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SAN FRANCISCO

A Amazon.com pode vender até
cinco milhões de tablets no quar-
to trimestre, o que faria da maior
varejista da internet a principal

competidora da Apple no seg-
mento, afirmou ontem a empre-
sa de pesquisa Forrester Re-
search.

A Amazon.com precisa dar a
seu tablet, ainda não lançado,
um preço “significativamente”
inferior aos das concorrentes e
ter em estoque aparelhos sufi-
cientes para atender a demanda.
Caso a companhia consiga resol-
ver esses problemas, pode ven-
der “facilmente" de três milhões
a cinco milhões de unidades no

último trimestre, previu Sarah
Rotman Epps, da Forrester.

A Apple vendeu pelo menos 30
milhões de iPads desde o lança-
mento do produto, em abril de
2010. Produtos de rivais como
Samsung, Research in Motion
(RIM) e Motorola Mobility não
representaram ainda um real de-
safio ao produto. A HP anunciou
que não irá mais comercializar
seu TouchPad, após as vendas
do aparelho definharem.

“Até o momento, a Apple en-
frentou muitos pretensos com-
petidores, mas nenhum ganhou
participação de mercado rele-
vante”, escreveu Sarah. “A Ama-
zon tem o potencial de ganhar
uma fatia das vendas rapidamen-
te, além de estar disposta a ven-

der hardware abaixo do pre-
ço, como fez com o Kindle. Is-
so faz com que ela seja um
competidor desagradável (pa-
ra a Apple).”

Um problema para concor-
rentes do iPad tem sido o pe-
queno número de softwares
personalizados em compara-
ção com o produto da Apple –
estimado pela própria empre-
sa em 100 mil aplicativos. “Se
o tablet da Amazon, baseado
no sistema operacional An-
droid (do Google), vender mi-
lhões (de unidades), o An-
droid vai parecer mais atraen-
te para desenvolvedores que
tiveram como postura espe-
rar para ver o resultado”, rela-
tou Sarah. / REUTERS
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Tablet da Amazon promete
desafiar o iPad, da Apple

● Aprendizado
Antes de virar franquia, a
proprietária da marca Pastel da
Maria investiu em negócios que
não deram certo. “Aprendi que
só a força de vontade não
garante o sucesso.”

● Administração
Reconhecer as limitações
administrativas e procurar
ajuda profissional para conduzir
a expansão foi determinante
para o projeto sair do papel,
admite Maria.

● Equipe
A boa relação com funcionários
será estimulada entre os
franqueadores. Pela segunda
vez, Maria dividirá o prêmio de
R$ 8 mil entre os 40 empregados
da rede. “Eles são responsáveis
por esse reconhecimento.”

● Receita de sucesso
Maria defende que é preciso
humildade para aceitar críticas
e sugestões. “Não sou ambiciosa
em relação ao dinheiro. Quero
mesmo é fazer o melhor pastel.”

Pastel da Maria
pretende abrir 200
franquias até 2012

Jornais comemoram circulação em alta
e buscam rentabilidade no meio digital
Desafios para os próximos cinco anos são discutidos pelos executivos dos principais jornais em evento da ANJ em São Paulo
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Em um momento positivo, em
que veem a circulação crescer,
os jornais brasileiros encaram
o desafio de conseguir rentabi-
lidade nos conteúdos digitais
nos próximos cinco anos. Os
caminhos para se chegar a isso
foram discutidos ontem pelos
executivos dos principais jor-
nais do País, durante o VIII Se-
minário Nacional de Circula-
ção da Associação Nacional de
Jornais (ANJ), em São Paulo.

Diante do crescimento da clas-
se C, do envelhecimento da po-
pulação e do aumento do núme-
ro de pessoas com acesso a com-
putador, o diretor-presidente
do Grupo Estado, Silvio Genesi-
ni, vê boas perspectivas para o
mercado. “É importante refor-
çar a circulação tanto do jornal
impresso como do digital.” Mas
ele ressaltou que os jornais preci-
sam buscar alternativas à receita
com publicidade nos próximos
cinco anos.

De acordo com o executivo, a
receita publicitária é instável e
fragmentada. Por isso, é preciso
rentabilizar os meios digitais.
“O modelo para os próximos cin-
co anos tem de focar nas pessoas
que paguem pelo conteúdo.” Ele
reforçou a sua argumentação
com dados do New York Times,
que hoje tem 40% da receita pro-
veniente da circulação, 39% de
publicidade do jornal impresso,
14% digital e 7% de outros. Em
2005, a publicidade offline res-
pondia por 61%, a digital 5% e a
circulação era 27%.

A avaliação de Genesini é com-
partilhada pelo diretor-geral da
Infoglobo, Marcello Moraes.
Mas, para ele, conseguir rentabi-
lidade nos meios digitais é uma
mudança que tem de ser feita ra-
pidamente, nos próximos seis

meses. “Não precisamos fazer
nada no desespero, mas temos
de ser rápidos.” Na análise do
executivo, o País pode aprovei-
tar o momento atual, que é positi-
vo, com aumento da receita pu-
blicitária, para testar novas alter-
nativas.

Um dos caminhos para renta-
bilizar a mídia digital seria co-
brar pelo conteúdo diferencia-
do, deixando livre o “hard
news”, que se trata de uma infor-
mação considerada como com-
modity. Ele observou que, atual-
mente, os jornais precisam mu-

dar a forma de planejamento e
começar a trabalhar com cená-
rios múltiplos. “Hoje não esta-
mos na era do ou, mas do e. Isto
é, da mídia digital e em papel.”

O diretor-superintendente do
Grupo Folha, Antônio Manuel
Teixeira Mendes, concorda com
a necessidade de rentabilizar os
meios digitais. Na avaliação de-
le, a forma para rentabilizar os
conteúdos digitais deve ser um
modelo hegemônico. No mo-
mento, disse ele, cada empresa
está buscando as suas alternati-
vas. “Se são criadas dificuldades

para acessar o conteúdo, não há
aumento da audiência nem da re-
ceita. Qual seria então o modelo
para conciliar as duas coisas?”,
questionou o executivo.

Nativos. Walter de Mattos Ju-
nior, diretor-presidente e editor
do Grupo Lance! e vice-presiden-
te da ANJ, disse que o desafio de
rentabilizar os meios digitais é
grande porque muitos leitores já
nasceram usando esse meio e
não estão acostumados a pagar
por essa informação. “Os nati-
vos digitais não estão acostuma-

dos a pagar pelo conteúdo”, afir-
mou. “Não temos mais tempo a
perder e estamos entregando
mercadoria de graça.”

Apesar da revolução tecnológi-
ca, o vice-presidente executivo
do Grupo RBS, Eduardo Sirotsky
Melzer, fez questão de frisar que
o que garante a força do jornal é a
qualidade do conteúdo, isto é, a
informação diferenciada obtida
por profissionais preparados, e a
integração entre as redações on-
line e offline. “Estamos otimis-
tas. Acreditamos na mídia onli-
ne e na impressa.”

Para especialista,
varejista de internet tem
potencial para vender até
cinco milhões de tablets
no quarto trimestre

Debate. Da esq. para a dir.: Walter de Mattos Jr. (Lance!), Marcello Moraes (Infoglobo), Antônio Mendes (Folha), Eduardo Sirotsky (RBS) e Silvio Genesini (Estado)

Expansão. Maria promete manter a qualidade dos salgados

Expansão da marca, que
ganhou prêmio de melhor
pastel de São Paulo,
exigirá investimento de
R$ 180 mil do franqueado

● Estratégia digital

● Mercado

Roberta Cardoso

O Pastel da Maria, eleito pela pre-
feitura o melhor de São Paulo pe-
la segunda vez, vai se tornar uma
rede de franquias. O projeto de
expansão da marca prevê a aber-
tura de 200 lojas até meados do
próximo ano.

De acordo com Luiz Moraes,
gerente comercial da Fábrica 3,
consultoria contratada para cui-
dar da ampliação do negócio, cer-
ca de dez novas unidades serão
inauguradas até o fim de 2011.
“As primeiras lojas serão abertas
na capital. Depois, o plano é ex-
pandir para a região metropolita-

na, interior e outros Estados”,
conta Moraes.

O ambicioso plano de cresci-
mento conta com a supervisão
da responsável pela receita que
se tornou famosa na cidade: Ku-
niko Kohakura Yonaha, 59 anos,
mais conhecida como “Maria”. A
simpática japonesa, que nasceu
na cidade de Osaka (Japão), de-
sembarcou no Brasil durante a
década de 1960. Ágil e detalhista,
após anos de trabalho árduo, a
empresária hoje comanda seis
pontos de venda – duas lojas con-
vencionais e quatro barracas em
feiras livres. Ao todo, são 40 fun-
cionários que fabricam e ven-
dem três mil pastéis por dia.

Maria encara a profissionaliza-
ção do negócio com entusiasmo.
“Graças ao prêmio, o meu pastel
ficou conhecido em toda a cida-
de. Quando ganhamos pela pri-
meira vez, o sucesso que veio de-
pois foi tão grande que eu já não

dava conta de fazer os pastéis em
casa. Tive de alugar um espaço
para a produção”, afirma.

Nesta segunda fase de cresci-
mento, Maria precisou buscar
ajuda da Fábrica 3, especializada
na expansão de negócios por
meio de franquias. A transição

será gradual. Mesmo assim, inte-
ressados em abrir uma pastela-
ria com produtos que levam o se-
lo de qualidade da Maria não fal-
tam, segundo explica o gerente
da consultoria. “Estamos traba-
lhando para abrir pelo menos
dez lojas até dezembro. Pode-

riam ser mais unidades, mas não
temos tempo, já que fazemos to-
do o acompanhamento para os
franqueados, desde a escolha do
ponto onde será o estabeleci-
mento até o treinamento de fun-
cionários”, explica.

Requisitos. O interessado em
adquirir uma franquia do Pastel
da Maria precisará preencher al-
guns requisitos. O investimento
inicial será de R$ 180 mil, valor
que inclui a taxa de franquia, des-
pesas com estoque, montagem
da loja e capital de giro. O prazo
de retorno é de 24 meses e o fatu-
ramento bruto das pastelarias é
projetado pela consultoria em
R$ 50 mil por mês.

Para Adir Ribeiro, especialista
no setor de franquias, o Pastel da
Maria tem condições de obter su-
cesso na expansão porque já con-
ta com cozinha central, de onde
sairão os produtos que abastece-
rão as franquias da rede. “Isso
permitirá a manutenção do pa-
drão de qualidade.”

Dona Maria parece saber que é
realmente disso que depende o
sucesso da sua marca. “A qualida-
de do pastel e do atendimento ao
cliente não pode mudar. Isso fez
do Pastel da Maria o sucesso que
ele é hoje.”

Toda sexta no Estadão.

MARCELLO MORAES
INFOGLOBO
“Não precisamos fazer nada no
desespero, mas temos de ser
rápidos.”

SILVIO GENESINI
GRUPO ESTADO
“O modelo para os próximos
cinco anos tem de focar nas
pessoas que paguem pelo
conteúdo.”

No título da reportagem pu-
blicada à página N5 do Ca-
derno de Negócios, que cir-
culou ontem, a palavra ócu-
los foi grafada incorretamen-
te. O título correto é “De
ração a óculos escuros: um
mercado de R$ 10 bi”.30 milhões

de iPads foram vendidos pela
Apple desde o lançamento do
produto, no ano passado

3 milhões
a 5 milhões de unidades de
seu tablet é o potencial de ven-
das da Amazon no 4º trimestre

AS DICAS DA MARIA

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2011, Economia,  p. B14.




