações de mercado, re-
duzindo ou ampliando a estrutura con-
tratada nos momentos de baixa deman-
da ou de economia aquecida. Com a dis-
ponibilidade tecnológica a um clique de

distância, as companhias conseguem
implementar projetos com mais agilida-
de, sem precisar se preocupar com dis-
ponibilidade ou atualização de siste-
mas. É possível estabelecer contratos
que preveem altos níveis de qualidade
de serviço e segurança.

Apesar das expectativas positivas e
das vantagens do modelo, as empresas
precisam ser cuidadosas. Assim como
na aquisição de qualquer produto, a
computação em nuvem também exige
análise da adequação da oferta ao perfil
do negócio, além do cálculo do retorno
sobre investimento.

Outro ponto importante é mapear o

que deve ser contratado como servi-
ço e o que precisa continuar rodando
na empresa. As aplicações mais estra-
tégicas para o negócio e as soluções
que exigem interação constante do
usuário podem ser mais eficientes se
mantidas internamente para assegu-
rar melhor desempenho.

A oferta padronizada, característi-
ca da computação em nuvem, fará
com que muitas empresas mante-
nham sistemas customizados inter-
namente. Há ainda os desafios quan-
to à infraestrutura de telecomunica-
ções, que devem ser superados para o
êxito da computação em nuvem.

O modelo de negócios no qual se
apoiará a oferta de tecnologia como
serviço é outro aspecto que precisa
amadurecer. A indústria de TI estuda
alternativas e precisa responder a
muitas questões relacionadas à com-
putação em nuvem.

O mais importante é que o modelo
traz para as corporações um novo pa-
norama em que é possível optar por
estruturas mistas, com serviços na
nuvem e softwares instalados na má-
quina para proporcionar o melhor de-
sempenho para a empresa.

Assim como o videocassete e o
DVD não desbancaram o cinema, o
novo conceito de comercialização de
TI não eliminará o anterior. Ao con-
trário. Ele garantirá mais comodida-
de e eficiência às empresas devido ao
poder de escolha e permitirá que seg-
mentos com características diferen-
ciadas, como o de pequenas e mé-
dias, tenham mais oportunidades de
acesso à tecnologia, ampliando as
oportunidades de negócios.
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Expansão. ‘Queremos encontrar um b anco de investimentos que aposte no projeto’, diz Flores

Moda para
evangélicos vai
aos shoppings
populares
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de toneladas foi a produção brasilei-
ra de celulose no primeiro bimestre,
segundo a Abracel. Isso representa
um aumento de 11,9% sobre o volu-
me do mesmo período de2009.

Roger Agnelli,

PAULO LIEBERT/AE

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br

Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

%HermesFileInfo:N-2:20100322:

N2 negócios SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2010, Negócios, p. N2.




