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A empresa que criou o BlackBer-
ry – ainda o celular dominante
entre executivos – acredita que

os consumidores corporativos
ainda terão espaço na maleta pa-
ra pelo menos mais um apare-
lho: o PlayBook.

A Research in Motion (RIM),
fabricante do BlackBerry, apre-
sentou ontem o seu tablet e pro-
meteu começar as vendas nos Es-
tados Unidos no começo de
2011, com o lançamento para ou-
tros países no decorrer do ano.
Com ele, a RIM aposta em um
aparelho menor e mais leve do

que o iPad, da Apple, que pratica-
mente inaugurou o mercado de
tablets no mundo quando come-
çou a ser vendido em abril.

O PlayBook terá uma tela de 7
polegadas, metade do tamanho
do iPad, e um peso de 400 gra-
mas (o iPad tem 700 gramas). E,
diferentemente do tablet da Ap-
ple, o PlayBook terá duas câme-
ras, uma frontal e outra traseira.

Ele poderá servir como uma
extensão do BlackBerry, com te-

la maior, usando uma conexão
segura de curto alcance do pró-
prio telefone.

Quando a conexão é cortada –
por exemplo, quando o Play-
Book está longe do telefone –, ne-
nhum dado importante, como
e-mails da empresa, fica armaze-
nado no tablet. Fora do alcance
do Wi-Fi, o PlayBook pode se co-
nectar usando um BlackBerry e a
rede celular.

Mas o tablet também pode ser
usado sozinho. Jim Balsillie, um
dos executivos chefes da RIM,
disse que o objetivo é que o Play-
Book ofereça uma experiência
completa de um computador, in-
cluindo a exibição de sites em
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Fabricante do BlackBerry
anuncia concorrente do iPad

Na internet, o sucesso em dois meses
Criadores do Zipme, um agregador de ofertas de sites de compras coletivas, vendem empresa para o gigante Buscapé
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Dois jovens publicitários, ami-
gos de faculdade, deixaram as
agências que trabalhavam em
janeiro deste ano. Desempre-
gados, decidiram iniciar o pró-
prio negócio. Apostaram na in-
ternet e criaram em quatro
dias, com a ajuda de amigos, o
site Zipme, que agrega ofertas
de lojas online de compra cole-
tiva. Em dois meses de vida, a
marca foi comprada pelo Bus-
capé, gigante do setor de ven-
das online, por um valor não
divulgado.

Agora, os rapazes anunciam
um investimento de cerca de R$
5 milhões até o fim do ano, só
para começar. O paulistano Gui-
lherme Wroclawski, de 27 anos,
conheceu Heitor Chaves, de 25,
natural de Lins, interior de São
Paulo, na Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM),
onde estudaram.

No início de 2010, após deixa-
rem seus empregos, passaram a
acompanhar o mercado de com-
pra coletiva – conceito novo, que
surgiu há dois anos com uma em-
presa dos EUA, chamada Grou-
pon. O site exibe ofertas de pro-
dutos que só serão realmente
vendidos por determinada loja
associada quando atingirem um

mínimo de interessados.
Quando começaram a investi-

gar esse novo tipo de negócio,
não havia nada parecido no Bra-
sil. Por isso, a ideia inicial era
criar um site de compra coletiva
nos moldes dos internacionais.
Na mesma época, em menos de
três meses, surgiram cinco no-
vos “players”, como o Peixe Ur-
bano e o Clube Urbano (perten-
cente ao Groupon). “Vimos os
novos sites surgindo e, em vez de
nos assustarmos, optamos por
usar aquilo a nosso favor”, diz
Chaves. A dupla se colocou no

lugar do usuário que acompanha
as ofertas em vários sites diferen-
tes e teve a ideia de colocar todas
num lugar só.

Boca a boca. Dessa “sacada”,
segundo Chaves, é que surgiu a
ideia de criar o Zipme, nome que
veio do software “Winzip”, que
agrega vários arquivos de compu-
tador em apenas um. O site traba-
lha com o sistema de compra co-
letiva e com “clube de compra”,
que não exige mínimo de interes-
sados para vender seu produto.

O Zipme foi criado em 1.º de

julho. “O lançamento foi bem tí-
mido na época e a resposta veio
no boca a boca, usando as redes
sociais”, conta Wroclawski. Eles
atingiram mil acessos na primei-
ra semana e 30 mil usuários por
dia na terceira. Hoje, são cerca
de 2 milhões por mês. “A melhor
resposta de um negócio é quan-
do o cliente faz a sua propagan-
da”, diz ele.

Quando surgiu, o Zipme agre-
gava as ofertas de seis portais de
compra coletiva. Atualmente,
são 39. O crescimento represen-
ta diretamente maiores oportu-

nidades para os “agregadores”
como o Zipme – que, aliás, não
paga nada para os sites de com-
pra, já que estão apenas reprodu-
zindo uma informação, defen-
dem. “O modelo de negócio aqui
é invertido”, diz Wroclawski.
“Nós nos tornamos o principal
canal de venda desses sites.
Num futuro próximo, eles é que
pagarão para a gente.”

No dia 22 de setembro, o gigan-
te Buscapé, que compara preços
de produtos ofertados por lojas
online, comprou o Zipme e con-
tratou os dois publicitários para

tocar o negócio dentro da empre-
sa. Com a compra, mudaram
também o nome para SaveMe,
por questões de marketing e de
uma antiga vontade dos donos
em acrescentar o conceito de
economia à marca.

No Brasil ainda não há estu-
dos sobre o mercado de compras
coletivas. Segundo Wroclawski,
nos EUA, onde já há cerca de 200
sites desse tipo, são previstos
US$ 300 milhões até o fim do
ano. O Groupon, com dois anos
de vida, tem um valor de merca-
do próximo a US$ 1,3 bilhão.

Piscinas e Saunas

● Mercado americano
Só nos EUA existem cerca de
200 sites de compra coletiva,
que devem movimentar US$ 300
milhões até o fim de 2010. O
Groupon, que é o primeiro deles,
vale cerca de US$ 1,3 bilhão

Sacada. Com ajuda de amigos, os publicitários Guilherme Wroclawski (E) e Heitor Chaves criaram o site em quatro dias

HEITOR CHAVES
PUBLICITÁRIO E UM DOS
CRIADORES DO SITE SAVEME
“Vimos os novos sites
(de compra coletiva) surgindo
e, em vez de nos assustarmos
com esse movimento,
optamos por usar aquilo a
nosso favor. Pensamos
nos usuários que compram
as ofertas: existem vários
sites, com ofertas diferentes,
e eles querem ver todas
em um lugar só.”

GUILHERME
WROCLAWSKI
PUBLICITÁRIO E UM DOS
CRIADORES DO SITE SAVEME
“Nós nos tornamos o principal
canal de venda desses sites
(de compra coletiva). Hoje
são 39 no total. Num
futuro próximo, eles
é que pagarão
para a gente.”

Empreendedorismo

Tela. Mike Lazaridis, copresidente da RIM, mostra o PlayBook

Construção e Serviços

Dedetização e Desratização

- Formas em alumínio
fundido de alta rigidez 

- Acabamento liso ou tijolinho 
- Incomparável índice

de repetição
- Sistema métrico

com precisão mecânica

Construa uma casa
ou apartamento

por dia!

www.principalform.com.br     Tel.: 55 11 3721.1196

81
28

23

PAINEL NEGÓCIOS

Tablet da RIM, que deve
ser lançado no começo
de 2011 nos EUA, terá
tela com metade do
tamanho do rival

Um condomínio de galpões para alugar, localizado na zona industrial
de Sorocaba, um dos principais pólos do interior paulista.

15 3232-1545
www.riberaimoveis.com.br

Portaria c/ guarita blindada
segurança 24h

12 Fábricas com
1.320 m² de área total

Pé direito
de 8m

Prç. de Alimentação e Estac.
restaurante p/ visitantes e fábricas.
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ALUGA-SE GALPÕES em CONDOMÍNIO INDUSTRIAL em SOROCABA

PABX: (15) 3325-3878
www.consfer.com.br

Galpões Industriais e Comerciais;
Obras Civis, do Projeto ao

Acabamento;
Vão Livre até 30,00 m. P
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Pré-Moldados de Concreto e Estruturas Metálicas

Ligue já sem compromisso

TECNOLOGIA ULTRA-SÔNICA
CONTRA RATOS E MORCEGOS

CONSTITUIÇÃO ÁREA DE PROT.MODELO
STANDART

STD 01 1 central de ultra-som e
1 transdutor remoto
1 central de ultra-som e
2 transdutores remotos
1 central de ultra-som e
3 transdutores remotos

1 central de ultra-som 150 m²

300 m²

700 m²

1.400 m²

SG 01

SG 02

Equipamento de ultra-som com tecnologia japonesa:
sem similar no Brasil.

RATOS? MORCEGOS? Acabe com o problema!

Empregado com muito sucesso, é a solução definitiva em países como: EUA,
Japão e na Europa. Agora no Brasil com moderna tecnologia japonesa.

BRASTÉCNICA Caixa Postal 101 - Cep 37130-000 - Alfenas - MG

Tels. (35) 3292-1889 /  Fax (35) 3292-1320

btc@brastecnica.com.br www.brastecnica.com.br

● Ideias

Segurança equip e sistema
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