
ÍCONES DO DESENHO

● Egg
Extra.com já vende
cadeira criada por
Arne Jacobsen

Cátia Luz

Tradicionalmente, móveis proje-
tados por designers premiados
costumam estar à venda em lo-
jas tão sofisticadas quanto esse
tipo de peça. Mas um movimen-
to recente subverteu essa lógica
e colocou o supermercado no ro-
teiro de compras. Desde o fim do
ano passado, ao lado de panelas,
geladeiras e fogões, o maior vare-
jista do País, o Grupo Pão de Açú-
car, decidiu colocar à venda no
site Extra.com móveis inspira-
dos no trabalho de designers
mundialmente conhecidos.

Estão lá, por exemplo, as cadei-
ras Egg, criadas pelo arquiteto e
designer dinamarquês Arne Ja-
cobsen, que ficou ainda mais co-
nhecido no mundo todo depois
que o diretor Stanley Kubrick es-

colheu algumas de suas peças de
formas futuristas para compor o
cenário de 2001: Uma Odisseia no
Espaço.

“Ser a primeira rede de varejo
do País a vender móveis de de-
sign assinado foi uma forma de
associar inovação à nossa marca
e de nos diferenciarmos em um
setor de concorrência muito acir-
rada”, afirma Marcelo Nogueira,
gerente de compras do Grupo
Pão de Açúcar.

Quem procurar pelo site en-
contra também os traços de Har-
ry Bertoia, italiano radicado nos
Estados Unidos, conhecido pe-
los móveis de metal que dese-
nhou nos anos 50 para a Knoll In-
ternational – uma das mais impor-
tantes companhias de design da
segunda metade do século XX.

Para comercializar produtos
como esses, o primeiro passo do
Grupo Pão de Açúcar foi identifi-
car as peças de maior apelo co-
mercial e que já estivessem em
domínio público, ou seja, mó-
veis cujas patentes já tivessem
expirado, numa lógica próxima à
dos medicamentos genéricos.

Em seguida, foi a vez de procu-

rar fornecedores capazes de
atender uma grande rede, em
um mercado normalmente for-
mado por pequenas lojas. “Te-
mos só dois fornecedores. Não
foi fácil encontrar fabricantes ca-
pazes de produzir em uma escala
maior e em
um prazo
menor”, diz
Nogueira.

O site Ex-
tra.com foi
e s c o l h i d o
como único
canal de ven-
da em função
do perfil do
consumidor
que compra on-
line, dono de
um tíquete mé-
dio muito supe-
rior ao do que fre-
quenta as lojas físi-
cas. As condições de pa-
gamento na internet, de
até 12 vezes sem juros, também
justificam a escolha pelo site.

A linha de design assina-
do começou a ser vendida
em novembro do ano pas-

sado, sem estardalhaços. No pri-
meiro mês, respondeu por 0,5%
das vendas de móveis do site. Ho-
je, a participação é de 4%, acima
das expectativas para o mês, que
eram de 2%. Segundo Nogueira,
os preços cobrados ajudam a ex-
plicar o resultado. “Vendemos

30% mais barato do que
a média do mercado. E
não é por causa da es-

cala maior. Nossas mar-
gens são menores mes-

mo”, garante.
A Tok&Stok, primeira re-

de do País a oferecer o de-
sign assinado, há mais de trin-

ta anos, diz que não sentiu a con-
corrência do grande varejista.
“Nosso cliente não é o mesmo.
Somos especializados em mó-
veis e decoração”, afirma Ade-
mir Bueno, gerente de Apoio Téc-
nico, Design e Tendências da
Tok &Stok.

Além das peças que já estão
em domínio público, a Tok&
Stok mantém uma equipe pró-
pria de designers, que assina sob
a marca TS Design e responde
por 40% dos dez mil itens expos-
tos nas lojas.

A rede também trabalha com
artistas convidados, para os
quais a Tok& Stok paga uma por-
centagem das vendas, que varia
de 3% a 6% do preço dos produ-
tos. “Os convidados seguem um
briefing. O produto precisa ter
um bom desenho, ser funcional
e ter um preço acessível”, diz
Bueno. Segundo ele, o convite a
designers não é motivo para se
cobrar mais. “Nosso conceito
não permite ter produtos mais
caros só porque têm desenhos.”

Vários designers, hoje com
carreira própria, começaram na
Tok&Stok, como Marcelo Rosen-

baum e Fernando Jaeger. Este úl-
timo, autor de um sucesso de
vendas da rede: a cadeira Talk,
que custa R$ 99 e já vendeu mais
de 100 mil unidades desde o lan-
çamento, em 1994.

“O caminho do design é se po-
pularizar. É o que eu chamo de o
bom para todos”, afirma Joice Jo-
ppert Leal, do Objeto Brasil, or-
ganização para a promoção do
design. De acordo com a curado-
ra, a abertura do mercado brasi-
leiro para os importados, no iní-
cio dos anos 90, obrigou a indús-
tria nacional a se preocupar com
o desenho dos produtos.

Segundo ela, o aumento do nú-
mero de escolas de design no
País – que pulou de seis, no início
dos anos 80, para cerca de 400 –
também multiplicou a oferta de
produtos com design. “E, quan-
to mais exposto ao desenho ino-
vador, mais o consumidor vai se
habituar a exigir produtos boni-
tos”, afirma Joice. “O bom dese-
nho não pode ficar restrito à Ga-
briel Monteiro da Silva”, diz, em
referência à rua de São Paulo fa-
mosa pelas lojas de luxo de deco-
ração.

Clássicos do design vão ao supermercado

Em
busca do
smartphone
barato
As estratégias da Nokia para não perder a
briga para Apple e RIM no Brasil

Raquel Landim
Renato Cruz

Em março, Almir Narcizo, dire-
tor-geral da Nokia do Brasil, vol-
tou à faculdade onde estudou na
Universidade Federal do Para-
ná. Ele conheceu uma incubado-
ra de empresas de tecnologia e
um dos aplicativos desenvolvi-
dos pelos alunos chamou sua
atenção. O software permite que
um jovem utilize o celular na ba-
lada para escolher a próxima mú-
sica que vai tocar e dedicar à mo-
ça da mesa ao lado.

Pelo entusiasmo do principal
executivo da Nokia no Brasil, a
invenção tem boas chances de fa-
zer parte dos mais de 6 mil aplica-
tivos da loja virtual da empresa,
a Ovi. O desafio de Narcizo é con-
vencer os brasileiros de que pre-
cisam de um celular “inteligen-
te”, ou smartphone, que escolha
músicas, funcione como GPS, en-
tre no Twitter, entre outras mi-
lhões de coisas diferentes. Mais:
que esse celular tenha de ser
Nokia, e não um iPhone ou um
BlackBerry.

“No segundo semestre, tere-
mos um smartphone com um
preço matador”, disse Narcizo,
sem revelar valores. Ele adian-
tou apenas que “não precisa cus-
tar R$ 990 como o dos concor-
rentes”. A Nokia está desenvol-
vendo modelos de smartphones
para as operadoras venderem co-
mo pré-pagos. “Quem apostar
só no pós-pago no Brasil vai cair
do cavalo”, disse. O diretor-ge-
ral da Nokia acredita que chegou
a hora da “massificação” do
smartphone no Brasil. E os próxi-
mos meses serão decisivos.

Os números de utilização de
smartphone no País variam mui-
to, porque depende do que é con-
siderado celular “inteligente”.

Para o IDC, 7% dos brasileiros
possuíam smartphones em
2009. Em cinco anos, deverão
ser 25%. A TNS aponta que 19%
já migraram para os celulares “in-
teligentes”. Narcizo prevê que
sejam 70% em três anos.

A indústria de celulares quer
estimular a venda de smartpho-
nes, porque a margem de lucro é
mais alta. No Brasil, o preço mé-
dio de um celular é US$ 70. Nos
Estados Unidos e na Europa, che-
ga a US$ 200. Por causa desse
perfil, no ano passado, o Brasil
caiu de oitavo para nono lugar
no ranking de vendas da Nokia.
O País, que é o queridinho do
mercado, foi ultrapassado pela
Espanha, que está em recessão.
“Não dá para comparar um mer-
cado maduro com um inician-
te”, reconhece Narcizo.

Corner. Os smartphones deixa-
ram a maior fabricante de celula-
res do mundo no corner do rin-
gue. A companhia finlandesa –
que surgiu em 1865 como fabri-
cante de papel – vende 127 mi-
lhões de aparelhos celulares,
contra 69 milhões da Samsung.
É dessa escala que vem sua força.

Mas os smartphones trouxe-
ram novos players, como a Ap-
ple, com o iPhone, e a RIM, fabri-
cante do BlackBerry, ou o Goo-
gle, com o software Android, ado-
tado por vários fabricantes, co-
mo a Motorola e a HTC. Hoje, os
smartphones representam 20%
do volume mundial da Nokia,
mas 47,6% da receita.

“O smartphone é uma mudan-
ça conceitual”, disse Luís Mino-
ru Shibata, analista da Promon-
Logicalis. Ele explica que o de-
sign perdeu a importância e hoje
é preciso investir no sistema ope-
racional. “Hoje o design se massi-
ficou. É um aparelho preto, tela

grande, um ou dois botões. Vai
vencer esse jogo quem tiver mais
aplicativos”, disse Narcizo.

A batalha é global. A Nokia é
forte na Europa, mas chegou

atrasada nos EUA. Por isso, a
chance de vitória pode estar nos
emergentes, como América Lati-
na e Ásia. No Brasil, a Nokia con-
sidera que uma de suas maiores

vantagens é a fábrica de Manaus.
Apple e RIM têm ainda uma pre-
sença tímida na América Latina.
Mas o jogo está mudando. Em
março, a RIM começou a produ-

zir no País, em parceria com a
Flextronics.

A empresa também já perce-
beu que é preciso massificar. “Es-
tamos segmentando o mercado.
Temos aparelhos de entrada”,
disse Adriano Lino, gerente de
inteligência de mercado da RIM.
Há alguns anos, a BlackBerry era
sinônimo de executivos de terno
e gravata. Hoje, a empresa se es-
força para conquistar os jovens.

“Na América Latina, a Nokia
tomou a dianteira passando in-
clusive o iPhone”, disse Eduardo
Tude, presidente da Teleco. Há
relatos de que a empresa de Ste-
ve Jobs também está mais atenta
ao mercado latino-americano,
inclusive com contratações de
funcionários. Mas ainda esbarra
em uma barreira significativa: as
tarifas de importação. A política
da Apple é fabricar tudo na Chi-
na. E o Brasil cobra altos impos-
tos na entrada dos produtos pa-
ra atrair fábricas.

Concorrência. Na corrida pelo
smartphone popular, os grandes
competidores são os fabricantes
tradicionais de celulares, como a
americana Motorola e as corea-
nas Samsung e LG. As três têm
fabricação local, o que facilita a
cobrança de um preço mais bai-
xo pelos aparelhos.

A Motorola está apostando no
Android, sistema de celulares do
Google, em sua estratégia de ce-
lulares inteligentes. O Android é
um software livre, que pode ser
usado e modificado sem o paga-
mento de royalties.

“O mercado latino-americano
de smartphones deve crescer
300% entre 2009 e 2014, e é o
Brasil quem puxa esse número”,
disse Rodrigo Vidigal, diretor de
Marketing da Motorola.

A taiwanesa HTC tinha produ-
ção local terceirizada para a Ce-
lestica, que deixou o País. Agora,
seus smartphones são importa-
dos. A empresa tem alguns apare-
lhos com o Windows, da Micro-
soft, e outros com o Android, do
Google.

O aparelho mais barato da
companhia sai por R$ 599, sem
subsídios das operadoras. “A ten-
dência é que os smartphones se-
jam cada vez mais baratos, com
os ganhos de escala”, afirmou Ro-
drigo Byrro, diretor de Negócios
da HTC Brasil.

Para Rodrigo Ayres, gerente
de Produtos de Celulares da LG,
o maior desafio nem é o preço.
“Existem pessoas de menor po-
der aquisitivo que fazem sacrifí-
cios para comprar um aparelho
top de linha”, afirmou. Os fabri-
cantes ainda precisam conven-
cer quem não é aficionado por
tecnologia que o smartphone é
uma opção inteligente.

● Linha Bertoia
Série de cadeiras em fio metálico
criada pelo designer italiano radi-
cado nos Estados Unidos Harry
Bertoia. Lançada em 1950 e mar-
cada pela funcionalidade, a linha
alcançou um grande sucesso co-
mercial

● Linha Barcelona
Projetada pelo arquiteto ale-
mão Ludwig Mies van der Ro-
he, diretor da Bauhaus, uma
das primeiras escolas de de-
sign do mundo e uma das mais
importantes expressões do
Modernismo na arquitetura

● Chaise-Longue Le Corbusier
Peça desenhada em 1928 por
Charles Edouard Jeanneret,
nome de batismo de Le Corbu-
sier, um dos mais influentes
arquitetos do século XX. Ele é
um dos criadores da arquitetu-
ra funcionalista

SHANNON STAPLETON/REUTERS

● Software
Além da com-
petição entre
os fabricantes,
existe uma con-
corrência de
software. O
iPhone e o Bla-
ckBerry têm
seus próprios
sistemas, e
concorrem
com o Android
e o Windows
Phone

Grupo Pão de Açúcar
passa a vender no site do
Extra móveis inspirados
em traços de
designers renomados

Global. Loja da Nokia na Finlândia: marca é forte na Europa e América Latina
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