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INOVAÇÃO
A Whirlpool ocupa o
primeiro lugar do pódio
A subsidiária brasileira da Whirlpool,
líder nacional do mercado de linha
branca, foi escolhida a vencedora da
segunda edição da premiação “As em-
presas mais inovadoras do Brasil”, pro-
movida pela revista Época Negócios, da
editora Globo. A lista das 20 melhores
empresas, elaborada em parceria com
a consultoria A.T.Kearney, considerou
um total de 120 companhias inscritas.
A Whirlpool foi a melhor em dois dos
seis quesitos de avaliação – estratégia
de inovação e resultado da inovação.
Outra companhia do grupo americano,
a Embraco, maior fabricante mundial
de compressores, de Joinville (SC),
também subiu ao pódio nessa disputa ,
ocupando a terceira colocação no
ranking.

CORRETORA
Planner vai abrir
200 filiais no País
A Planner Corretora, dos empresários
Carlos Arnaldo Borges de Souza e Mau-
rício Quadrado, vai investir R$ 20 mi-
lhões na abertura de escritórios no
País. Atualmente, a empresa, sediada
em São Paulo, conta com endereços
em 34 cidades, dos quais 25 são filiais
próprias. O plano é chegar a um pouco
mais de 200 representações até 2015.
“Queremos oferecer a uma gama bem
ampla de potenciais investidores de

risco a orientação e serviços que
eles não encontram em suas re-
giões”, diz Borges de Souza. Segun-
do ele, a Planner mira em cidades
acima de 100 mil habitantes. “Identi-
ficamos perto de 300 localidades
interessantes”, diz. A estratégia da
Planner se baseia na constatação de
que os 3,1 mil agentes autorizados a
operar na BM&FBovespa estão con-
centrados em apenas 150 municí-
pios. “Há muito a ser explorado”,
afirma Borges de Souza.

CONSTRUÇÃO
Odebrecht lança obra na
República Dominicana
A Odebrecht entregou, em Santo
Domingo, capital da República Do-
minicana, a primeira parte da obra
de um anel viário de seis pistas, orça-
do em US$ 164 milhões. O projeto,
executado em parceria com a empre-
sa dominicana Estrella, foi inaugura-
do pelo presidente do país caribe-
nho, Leonel Fernandez, e terá circu-
lação diária de 126 mil veículos.

FRAUDES
Seguradoras fogem do
mercado negro
A Federação Nacional de Seguros
Gerais (FenSeg) vai recomendar a
seus 32 associados maior rigor na
venda de peças de veículos irrecupe-
ráveis, categoria em que se enqua-
dram os que tiveram perda total. A
ideia é que a venda para ferros-ve-
lhos ocorra mediante a marcação do
número do chassi na peça e emissão
de nota fiscal. Outra possibilidade,
sugerida pela FenSeg, é que sejam
vendidas como sucata para a indús-
tria siderúrgica. Segundo Neival
Freitas, diretor da FenSeg, o objeti-
vo é combater fraudes em que notas
fiscais de peças vendidas regular-
mente pelas seguradoras são usadas
para “esquentar” produtos rouba-
dos.

As recomendações constam do
Guia de Boas Práticas, que será lan-
çado hoje, em São Paulo, na 2.ª Con-
ferência Interativa de Proteção do
Consumidor de Seguros.

● Os novos tempos também trou-
xeram um desafio adicional e inu-
sitado para os veículos de comu-
nicação: o crescimento e uso das
redes sociais e blogs independen-
tes como fonte de informação. “A
boa notícia é que hoje os leitores
podem ter acesso à informação o
dia todo, e a má notícia é que ago-
ra você está competindo com

outras plataformas, como o Twit-
ter e o Facebook”, afirmou o con-
sultor israelense Grig Davidovitz,
da GD Consulting.

A opção do polonês Gazeta
Wyborcza tem sido abarcar esse
movimento, depois de constatar
as ondas que as redes sociais
são capazes de criar. Em abril
deste ano, quando um acidente
aéreo matou 96 pessoas no país,
o veículo criou um perfil no Face-
book com informações sobre o
desastre. Em dias, a ferramenta
se tornou mais popular do que o
perfil da própria Gazeta.

SAN FRANCISCO

A Apple está relaxando as restri-
ções a ferramentas usadas pelos
criadores de software no desen-
volvimento de aplicativos para a

App Store. A empresa vai autori-
zar o uso limitado de ferramen-
tas controladas por terceiros, co-
mo o software Flash, da Adobe,
para a criação de programas que
operam no iPhone e no iPad. As
ações da Adobe dispararam
11,3% na Nasdaq depois que a Ap-
ple anunciou a mudança.

A Apple vinha sendo criticada
por programadores por causa de

restrições classificadas por eles
como onerosas para a criação de
aplicativos. A Apple havia, na prá-
tica, proibido os programadores
de usarem o software Flash, am-
plamente empregado, para criar
aplicativos compatíveis com o
iOS, o sistema operacional que
aciona o iPhone e o iPad.

Mas a empresa anunciou que
relaxará todas as restrições a fer-

ramentas de desenvolvimento
usadas na criação de aplicativos
para o iOS, desde que os aplicati-
vos resultantes não baixem qual-
quer código. “Isso deve oferecer
aos programadores a flexibilida-
de que desejam e ao mesmo tem-
po preservar a segurança de que
precisamos”, disse a empresa.

Brian Marshall, analista da
Gleaser & Co., disse que a Apple

está recebendo forte pressão
dos criadores de aplicativos. “O
que determinou essa medida fo-
ram os protestos da crescente ba-
se de programadores para o iOS.
As pessoas gostam de usar o
Flash, e agora poderão empregar
muitas tecnologias diferentes.”

A Apple também ofereceu
maior abertura ao informar que
divulgará publicamente as nor-

mas de aceitação de aplicativos
da App Store, para ajudar os pro-
gramadores a compreenderem
de que maneira os aplicativos
submetidos são avaliados. Essa
era outra área controversa para
alguns criadores de aplicativos,
que se queixavam de que o pro-
cesso de aprovação é opaco e ar-
bitrário. “Esperamos que isso
nos torne mais transparentes e
ajude nossos programadores a
criar aplicativos de sucesso para
a App Store”, afirmou a Apple.
/ REUTERS

● As 20 empresas mais inovadoras em
atividade no Brasil

Apple cede à pressão de criadores de aplicativos

Jornais querem ganhar
com mobilidade na web
Para especialistas, popularização de smartphones e tablets traz novas
perspectivas para a atuação dos grupos de comunicação na internet
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FONTE: ÉPOCA NEGÓCIOS/EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO PAÍS

CHARLES SYKES/AP–1/6/2010

O site americano de
compras coletivas
Groupon Clube Ur-
bano está investindo
US$ 150 milhões pa-
ra fincar suas estacas

no Brasil, na Rússia e na China. Líder
mundial na oferta de um serviço que
ganha cada vez mais adeptos no mun-
do, a empresa está presente em 26
países e deve fechar o ano com fatura-
mento global de US$ 500 milhões,
um avanço de mais de 600% sobre
2009. O site oferece diárias com des-
contos de até 90% em estabelecimen-
tos nas áreas de gastronomia, bem-
estar e entretenimento. “A ideia é
que todos saiam ganhando com o ne-
gócio”, diz Daniel Funis, diretor da
operação brasileira da Groupon, que
iniciou suas atividades no País em ju-
lho passado. “Com as ofertas do site,
nossos clientes economizaram US$
500 milhões até agora.”

A operação funciona assim: o Grou-
pon credencia empresas que apresen-
tam seus serviços no site por 24 horas
e informa os consumidores cadastra-
dos sobre a promoção. O Groupon
divide o valor cobrado pela compra
com a empresa parceira (cinemas,
academias e restaurantes, entre ou-
tros), e o cliente ganha o desconto.
Na última quarta-feira, 8, por exem-
plo, o Groupon vendeu em apenas
um dia 2 mil pacotes para um fim de
semana em uma pousada de Ilha Be-
la, no litoral Norte de São Paulo, cuja
diária inclui hospedagem e jantar pa-
ra um casal por R$ 110. “Queremos
reforçar nossa atuação na área de en-
tretenimento e turismo”, diz Funis.

De acordo com Funis, a matriz, em
Chicago, no Estado de Illinois, está
apostando no mercado brasileiro, on-
de em pouco mais de dois meses de
operação conta com 500 mil clientes
cadastrados, espalhados por 12 cida-
des – a previsão é de chegar a 30 até o

fim do ano. “O Brasil já é o nosso quinto
mercado, atrás apenas dos Estados Uni-
dos, da Inglaterra, França e Espanha”,
afirma Funis. Segundo ele, outro dado
também chama a atenção na compara-
ção com o resto do grupo: a operação
brasileira só perde para a dos EUA em
número de recomendações espontâ-
neas diárias do site, uma das ferramen-
tas mais eficientes para a divulgação des-
se tipo de negócio.

Criativo. O modelo de negócios do
Groupon foi criado em 2008 por um jo-
vem empreendedor de Chicago, An-
drew Mason, de 29 anos, e logo foi repli-
cado para várias partes do mundo. Dian-
te disso, Mason, atualmente CEO do
Groupon, apontado como uma das 100
pessoas mais criativas do mundo pela

revista americana Fast Company, resol-
veu colocar em ação um plano de expan-
são para fora dos EUA. A empresa ini-
ciou sua internacionalização em abril
deste ano, com a aquisição da concor-
rente MyCityDeal, a maior do gênero na
Europa. Dois meses depois partiu para a
América Latina, abrindo operações no
Chile, na Argentina, na Colômbia, no
México e no Brasil.

O resultado do Groupon, que se espa-
lhou por 200 cidades do planeta, tem
sido surpreendente até aqui. Mesmo
sem ter feito um IPO, seu valor de mer-
cado está avaliado em US$ 1,3 bilhão. O
cálculo leva em conta o valor da aquisi-
ção feita recentemente por um investi-
dor do Vale do Silício, na Califórnia, que
pagou US$ 135 milhões por uma fatia de
10% do Groupon.

clayton.netz@grupoestado.com.br

Leia o Estadão no iPad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Redes sociais
e blogs se
tornam desafio

Receita. Para Arthur Sulzberger, não há um modelo único

Daniela Milanese
CORRESPONDENTE / LONDRES

Certos de que a expansão do
mundo digital não tem barrei-
ras, grupos de comunicação e es-
pecialistas veem nos smartpho-
nes (celular com funcionalida-
des avançadas) e tablets (compu-
tador pessoal em formato de
prancheta) a oportunidade de
conseguir o que até agora tem
sido um desafio: ganhar dinhei-
ro com a mídia digital. Existe a
percepção de que os leitores es-
tão inclinados a pagar por aplica-
tivos e noticiosos que signifi-
quem maior facilidade de acesso
e manuseio, ao contrário da resis-
tência para desembolsar pelo
conteúdo nos sites.

“As pessoas estão dispostas a
pagar por mobilidade”, disse Ra-
ju Narisetti, editor do Washing-
ton Post, a uma plateia de publi-
shers que se reuniu entre a quar-
ta-feira e ontem em Londres, na
9.ª Conferência Internacional
de Redação. O Post não cobra pe-
lo conteúdo na internet, mas sim
pelo aplicativo para o iPhone.

Executivos do setor notam
que a explosão das plataformas
digitais é inegável. Portanto,
vêm investindo na integração
das redações dos veículos em pa-
pel e online e apostando nos con-
teúdos multimídia para encarar
um futuro que chegou mais rápi-
do do que se pensava. Mas, ainda
assim, a questão da lucrativida-
de segue presente. Afinal, os jor-

nais impressos ainda respon-
dem pela maior parte das recei-
tas dos grupos e dos orçamentos
dos anunciantes.

“O iPad trouxe uma oportuni-
dade histórica de corrigir o erro
que nos impediu de monetizar a
internet”, afirmou Andreas Wie-
le, do alemão Bild Gruppe. Ele
acredita que os leitores têm de
contribuir com as receitas, pois

não se pode contar somente
com a publicidade.

Do tabloide para o tablet. O
grupo alemão diz que está fazen-
do uma rápida guinada para a
área digital, com o objetivo de
“canibalizar a si mesmo”. Ou se-
ja, captar os leitores que estão
migrando para os meios online,
antes que os concorrentes o fa-

çam. A opção foi por manter o
conteúdo do site aberto e vender
o aplicativo para o iPhone. Em
seis meses, foram vendidos 220
mil aplicativos, segundo Wiele.
A intenção também é comer-
cializar assinaturas do jor-
nal pelo iPad, ao mesmo pre-
ço cobrado pelo papel.

Em um caminho já chama-
do de “dos tabloides para os

tablets”, as empresas estão fa-
zendo experimentações com os
aparelhos, onde se vê não só po-
tencial de receita com assinatu-
ras, mas também com anúncios
inovadores e abuso da tecnolo-
gia – aliás, é da publicidade que
hoje vem a maior parte da recei-
ta com a rede, segundo Narisetti.

Apesar das expectativas, ain-
da há críticas sobre o formato
atual dos tablets, considerados
pesados por alguns e não tão ami-
gáveis assim. No entanto, execu-
tivos acreditam que se trata de
um produto em evolução, que
tende a se tornar mais interes-
sante com o avanço tecnológico
que certamente virá.

Prova de que os meios de co-
municação ainda buscam o me-
lhor modelo econômico para
aproveitar as mudanças trazidas
pela revolução tecnológica dos
últimos anos é a decisão do New
York Times de passar a cobrar
pelo o conteúdo do site em 2011.

“Como fazer dinheiro neste
maravilhoso mundo novo?”,
questiona o presidente do NYT,
Arthur Sulzberger. “O modelo
pago é um passo na direção corre-
ta, mas não existe resposta úni-
ca”, disse. Ele parte do princípio
de que os leitores se dispõem a
pagar por notícias de qualidade,
algo mais necessário nessa épo-
ca de turbulência econômica

nos EUA.

Surpresa. Em dois meses, a operação brasileira já é a 5ª maior do grupo, diz Funis

Americana Groupon investe
US$ 150 mi em emergentes

Posição Empresa Posição Empresa

1ª Whirlpool 11ª White Martins

2ª Basf 12ª Totvs

3ª Embraco 13ª Kimberly-Clark

4ª GVT 14ª Procter & Gamble

5ª O Boticário 15ª IBM

6ª Vale 16ª Tecnisa

7ª Rhodia 17ª Eletronorte

8ª Dow 18ª Telefônica

9ª Even 19ª WEG

10ª Brasilata 20ª Ticket
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