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“Muito bem, classe, a lição de ca-
sa é a seguinte: Bolem um aplica-
tivo. Façam com que as pessoas
o usem, e repitam.” Foi a tarefa
dada a alguns alunos de Stanford
no fim de 2007, na Classe do Fa-
cebook, como ficou sendo co-

nhecida. Ninguém imaginava o
que aconteceria depois.

Os estudantes acabaram ga-
nhando milhões de usuários de
aplicativos gratuitos projetados
por eles para rodar no Facebook.
E, como a publicidade começou
a entrar, alguns desses jovens
passaram a ganhar muito mais
do que os seus professores.

Praticamente da noite para o
dia, a Classe do Facebook deu ori-
gem a carreiras e a fortunas para
mais de vinte alunos e professo-
res. E também contribuiu para
lançar um novo modelo de em-
preendedorismo que virou de
ponta-cabeça o establishment

da tecnologia: a empresa nova e
ágil.

“Tudo aconteceu tão depres-
sa”, lembra Joachim De Lom-
baert, hoje com 23 anos. O aplica-
tivo de sua equipe ganhou líqui-
dos US$ 3 mil por dia e se tornou
uma companhia que foi vendida
por uma cifra de seis dígitos. “Eu
quase não conseguia entender o
que aquilo significava”, afirma.

E nem muitos dos seus cole-
gas de classe. Naquela época, os
aplicativos do Facebook eram
uma novidade. O iPhone acaba-
va de ser lançado, e o primeiro
telefone Android demoraria
mais um ano.

Mas, ensinando os estudantes
a construir aplicativos mais sim-
plificados, a distribuí-los rapida-
mente e aperfeiçoá-los mais tar-
de, a Classe do Facebook criou o
que se tornaria um procedimen-

to operacional padrão para uma
nova geração de empreendedo-
res e de investidores no Vale do
Silício e mais além.

Para muitos, o longo percurso
da ideia ao produto e para a com-
panhia foi uma simples arranca-
da. As empresas novas outrora
precisavam de muito dinheiro,
tempo e gente. Mas nos últimos
dez anos, o software gratuito, de
fonte aberta e os serviços em nu-
vem baixaram os custos, enquan-
to as redes de anúncios trazem
receitas rapidamente. O fenôme-

no dos aplicativos acentuou a
tendência e ajudou a desenca-
dear o que alguns chamam de
uma nova onda de inovações tec-
nológicas – e outros, uma bolha.

Em equipe. Inicialmente, a
Classe do Facebook se tornou
um microcosmo do Vale do Silí-
cio. Trabalhando em equipes de
três, os 75 estudantes criaram
aplicativos que chegaram coleti-
vamente a 16 milhões de usuá-
rios em apenas dez semanas.
Muitos desses aplicativos eram
bobos: o de De Lombaert, por
exemplo, permitia aos usuários
enviar pontos de “hotness” aos
amigos do Facebook. Entretan-
to, durante o semestre, os aplica-
tivos, gratuitos para os usuários,
geraram cerca de US$ 1 milhão
em receitas publicitárias.

Esses sucessos inspiraram em-

preendedores a deixar os planos
de montar uma empresa e a tra-
balhar nos aplicativos – embora
nem todos tenham sido bem-su-
cedidos. Os investidores tam-
bém repensaram suas estraté-
gias. Alguns criaram fundos de
investimentos sob medida para
as novas empresas.

“Muitos conceitos e ideias
que saíram da classe influencia-
ram a estrutura do fundo no qual
estou trabalhando agora”, diz
Dave McClure, um dos instruto-
res da classe e fundador da 500
Startups, que investe em novas
empresas. “A classe descobriu
que a coisa realmente funciona.”
/ TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

A classe que construiu
aplicativos e fortunas

AS MAIS VALIOSAS

No mês passado, durante visi-
ta à China, a presidente Dil-
ma Rousseff reuniu-se com
Terry Gou, presidente da tai-
wanesa Foxconn, e anunciou
um investimento de US$ 12
bilhões da companhia no
País, com a criação de 100
mil empregos. Os números
foram recebidos com ceticis-
mo por especialistas no Bra-
sil. A Foxconn fabrica os equi-
pamentos da Apple na China,
e passaria a produzi-los tam-
bém no Brasil. A concretiza-
ção do investimento, no en-
tanto, dependeria de uma
série de contrapartidas do
governo brasileiro. A agência
estatal Investe São Paulo in-
formou que já está acertado
que a fábrica de produtos
Apple será no Estado.

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A Apple se tornou a marca mais
valiosa do mundo, superando o
Google, com um valor estimado
de US$ 153,2 bilhões. O ranking
das marcas globais mais valio-
sas, elaborado pela consultoria
Milward Brown e publicado pela
BrandZ, inclui também a Petro-
brás (61.ª), o Itaú (90.ª) e o Bra-
desco (98.ª) entre as cem maio-
res do mundo.

Ao todo, 12 empresas são chi-
nesas, e uma indiana, além das
três brasileiras, indicando um au-
mento na importância dos Brics.
“É um reflexo do crescimento
desses mercados”, afirma a pu-
blicação. Na América Latina, a

Petrobrás lidera, com o Itaú em
terceiro, Bradesco em quarto,
Natura em sexto, Skol em séti-
mo e Brahma no oitavo lugar. As
outras duas não brasileiras entre
as oito maiores da região são as
mexicanas Telcel (2.º) e Corona
(5.º).

“A crescente representação
de marcas brasileiras reflete a ro-

busta expansão da economia do
Brasil, com o PIB crescendo cer-
ca de 7%, e o otimismo em rela-
ção ao compromisso do novo go-
verno de conter a inflação e redu-
zir os problemas sociais”, afirma
o estudo.

De acordo com a BrandZ, um
dos pontos a se destacar no Bra-
sil é a preferência por marcas in-

ternacionais em relação às do-
mésticas. “O Brasil é o segundo
maior mercado para a Louis Vuit-
ton”, diz o estudo. “Essa prefe-
rência se deve a uma inseguran-
ça residual da luta brasileira co-
mo economia emergente. Po-
rém, em certas categorias, mar-
cas importadas não possuem
apelo quando comparadas aos lí-
deres brasileiros. Não é surpresa
que no país do samba, futebol e
cerveja, os brasileiros prefiram
Skol, Brahma e outras marcas lo-
cais”, acrescenta o estudo.

A Petrobrás, diz o estudo, é fa-
vorecida por sua associação com
o Brasil e os brasileiros. Tam-
bém favorecem os empregos
que a empresa cria “e suas contri-
buições financeiras para a socie-
dade”. A petroleira ficou em ter-
ceiro lugar na área de energia, à
frente da BP e atrás apenas da
ExxonMobil e da Shell, com va-
lor de US$ 13,4 bilhões.

A Skol foi a quinta e a Brahma,
a nona entre as cervejas. Já o Itaú
e o Bradesco foram beneficiados

pela emergente classe média,
“que deve começar a buscar cré-
ditos nesses bancos”. O estudo
ainda ressalta a abertura de agên-
cias bancárias em favelas. A Skol,
Natura e Brahma também fica-
ram entre as dez no ranking “eu
amo a minha marca”.

Facebook. Quatro das cinco
maiores marcas globais são da
área de tecnologia – Apple, Goo-
gle, IBM e Microsoft. Apenas o
McDonald’s não faz parte do se-
tor entre as primeiras colocadas.
Apesar disso, segundo o estudo,
a valorização de 17% nas marcas
globais no último ano se deveu a
um crescimento maior na área
de fast-food e luxo. Ao todo, as
cem maiores empresas teriam
um valor de US$ 2,4 trilhões.

O ranking coloca ainda o Face-
book como a marca que mais
cresceu ao longo de 2010. Ao to-
do, a valorização foi de 246%, co-
locando a empresa na 35.ª coloca-
ção. No anterior, o site de relacio-
namentos nem integrava a lista

das cem. A Skol foi a sexta que
mais aumentou seu valor (68%),
com a Petrobrás ficando na 12.ª
colocação, com 39%.

Uma das surpresas do estudo,
de acordo com a BrandZ, foi a
Amazon ter superado o Walmart
como a maior marca de vendas
no varejo do mundo, em um si-
nal de que as vendas pela inter-
net começam a ganhar mais des-
taque do que as em espaços físi-
cos, como as lojas do gigantesco
varejista americano. Outra foi a
Diet Coke ultrapassar a Pepsi no
ranking dos refrigerantes, em
um duro golpe na concorrente
da Coca-Cola.

Apple supera Google e vira a marca global mais valiosa
CHARLES PLATIAU/REUTERS

Semp Toshiba
entra na briga
dos tablets
Com chegada do myPad, crescem as opções do consumidor, apesar
de aparelhos ainda não contarem com incentivo tributário no Pais

WERTHER SANTANA/AE

PARA LEMBRAR
Renato Cruz

A Semp Toshiba anunciou on-
tem o lançamento de seu ta-
blet, chamado myPad. O nome
é muito parecido com o do con-
corrente? “A palavra ‘pad’ não
é de propriedade de nin-
guém”, disse Caio Ortiz, vice-
presidente de marketing e ven-
das da Semp Toshiba. “Temos
o registro do nome. Esse é o
myPad, meu e seu. O dos ou-
tros é dos outros.”

O aparelho da Semp Toshiba
vem para disputar mercado com
o iPad, da Apple. Essa semelhan-
ça do nome aconteceu em ou-
tros equipamentos, oferecidos
em outros países. Na China, a Le-
novo vende um tablet chamado
LePad.

O myPad tem tela de 10,1 pole-
gadas, tamanho próximo do
iPad e do Xoom, da Motorola.
Outras opções no mercado, co-
mo o Galaxy Tab, da Samsung, e
o V9, da ZTE, têm telas de 7 pole-
gadas. Com exceção da Apple,
que tem sistema operacional
próprio, os tablets usam sistema
operacional Android, do Goo-
gle. O myPad está sendo lançado
em duas versões, sem conexão
de celular de terceira geração
(3G), a R$ 1,4 mil, e com 3G, a R$
1,7 mil.

Os tablets da Semp Toshiba,
que usa a marca STI, são produzi-
dos em Salvador. Essa categoria
de produto ainda não recebe os
benefícios tributários da Lei de
Informática. O tablet não pode
ser classificado como notebook,

pelas regras do setor, porque
não tem teclado. O governo vem
falando que vai oferecer incenti-
vos para os produtos fabricados
localmente, mas até agora não to-
mou nenhuma medida.

Se o tablet recebesse os benefí-
cios iguais aos do notebook,
quanto cairia o preço? “Poderia

ser 30% mais barato”, disse Nel-
son Scarpin, diretor de vendas
da Semp Toshiba. O governo
tem falado em tablet de R$ 500.
Na visão do executivo, seria pos-
sível alcançar esse preço depen-
dendo da configuração mínima
exigida.

“Estamos acompanhando a
discussão do governo”, afirmou
Scarpin. “É preciso ter cuidado
para não cair na mesma história
donotebook de US$ 100, que nin-
guém viu.” A concorrente Sam-
sung também produz tablets no
Brasil e, segundo o governo do
Estado de São Paulo, a Foxconn
planeja fabricar iPads e iPhones
no Brasil até novembro.

Sistema. O myPad vem com a
versão 2.2 do Android, conheci-
da como Froyo, que foi desenvol-
vida para celulares. O concorren-
te Xoom, da Motorola, já roda o
Android 3.0, chamado de Honey-
comb, criada especialmente pa-
ra tablets.

Segundo a Semp Toshiba, o
Honeycomb ainda está disponí-
vel para poucos fabricantes. Eles
veem vantagem, no entanto, de
lançar o primeiro produto com a
versão anterior do Android. A
primeira é a configuração míni-
ma exigida pelo Honeycomb,
maior do que o myPad que está
chegando ao mercado, que eleva-
ria o preço do produto. Outra é o
fato de o Froyo ser uma versão
mais estável, utilizada por mui-
tos fabricantes.

O myPad não tem acesso à loja
de aplicativos do Android. No lu-

gar, a STI está colocando aplicati-
vos numa loja própria. “O Goo-
gle só permite que produtos que
tenham voz com a versão 2.0
acessem a loja do Android”, ex-
plicou Ortiz.

Devem ser vendidos cerca de
500 mil tablets no Brasil este
ano, segundo estimativas preli-

minares de empresas de pesqui-
sa. A Semp Toshiba espera con-
quistar 10% desse mercado.

Uma das apostas da empresa é
o mercado corporativo. A empre-
sa já vendeu 6 mil tablets para o
Grupo Estácio, de ensino supe-
rior. As máquinas serão forneci-
das aos estudantes de direito no

Rio de Janeiro e no Espírito San-
to e aos de gastronomia e hotela-
ria no Rio e em São Paulo.

“O projeto começou com a
ideia de adotar netbooks, para re-
duzir os custos de impressão do
material didático em papel”, dis-
se Scarpin. O netbook acabou
sendo substituído pelo tablet.

Empreendedorismo

Marca Valor (US$ bilhões)

1º Apple 153,2

2º Google 111,5

3º IBM 100,8

4º McDonald’s 81,0

5º Microsoft 78,2

6º Coca-Cola 73,7

7º AT&T 69,9

8º Marlboro 67,5

9º China 57,3

10º GE 50,3

Dilma fechou
acordo com
Foxconn

● Sucesso
O aplicativo da turma de De
Lombaert, Send Hotness, trouxe
mais usuários e mais dinheiro
bem mais rapidamente do que
todos os outros da classe.

Liderança. Marca Apple foi avaliada em US$ 153,2 bilhões

Tabuleta. O myPad é produzido no Brasil, mas não recebe incentivo tributário federal

Turma de Harvard
recebe como tarefa criar
aplicativos para o
Facebook e descobre meio
de ganhar muito dinheiro

Entre as 100 primeiras
marcas do ranking
há três empresas
brasileiras: Petrobrás,
Itaú e Bradesco
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