
INOVAÇÃO
Bematech lança
produto globalizado
A Bematech, multinacional brasileira
voltada para soluções em tecnologia
para o varejo, está lançando um apare-
lho touch screen (tela sensível ao to-
que), o SB 8200, para bares, restauran-
tes e hotéis. O produto é composto por
um hardware, que agrega num único
aparelho teclado, monitor e tela, e um
software de gestão de empresas de
food service, que permite a realização
de tarefas como anotação do pedido
do consumidor, pagamento de contas,
controle de estoque e até fidelização
da clientela. O SB 8200 é um produto
globalizado. A concepção é brasileira,
o design industrial, tailandês, e a pro-
dução, chinesa. Tudo isso, coordenado
pela área de operações da Bematech,
baseada em de Nova York.

IMÓVEIS
Tecnisa aceita
cartão de crédito
A construtora Tecnisa, de São Paulo
fechou um acordo com a credenciado-
ra de meios eletrônicos Redecard, que
permitirá, a partir de abril,a seus clien-
tes a aquisição de imóveis com cartão
de crédito da bandeira Mastercard. A
parceria vale para imóveis do segmen-
to econômico, com unidades que cus-
tam entre R$ 100 mil e R$ 250 mil.
Com a iniciativa, a Tecnisa espera au-
mentar o poder de compra do cliente,
permitindo-lhe parcelar a entrada do
imóvel em até seis vezes, sem juros.

LOGÍSTICA
Rodoanel atrai investimento
de R$ 200 milhões
A expansão do Rodoanel começa a
atrair empresas de logística. Um dos
primeiras projetos a sair da prancheta,
calculado em R$ 200 milhões, é o Cen-
teranel Raposo, da Racional Engenha-
ria. O conceito assemelha-se aos dos
condomínios, com pagamento de taxa
de administração mensal. A primeira
parte do Centeranel, que vai contar

com 163 docas e espaço para 238 ca-
minhões estacionados, deve ser en-
tregue em setembro. Segundo Erika
Matsumoto, gerente executiva da
Racional Engenharia, existe um for-
te movimento de valorização dos
terrenos à beira da rodovia, liderado
por grupos locais e estrangeiros. “O
Rodoanel virou o sonho de consu-
mo do setor logístico”, diz Erika.

COMUNIDADE GLOBAL
Advento integra grupo de
alto potencial do WEF
O grupo Advento, do empresário
Juan Quirós, ex-presidente da Apex-
Brasil, será efetivado como integran-
te da Comunidade Global de Com-
panhias em Crescimento, durante a
reunião do World Economic Forum
(WEF) para a América, que está sen-
do realizada em Cartagena, na Co-
lômbia. Constituída por 200 empre-
sas de alto potencial de crescimen-
to, a Comunidade reune compa-
nhias brasileiras como Grendene,
Odontoprev, Bematech e Politec,
entre outras.

VAREJO
Boticário concorre a
prêmio no exterior
A paranaense Boticário, um dos
maiores fabricantes nacionais de
cosméticos, é finalista do prêmio de
responsabilidade social, na sexta
edição do World Retail Award,
maior feira do setor de varejo, que
será realizada na Alemanha, de 21 e
23 de abril. O Boticário ainda concor-
re ao prêmio de melhor varejista
dos mercados emergentes.

1.
Quais as vantagens para
as empresas que aderem
às redes sociais?
A rede permite colher infor-
mações de clientes ou do pú-
blico alvo a um custo muito
baixo e em curto prazo. Além
de associar a imagem da em-
presa à transparência, faz
com que o cliente se sinta
tratado de igual para igual.

2.
Quais os pontos negati-
vos?
A empresa abre a possibilida-
de ser criticada. Na internet
as reclamações podem se pro-
pagar rapidamente. Os pro-
blemas e comentários negati-
vos ficam “arquivados” na
web. A vantagem de estar pró-
ximo do cliente pode signifi-
car também estar mais vulne-
rável aos concorrentes.

CARTÕES PLÁSTICOS

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

R$ 2,5 bi

PERGUNTAS
& RESPOSTAS

O ano passado foi o melhor
da história da previdência
privada no Brasil – pelo
menos desde 1998, quan-

do começou a ser registrada a série
histórica do setor. Em 2009, as segu-
radoras e empresas de previdência
complementar associadas à Federa-
ção Nacional da Previdência Privada
e Vida (Fenaprevi), obtiveram uma
captação recorde de R$ 38,7 bilhões,
21,8% acima do registrado em 2008,
batendo na casa dos 12 milhões de
pessoas seguradas.

Não por acaso, muita gente do se-
tor anda rindo à toa, principalmente
quando se confere o desempenho tur-
binado deste início de ano: no primei-
ro bimestre, as captações chegaram a
R$ 6,1 bilhões, quase 26% a mais do
que no mesmo período de 2008.
“Mantido esse ritmo, vamos ter um
novo melhor ano de todos os tempos
em 2010”, diz Marco Antônio Rossi,
presidente da Fenaprevi e da Brades-
co Seguros, a líder do setor, com 36%
do mercado nacional.

Na verdade, segundo ele, o desem-
penho de 2009 chegou a surpreender
o mercado. Afinal, em janeiro o resul-
tado fora desanimador. “Tivemos o
ápice da crise”, diz Rossi. O quadro
começou a mudar a partir do primei-
ro trimestre, consolidando-se de for-
ma mais consistente a partir de ju-
lho. “Dali em diante, a aceleração foi
rápida”, diz Rossi.

Para Rossi, vários fatores explicam
a retomada do crescimento. Em pri-
meiro lugar, a constatação de que o
pior da crise havia passado, levou os
consumidores a reconsiderar o inves-
timento em previdência privada. Ao
lado disso, acredita, aumentou a
conscientização dos brasileiros, que
passaram a preocupar-se com a pre-
paração para a aposentadoria. “Com
o aumento da longevidade, as pes-

soas passaram a dar mais atenção à ques-
tão da qualidade de vida na velhice”, diz
Rossi. “Ninguém quer depender de fi-
lhos ou atrelar seu futuro à previdência
oficial.”

Outra boa notícia para as empresas é
a atração exercida sobre os consumido-
res da classe C pelos planos de previdên-
cia privada, até há pouco privilégio do
pessoal das faixas A e B. Além de tam-
bém passarem a se preocupar com a pre-

paração para a aposentadoria, os consu-
midores da classe C tiveram sua entra-
da facilitada pela redução do mínimo
exigido pelas seguradoras para a subs-
crição de um plano – atualmente, em
torno de R$ 30,00, contra R$ 150,00 no
começo da década. “A redução dos valo-
res, permitiu que tivéssemos um ganho
de escala no setor”, afirma Rossi. “Nos
últimos quatro anos, o número contra-
tos aumentou cerca de 60%.”

clayton.netz@grupoestado.com.br

Redes sociais criam novas oportunidades
Sites de relacionamento podem ser uma forma de pequenas empresas anunciarem gastando menos que em uma campanha tradicional

Naiana Oscar

Até um ano atrás, as redes so-
ciais – como Orkut, Twitter, Fa-
cebook – estavam na lista de pas-
satempos do publicitário Rodri-
go Prior, de 25 anos. Mas o suces-
so dos sites de relacionamento
no Brasil fez com que ele encon-
trasse na web uma forma de em-
preender. Prior começou a pres-
tar consultoria para empresá-
rios interessados em se aproxi-
mar de clientes e até criar campa-
nhas por meio desses sites – ser-
viço que aos poucos vem sendo
oferecido por grandes agências
de publicidade.

Ao migrar dos meios formais
para um ambiente totalmente di-
gital, ele conseguiu ampliar o fa-
turamento em 80%. Descobriu

os dois sócios no Twitter, fun-
dou a Social Branding e criou
uma rede social “particular” pa-
ra gerenciar os negócios, encon-
trar clientes e agilizar a produ-
ção. O foco de Rodrigo são as pe-
quenas e médias empresas.

Uma pesquisa da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP)
concluída em março mostra que
ele tem um mercado em poten-
cial a explorar. Apenas 17% das
empresas paulistas de menor
porte mantêm cadastros em re-
des sociais. “Tentamos mostrar
a elas que os sites de relaciona-
mento podem ser uma forma de
driblar a restrição orçamentá-
ria”, afirma. “Não adianta ter
grandes ideias sem dinheiro pa-
ra executá-las.”

Diferencial. De olho nesse mer-
cado, a empresa catarinense de
gestão do conhecimento Hu-
mantech criou no ano passado
um departamento só para ofere-
cer aos clientes estratégias de re-
lacionamento em redes sociais.
“Isso se tornou um diferencial
para conseguirmos novos con-
tratos”, diz Celso Valentim, pre-
sidente da empresa. Em 2009, a
Humantech faturou R$ 1,6 mi-
lhão com instituições de médio e
grande portes. “Agora, somos

procurados também por peque-
nos empresários.”

Informalmente, quem traba-
lha com publicidade em sites de
relacionamento estima que, pa-
ra cada R$ 1 investido em uma
campanha nas redes sociais, se-
riam necessários R$ 13 para pro-
duzir um comercial na mídia con-
vencional. “Mas o risco é dez ve-
zes maior”, diz Igor Puga, dire-
tor da agência ID/TBWA, que há
dois anos incluiu em seus servi-
ços a gestão de redes sociais.

O desafio é mostrar às empre-

sas que o uso dessas redes exige
planejamento, conhecimento e
profissionais qualificados. “Co-
mo estão disponíveis de graça,
as pessoas acham que é só se ca-
dastrar e começar a produzir
conteúdo. Pensar assim pode
ser fatal”, diz Prior.

Um exemplo recente: na sema-
na passada, Visa e Walmart usa-
ram o Twitter para fazer uma
campanha relâmpago que esca-
pou por pouco de se voltar con-
tra elas. Quando a mensagem
“Juntos, pelo desconto Visa” fos-

se enviada 5 mil vezes, o super-
mercado venderia um acessório
para jogar o game Guitar Hero
pela metade do preço. O estoque
acabou em 35 minutos, o que fez
os internautas imediatamente
iniciarem uma onda contrária, di-
vulgando mensagens desafora-
das. No dia seguinte, as empre-
sas fizeram uma “reconciliação”
pondo à venda mais 100 unida-
des. O saldo foram 17 mil
“tweets” a favor e 4,6 mil contra.

A agência ID/TBWA, que de-
senvolveu a campanha, diz que o
regulamento indicava claramen-
te que a promoção era válida até
o fim do estoque. “A reação não
era esperada, mas é um dos ris-
cos a que estamos sujeitos nas
redes sociais”, disse o diretor
executivo Igor Puga. “Só conse-
guimos reverter a situação por-
que não esbarramos em burocra-
cia nas empresas para anunciar
em pouco tempo uma nova pro-
moção.”

Riscos desse tipo fazem a
ACSP orientar seus associados a
aderir gradativamente às redes.
Para a superintendente de Mar-
keting da ACSP, Sandra Turchi,
pequenas e médias empresas de-
vem usar esses meios primeiro
para conhecer e se aproximar
dos clientes.

Prós e contras
das redes

Toda sexta no Estadão.

ERRATA

A LEROY MERLIN comunica aos seus clientes que por um
equívoco gráfico na elaboração e publicação do tablóide de
ofertas “FESTIVAL DA VARIEDADE 2010”, com validade de
07/04/2010 a 21/04/2010 ou enquanto durarem os estoques, na
“página 12”, os produtos Antena Parabólica Castelo e Antena
Digital Phillips saíram com os preços invertidos. O preço correto
para Antena Parabólica Castelo é R$ 29,90 e o preço correto para
Antena Digital Phillips é R$ 41,90.

As demais informações constantes neste folheto de
ofertas permanecem inalteradas. A Leroy Merlin desculpa-se
pelos transtornos que possa ter causado aos seus clientes e
permanece a disposição para prestar eventuais esclarecimentos
necessários.

 Crescimento consistente. ‘Mantido esse ritmo vamos ter um novo melhor ano
em 2010’, diz Rossi, presidente da Fenaprevi e da Bradesco Seguros

Previdência privada
em ritmo acelerado

é o que deve movimentar a Cards
2010, maior evento das empresas
de meios eletrônicos de pagamen-
to na AL, previsto para o período de
26 a 28 de abril, no Centro de Con-
venções Frei Caneca, em São Paulo.
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Web. Celso Valentim, da Humantech, aposta em redes sociais

ANDRE KOPSCH

A empresa SEZIMA ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA, CNPJ nº  08.315.493/0001-60, estabelecida
na Rua Benjamim Pereira, 680 1º andar, Jaçanã -
São Paulo-SP, torna público a redução do
capital social R$ 800.000,00 para R$ 422.290,00.
por ser excessivo em relação ao seu objetivo social.
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