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Internet

Naiana Oscar

N ovato no mercado
de sites de compras
coletivas, o Grupo
Multi, dono da rede

de ensino de idiomas Wizard,
chegou ao novo segmento im-
primindo sua marca registra-
da: a de consolidador. Menos
de três meses depois de lan-
çar o seu próprio site, o Ofer-
tas.com, a empresa de Carlos
Wizard Martins, anunciou on-
tem a fusão com o quarto
maior site do mercado, o Ofer-
ta Única.com.

Os sócios não divulgam o
valor do negócio, mas dizem
que se comprometeram a in-
vestir nos próximos seis me-
ses R$ 20 milhões, em marke-

ting e tecnologia. “Gostamos de
buscar sinergia por meio de fu-
sões e aquisições. E, nesse caso,
precisávamos nos associar a al-
guém com know how mais quali-
ficado”, explicou Charles Mar-
tins, filho de Wizard e responsá-
vel pela operação do site de com-
pra coletiva do grupo.

A ideia de criar o Ofertas.com
surgiu depois que o fundador do
Grupo Multi percebeu que al-
guns dos seus franqueados ti-
nham se associado a sites de
compra coletiva para oferecer
desconto nas mensalidades dos
cursos. A empresa viu ali uma
oportunidade e resolveu criar
seu próprio canal de ofertas. A
seu favor, tinha uma extensa re-
de de franqueados que pode-
riam se tornar representantes

do site e garimpar outras parce-
rias regionais. Em três meses, o
site iniciou operação em 152 cida-
des e registrou 500 mil clientes.
“Mas, para chegar a outras locali-
dades, é preciso ter uma boa re-
de de contatos e um número mí-
nimo de ofertas que não estáva-
mos conseguindo atingir”, disse
Martins.

A parceria com o Oferta Única
veio garantir a sobrevivência do
Ofertas.com num mercado alta-
mente pulverizado, que já soma
mais de 1,2 mil empresas no País.
O Oferta Única, criado pelos em-
presários Rodrigo Manzoni e An-
tonio Mouallem há exatamente
um ano, foi um dos pioneiros.
Com operação em 50 cidades, o

site faz em média mil ofertas por
mês para mais de 2 milhões de
clientes. Juntos, os dois sites es-
peram atingir uma receita de R$
80 milhões até o fim do ano, num
mercado que deve faturar em
2011 cerca de R$ 1 bilhão.

“A consolidação já era um mo-
vimento esperado porque não
há espaço para tanta gente assim

nesse mercado”, diz Alexan-
dre Humberti, diretor de mar-
keting e produtos da consulto-
ria E-bit. Segundo ele, os três
principais sites de desconto –
Peixe Urbano, Groupon e
Click On – concentram mais
de 80% do mercado.

“Quem não se associar, vai
desaparecer”, completa vice
presidente de assuntos estra-
tégicos da Câmara Brasileira
de Comércio Eletrônico, Lu-
dovino Lopes. “O que esta-
mos assistindo agora é seme-
lhante ao que aconteceu no
passado com o varejo popu-
lar, que tem hoje players mun-
diais.” Os primeiros sinais de
consolidação dos sites de
compra coletiva começaram
a aparecer no início deste ano,
quando o Imperdível, do em-
presário Paulo Veras, com-
prou o Deusamba.com.

No mês passado, a Mosai-
co, empresa de investimentos
em negócios de internet das
Organizações Globo, com-
prou 40% do ClickOn. E, há
umasemana, o norte-america-
no Groupon, que também
tem operação no Brasil, con-
firmou sua intenção de fazer
uma oferta inicial de ações
(IPO, em inglês) no valor de
US$ 750 milhões.

A Positivo Informática foi a
maior fabricante de micro-
computadores do Brasil por
25 trimestres consecutivos e,
nos primeiros três meses do
ano, perdeu o primeiro lugar
para a americana HP. Segun-
do a companhia, houve uma
guerra de preços detonada
por fabricantes internacio-
nais no ano passado, que pre-
judicou os resultados das em-
presas. A internacionalização
da Positivo recebe incentivo
da política argentina de revi-
talizar a zona franca da Terra
do Fogo.

Cleide Silva

No mês passado, um dos temas
mais comentados na internet en-
volvendoas quatro maiores mon-
tadoras brasileiras – Fiat, Volks-
wagen, General Motors e Ford –
foi a falta de competitividade
dos carros dessas marcas quan-
do comparados aos modelos chi-
neses, que chegam ao mercado
mais baratos e com itens não dis-
poníveis nos nacionais, como air-
bag e freio ABS.

Pesquisa feita pela Escola Su-

perior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) e pela empresa de
comunicação Rapp mostra que o
índice de satisfação dos internau-
tas em relação aos produtos das
quatro fabricantes caiu de 69,8%
para 62% de abril para maio.

“A satisfação foi impactada
pelas percepções negativas dos
preços ou benefícios dos produ-
tos ofertados”, diz Ricardo Po-
meranz, da Rapp. Segundo ele,
vários comentários de consumi-
dores sobre a entrada dos car-
ros chineses geraram discussão
sobre os preços dos carros na-
cionais.

A pesquisa mede o Índice Na-
cional de Satisfação do Consumi-
dor (INSC), com base em todos
os comentários que circulam pe-
las redes sociais abertas de comu-
nicação. “Criamos uma ferra-

menta que seleciona os comentá-
rios sobre um grupo de empre-
sas, os classifica como positivo e
negativo e resulta no índice”, ex-
plica Alexandre Gracioso, dire-
tor nacional de graduação da ES-
PM. “É como se pedíssemos ao
consumidor para dar uma nota
de satisfação de 0 a 100 para um
determinado produto.”

O INSC avalia, atualmente, os

comentários de 28 empresas dos
setores de varejo, financeiro, in-
formação e bens de consumo,
subdivididos em lojas de departa-
mento, supermercados, bancos,
telecomunicação, indústria auto-
mobilística, bebidas e cuidados
pessoais.

No total o índice, lançado em
abril, caiu de 62,3% em abril para
61,3% no mês passado. Por seg-
mento, a queda maior foi no auto-
mobilístico. Nos próximos me-
ses, o INSC vai incluir mais 16
empresas dos setores de alimen-
tos, eletroeletrônico e farmacêu-
tico. A pesquisa também será fei-
ta em outros países latino-ameri-
canos, como Argentina, Chile,
Colômbia e Venezuela.

Efeito China. O “efeito China”,
como vem sendo chamado por

alguns empresários do setor au-
tomobilístico, começa a provo-
car a concorrência.

Ontem, a Ford estendeu para
todo o Brasil campanha inicial-
mente válida para São Paulo e
Rio de venda do Fiesta 1.6 com
ABS, airbag duplo, ar-condicio-
nado, direção hidráulica, vidros
e travas elétricas, entre outros
itens, a R$ 37,9 mil na versão
hatch e R$ 39,9 mil na sedã. São
os mesmos preços cobrados pe-
los modelos da JAC, o J3 e o J3
Turin, importados da China,
com vendas de 3.568 unidades
em dois meses, segundo a Fede-
ração Nacional da Distribuição
de Veículos (Fenabrave).

A Ford afirma que estendeu a
campanha para outros Estados
após verificar grande aceitação
no mercado, com alta de 263%

nas vendas do modelo. “Diante
do sucesso, resolvemos aumen-
tar a produção desse catálogo e
estender a promoção em todos
os cerca de 500 distribuidores
no País”, diz Oswaldo Ramos, ge-
rente nacional de vendas da mon-
tadora.

Juntas, as quadro grandes
montadoras responderam por
71% das vendas de automóveis e
comerciais leves no acumulado
de janeiro a maio, participação
que era de 74,1% em 2010 e de
84,2% em todo o ano de 2001.

As marcas chinesas, que não
estavam presentes no mercado
brasileiro naquele período, con-
seguiram abocanhar este ano fa-
tia de 1,26% só com três empre-
sas: a Hafei, a JAC e a Chery.

Veículos coreanos são hoje os
que mais assustam as montado-
ras tradicionais. A Hyundai e a
Kia tinham, juntas, 1,5% de fatia
de mercado em 2003 e, neste
ano, estão com 5,8%.

‘Efeito China’ muda percepção dos carros brasileiros
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Positivo inaugura
a 1ª fábrica de
PCs da Argentina
Em parceria com a empresa local BGH, brasileira instalou
unidade de microcomputadores na zona franca da Terra do Fogo
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CONSOLIDAÇÃO
NAS COMPRAS
COLETIVAS
Site lançado há três meses pelo Grupo Multi
se une ao quarto maior desse mercado no País

Empresa era
líder no Brasil

Objetivo. Rotenberg na fábrica em Curitiba: empresa quer estar entre as líderes na Argentina

Diversificação. Carlos Wizard Martins criou seu próprio site de compra coletiva em março

● Queda

Índice de satisfação
com os automóveis
feitos no País caiu com
chegada de carros mais
equipados e mais baratos

62%
é o índice de satisfação com o
setor automotivo em maio

69,8%
era o índice em abril

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A brasileira Positivo Informá-
tica, em associação com a em-
presa argentina BGH, anun-
ciou ontem a estreia dessa par-
ceria no mercado argentino,
com o início da fabricação de
notebooks e placas-mãe na
província de Terra do Fogo,
no extremo sul da Argentina,
onde existe uma zona franca
com normas similares às de
Manaus, no Brasil.

Positivo BGH é a nova marca
que surge com o joint venture en-
tre a maior fabricante brasileira
de computadores e a empresa ar-
gentina de tecnologia. O nome
da empresa criada pela união es-
tratégica das companhias brasi-
leira e argentina será Informáti-
ca Fueguina S/A (IFSA).

Segundo os executivos brasi-
leiros, a vantagem da associação
com a BGH – empresa fundada
há 100 anos, que anteriormente
fabricava aparelhos de ar-condi-
cionado, celulares e outros pro-
dutos eletrodomésticos – é o co-
nhecimento da empresa do mer-
cado argentino e a rede de distri-
buição em todo o país.

A nova empresa implicará
em investimentos de US$ 50
milhões na cidade de Rio Gran-
de, na Terra do Fogo. Desse to-

tal, segundo os executivos,
US$ 8 milhões serão destina-
dos a ativos fixos, enquanto
que US$ 42 milhões correspon-
dem a capital de giro.

A previsão dos executivos é
que a fábrica na Terra do Fogo
produza 60 mil notebooks por
mês. Além disso, mensalmente,
produzirá 30 mil placas-mãe. As
primeiras motherboards inte-

gralmente “made in Argentina”
saíram da linha de produção em
abril passado. “Este é um divisor
de águas na história da indústria
argentina”, afirmou Diego Teu-
bal, diretor da BGH. “Até poucos
dias, ninguém fabricava placas-
mãe no país.”

Pioneira. Além de constituir a
primeira multinacional do setor
na região, a Positivo BGH será a
primeira fábrica de computado-
res na Argentina. Até o momen-
to, o país somente importava es-
ses aparelhos eletrônicos. A Posi-
tivo forneceu engenheiros e téc-
nicos do Brasil para implantar a
fábrica no sul da Argentina.

A nova empresa começará
sua linha de produção com três
modelos de notebooks, que
contarão com a nova geração
de processadores Intel Core,
além do sistema operacional
Windows 7. Os equipamentos
possuem tela de 14 polegadas,
webcam e DVD. Os modelos os-
cilam de 2 a 4 gigabytes de me-
mória, com disco rígido de 320
a 500 gigabytes, além de bate-
rias de quatro a seis células.

Os produtos, na Argentina,
serão comercializados por pre-
ços entre 2.799 pesos e 4.500
pesos, valores equivalentes a
R$ 1.080 a R$ 1.775. “Queremos
repetir essa história de sucesso

que tivemos no Brasil aqui na
Argentina”, afirmou Hélio Ro-
tenberg, presidente da Positi-
vo Informática.

O presidente da Positivo
BGH, o brasileiro Norberto Ma-
raschin Filho, afirmou que a ex-
pectativa da companhia é, até o
fim deste ano, estar posiciona-
da entre os principais players
do mercado de informática na

Argentina.
“A meta é ambiciosa. Sabemos

disso. No entanto, vamos produ-
zir os equipamentos mais com-
petitivos do mercado. Isso nos
permitirá estar entre os líderes
na em 2001 neste país. Em breve,
pretendemos ingressar no mer-
cado uruguaio.” Segundo Maras-
chin, a nova empresa “possui
uma visão de longo prazo”.

Os executivos brasileiros, jun-
to com seus sócios argentinos,
destacaram que a decisão de in-
vestir no sul da Argentina havia
sido tomada no ano passado, an-
tes da intensificação da aplica-
ção de licenças não automáticas
contra a entrada de diversos pro-
dutos importados de todo o
mundo, entre eles, os eletrôni-
cos produzidos no Brasil.

Text Box
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