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Setesemanasdepoisdecomeçar
as vendas do seu tablet, a
Hewlett-Packard anunciou o
fimdoTouchPad,produtolançado pela empresa para concorrer
comoiPad,daApple.Noanopassado, a Microsoft extinguiu seus
celulares Kin meros 48 dias após
o início das vendas.
Nos últimos anos, as empresas de tecnologia têm cortado
suas perdas com velocidade cada vez maior. O Google apresentou orgulhosamente ao público
o Wave, sua plataforma de ferramentas colaborativas de trabalho, em maio de 2010. Setenta e
sete dias mais tarde, a empresa
cancelou o Wave. A Palm anunciou seu primeiro tablet, o Foleo, no dia 30 de maio de 2007.
Em 4 de setembro do mesmo
ano, a empresa suspendeu o desenvolvimento do produto, que
nunca foi comercializado.
A Pure Digital, fabricante da
câmeradigitalFlip,tinhaplanejadoolançamento da Flip-Livepara o dia 13 de abril, mas a Cisco,
que adquiriu a Pure Digital em
2009, preferiu fechar a divisão
inteira no dia 12 de abril.
Nos dias de hoje, as grandes
empresas de tecnologia – especialmente aquelas envolvidas no
ramo ultracompetitivo dos
smartphonesetablets–estãocomeçando a se assemelhar aos estúdios de Hollywood. Todo lançamento precisa ser um grande
sucesso, e o único critério para
medir o quanto um produto é
bem sucedido é a renda obtida
nofim desemana deestreia. Não
há espaço para sucessos tardios,
construídos aos poucos por
meio das recomendações individuais até apresentar resultados
sólidos com o passar do tempo.
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Poucos dias para se
tornar um sucesso
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Novos dispositivos tecnológicos precisam virar um fenômeno
de vendas imediato se não quiserem desaparecer rapidamente
iPhonesdaempresaétratadocomo um grande acontecimento
midiático. Al Hilwa, analista da
firma de pesquisas IDC, descreveu o acelerado ciclo de vida dos
eletrônicos de ponta como “darwiniano”. “É palpável o nível de
desespero das concorrentes da
Apple”, disse ele.
Os muitos blogueiros e usuários do Twitter que costumam
ser os primeiros compradores
dos lançamentos e relatar todas
as novidades – sejam elas positivas e negativas – dos últimos ce-
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‘Tudo ou nada’. Quando a Mi-

crosoft lançou o Xbox 360 em
2005,foramrelatadosmuitoscasos de defeitos. O console ainda
enfrentou a dura concorrência
do Wii, da Nintendo, mas a empresa decidiu manter o curso.
Hoje, o Xbox é um dos videogames mais vendidos de todos os
tempos. Esse tipo de tenacidade
parece ser cada vez mais raro.
Alguns analistas identificam a
origemdessamentalidade “tudo
ou nada” nos lançamentos da
Apple. O anúncio de cada nova
versão dos populares iPads e

Ironia. Após
anunciar o
fim do
TouchPad, a
HP passou a
vender o
aparelho
com 80% de
desconto. Só
então veio a
febre de
compras
esperada
pelos
executivos no
lançamento.

lulares e tablets também fazem
com que seja mais alta a aposta
no sucesso dos novos lançamentos no mercado.
“Ficamossabendorapidamente – e de maneira extremamente
pública – se um produto está fazendosucessoounão”,disseHilwa. Assim como ocorre na semana de estreia dos filmes no cinema, se as primeiras resenhas que
chegarem à rede massacrarem
um novo tablet ou celular, isso
pode ser desastroso para os seus
fabricantes. “Depois de perder o

impulso inicial do lançamento, é
difícil recuperá-lo”, disse Chris
Jones, analista da Canalys.
Ciclo acelerado. As empresas
passaram a cancelar os produtos
com mais rapidez por causa do
alto custo de se manterem competitivas,disseJimMcGregor,diretordepesquisasdaIn-Stat,empresa de pesquisas de mercado.
Decidirrapidamentepelo cancelamento de um fracasso óbvio
faz sentido, por mais que possa
ser constrangedor. “O ciclo de

vidaémuitobreveporque,obviamente, a concorrência é duríssima”, disse McGregor.
Dois dias depois de anunciar o
fim do TouchPad, a HP começou
aliquidarseuestoque comavenda a preços baixíssimos. O imensodesconto–80%dopreçooriginal – conseguiu dar início à febre
de compras que os executivos da
HP esperavam provocar quando
lançaram o aparelho.
As cadeias varejistas Best Buy,
Target e Wal-Mart, bem como a
loja online da própria HP, relataram o rápido esgotamento dos
seus estoques de TouchPads depois que esses começaram a ser
vendidos por US$ 100 (versão
com 16GB) e US$ 150 (versão
com 32GB). Antes, o aparelho
mais barato custava US$ 500.
Na internet, compradores debatiam nas salas de bate-papo a
melhor estratégia para encontrar um TouchPad. O call center
da HP estava sobrecarregado.
No Twitter, o serviço de suporte
ao consumidor da HP publicou a
seguinte mensagem: “Todo este
furor em relação ao TouchPad
parece uma ironia do destino”. /
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2011, Negócios, p. N3.

● Kin

● Foleo

No ano passado, a Microsoft
extinguiu seus celulares apenas
48 dias após o início das vendas. Dedicado ao público jovem,
o Kin One e o Kin Two não apresentaram sucesso nas vendas.

A Palm anunciou seu tablet em maio de 2007. Em
setembro daquele ano, suspendeu o desenvolvimento
do produto, que nunca foi
comercializado.
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Previ promove ‘retrofit’ na
própria carteira imobiliária
Para reduzir exposição em edifícios antigos, fundo já investiu R$ 1
bilhão em edifícios corporativos ‘classe A’ desde o ano passado
Fernando Scheller

A Previ, maior fundo de pensão
do País, investiu mais de R$ 1 bilhão desde o ano passado para
promover um “retrofit” na própria carteira imobiliária: a renovação inclui uma participação
maior dos empreendimentos
corporativos no investimento
em imóveis – que hoje totaliza
R$ 5,45 bilhões – e a substituição
de prédios antigos por edifícios
de escritórios de altíssimo padrão recentemente construídos.
Até o momento, a maior aposta no segmento foi o Eco Berrini,
em São Paulo, comprado no fim
do ano passado da Prosperitas
Investimentos por R$ 560 milhões. Esse tipo de edifício, segundo o diretor de investimentos do fundo, Renê Sanda, garantemais segurança à carteira, pois
é locado para poucos inquilinos
– geralmente grandes empresas
– em contratos de longo prazo,
com correção a valor de mercado a cada três anos. No caso do
Eco Berrini, todos os 35 andares
serão ocupados pela Telefônica.
Há dois anos, de acordo com

Sanda, a proporção de investimentos em shoppings centers e
PERFIL DO MERCADO escritóriosera amesma.Hoje,os
prédios corporativos são 50% da
Mais chique, mais caro
carteira, com os shoppings em
Preço do aluguel de escritórios em segundo lugar, com 35%. O resSão Paulo, por metro quadrado*
tante está em ativos como hiperR$ 58 mercados e o resort Costa do
CLASSE B
Sauípe, considerado um “mico”
em que o fundo apostou.
R$ 82
ALTO PADRÃO
No processo de renovação de
seus imóveis, a Previ deverá se
R$ 96 desafazer dos ativos de valor inALTÍSSIMO PADRÃO
ferior a R$ 50 milhões. As aquisições de edifícios corporativos
*Média dos bairros mais procurados
feitas desde o ano passado tiveram investimento mínimo de R$
Investimento da Previ
170 milhões. A ideia é reduzir a
Fundo aumenta a aposta no setor
quantidade de prédios – atualde imóveis corporativos
mente, são 37 – para facilitar a
TOTAL DO INVESTIMENTO É DE
gestão. Outro passo nessa direR$ 5,45 bilhões, DIVIDIDO EM:
ção é a priorização de edifícios
ESCRITÓRIOS
SHOPPING CENTERS
OUTROS*
inteiros, em vez de apenas al50%
35%
15% guns andares, para aumentar a
possibilidade de associação com
grandes conglomerados, como é
o caso da Telefônica.
A Previ pretende reformar os
prédios que não conseguir vender. O fundo já planeja o retrofit
*Inclui hipermercados e Costa do Sauípe
de um de seus imóveis no centro
FONTES: JONES LANG LA SALLE E PREVI
doRio,ondehápouco espaçopa-

Contrato.
A Previ
comprou o
Eco Berrini
por R$ 560
mi; edifício
foi alugado
pela gigante
Telefônica

ra a construção de novos prédios.Segundo especialistas, aestratégia tem o efeito de aumentar o preço do aluguel quandoincluinãoapenasobrasdeconstrução civil, mas também um redesenho das instalações de inter-

net, telefone e tecnologia.
Tendência. O movimento da

Previ não é isolado. O potencial
do mercado de escritórios de alto padrão em São Paulo – que
hoje totaliza 2,7 milhões de me-
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Sete semanas depois de começar as vendas do seu tablet, a
Hewlett-Packard anunciou o
fim do produto lançado pela
empresa para concorrer com
o iPad, da Apple.
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tros quadrados (m²) disponíveis – também entrou no radar
do BTG Pactual, que se associou
à WTorre para criar uma companhia com R$ 5,3 bilhões em ativos.O foco principal são osedifícios corporativos, entre eles
uma fatia do Ventura Towers e o
novo edifício da Petrobrás, ambos no Rio, além das duas torres
de escritórios do Complexo JK,
em São Paulo.
Segundo a consultoria Jones
Lang LaSalle, a mudança na carteira da Previ e a aposta do BTG
se justificam pelo preço dos aluguéis corporativos, que variam
conformea classificaçãodos edifícios. Em São Paulo, o aluguel
médio em prédios mais antigos,
que recebem a classificação “B”,
custa R$ 54 o m², enquanto um
empreendimento de altíssimo
padrão cobra R$ 96. Nas áreas
mais nobres, como a Faria Lima,
a diferença é maior: o m² no edifício classe “B” vale R$ 70, enquanto no “AA” custa R$ 153.
Apesar do crescimento acelerado dos escritórios de alto padrão – nos últimos 15 anos, a
oferta cresceu 9% ao ano, em
média –, a avaliação de André
Rosa, diretor de vendas e investimentos da Jones Lang LaSalle, é de que há muito espaço para expansão. “A área de escritórios em São Paulo representa
menos de 10% da oferta em Nova York”, diz. Neste ano, aponta a consultoria, a inauguração
de edifícios corporativos vai
crescer acima da média: serão
mais 330 mil m², uma expansão
de 12,6%.

