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O Groupon abriu seu capital
no começo de novembro e,
no primeiro dia de negocia-
ção, suas ações subiram
30,6%, fechando cotadas a
US$ 26,11. Ontem, os papéis
encerraram o pregão a US$
23,48, com alta de 5,43%.

O site levantou US$ 700
milhões no seu IPO (sigla em
inglês para oferta pública ini-
cial). Foi a maior captação
em abertura de capital desde
2004, quando o Google con-
seguiu US$ 1,6 bilhão.

O Groupon vendeu no IPO
35 milhões de ações, 5 mi-
lhões a mais do que planeja-
va, e é negociado na bolsa
americana Nasdaq com a si-
gla GRPN.

Panasonic volta
ao mercado
de celulares

Negócios

Murilo Roncolato
Nayara Fraga

A Apple começará a vender iPho-
nes desbloqueados no Brasil na
próxima sexta-feira, informou a
empresa ontem em seu site. O
iPhone 4 de 8 gigabytes (GB), o
iPhone3GS de 8 GB e o iPhone 4S
poderão ser adquiridos na loja
online, por preço não revelado,
sem vínculo com operadoras.

“Quando adquirir seu iPhone
da Apple Online Store, você irá
adquiri-lo desbloqueado. Assim
você poderá se inscrever em ser-
viços com a operadora de sua es-
colha, bem como mudar de ope-

radora a qualquer momento”,
diz o site.

Ao mesmo tempo em que a em-
presa aumenta a sua presença no
Brasil, circulam rumores de que
a unidade de Jundiaí da fabrican-
te taiwanesa Foxconn estaria
produzindo aparelhos nacio-
nais. Há ainda uma informação
não confirmada pela Apple de
que a iTunes Store estaria pron-
ta para comercializar conteúdo
nacional dentro dos próximos
dias.

Operadoras. A TIM divulgou
seus preços para o iPhone 4S . O
modelo de 16 GB sai por R$
1.899, o de 32 GB por R$ 2.199, e o
de 64GB por R$ 2.499. Os valores
são os mesmos tanto para clien-
tes de planos pós-pagos quanto
para os assinantes pré-pagos.

A diferença está nas condi-
ções de pagamento. Clientes pós
podem dividir em até 12 vezes,

enquanto clientes pré, podem
parcelar apenas em até três ve-
zes.

A Oi também anunciou seus
preços, para clientes pós-pagos:

R$ 1.999 (16 GB), R$ 2.269
(32GB) e R$ 2.699 (64 GB). Os
aparelhos podem ser parcelados
em até 12 vezes.

Nos Estados Unidos, o iPhone

4S desbloqueado sai por US$
649 (R$ 1.164) no modelo 16
GB, US$ 749 (R$ 1.343) no mo-
delo de 32 GB e US$ 849 (R$
1.523) no modelo de 64 GB. Os
valores não incluem impos-
tos. Nos planos pós-pagos, o
iPhone 4S custa de US$ 199
(R$ 357) a US$ 399 (R$ 716).

No Brasil, o iPad é mais ba-
rato que o iPhone 4S. O mode-
lo de 16 GB do tablet está R$
1.649, o de 32 GB R$ 1.899 e o
de 64 GB R$ 2.199.

Patentes. A Samsung ga-
nhou ontem uma rodada em
sua batalha global sobre pa-
tentes contra a Apple, quando
uma corte na Austrália sus-
pendeu a proibição às vendas
de seu tablet Galaxy a tempo
para a movimentada tempora-
da de compras de Natal.

Mas o triunfo da compa-
nhia sul-coreana na corte de
Sidney foi atenuada por um re-
vés no dia anterior em Paris,
onde outro tribunal rejeitou a
proposta para bloquear as ven-
das do iPhone 4S na França.

A Apple e a Samsung têm na
Justiça 30 casos em dez países
desde abril, na disputa pelo
mercado de tablets e smart-
phones./ COM REUTERS

Apple venderá
iPhone desbloqueado
no Brasil

PARA LEMBRAR

FRANK POLICH/REUTERS

Automóveis. Toyota corta
previsão de lucro em 54%

JUSTIN LANE/EFE

Marina Gazzoni

Menos de dois anos após o lan-
çamento do primeiro site de
compras coletivas no Brasil,
esse mercado mostra que veio
para ficar, mas que não há es-
paço para aventureiros. Meta-
de dos 1,6 mil sites de compras
coletivas brasileiros está inati-
va - não divulga ofertas ou está
fora do ar.

Além disso, os oito maiores
portais do País concentram 85%
do faturamento do setor. É o que
aponta um levantamento feito
em novembro pelo agrupador de
ofertas SaveMe e pela consulto-
ria e-bit, duas empresas do gru-
po Buscapé.

“A barreira de entrada para os
negócios online é muito peque-
na e, para os sites de compras
coletivas, menor ainda. Eles
nem precisam de estoque para
vender na internet”, diz o sócio-
fundador do SaveMe, Guilher-
me Wroclawski. Segundo ele, a
facilidade de empreender levou
a um boom de lançamentos de
empresas no segmento desde
março do ano passado, quando
surgiu o primeiro portal do gêne-
ro no Brasil, o Peixe Urbano.
“Muitos empreendedores lança-
ram um domínio, mas viram que
o negócio não é fácil e não tive-
ram fôlego para permanecer. A
tendência é de consolidação”,
diz Wroclawski.

A empresária Magali Machado
e seu marido, donos de uma pou-
sada em Serra Negra (SP), estão
no grupo de pessoas que tiveram
um negócio relâmpago de com-
pras coletivas. Depois de fazer
uma oferta em um site de descon-
tos e vender 1.000 diárias para
hospedagem na pousada, o casal
se animou com o modelo de ne-
gócios e decidiu empreender.
Eles criaram o seu próprio portal
de compras coletivas, o Planeta
do Desconto, em fevereiro deste
ano, mas o site suspendeu as ope-
rações cinco meses depois.

“É um negócio muito legal,
que dá retorno, mas só se você
tiver tempo para se dedicar ex-
clusivamente a isso”, disse a em-
presária. Além da pousada, o ca-
sal também é dono de duas lojas
de brinquedos. “Faltou tempo
para se dedicar ao site. Tivemos
medo de perder algo que é certo
pelo duvidoso”, afirmou Magali.
O Planeta do Desconto não che-
gou a dar prejuízo, nem lucro.

“Empatamos. Mas deu muito tra-
balho”, conclui.

Os sites pequenos ainda são a
maioria no segmento de com-
pras coletivas, mas a concorrên-

cia com os grandes deve ser mais
difícil. “Os sites grandes estão
crescendo mais e se distancian-
do dos menores. O negócio de
compras coletivas parece sim-

ples, mas requer uma execução
complexa”, disse a diretora de co-
municação do Peixe Urbano, Le-
ticia Leite. A aprovação de uma
oferta no site, por exemplo, é um
processo com cinco etapas.

De um ano para cá, grandes
portais como Peixe Urbano,
Groupon e Clickon fortalece-
ram sua base de clientes, marcas
e sua estrutura financeira e ope-
racional. O Peixe Urbano, por
exemplo, nasceu com uma equi-
pe de cinco pessoas e hoje soma
mil empregados em quatro paí-
ses. “Quando o site começou, a
meta era fechar o ano de 2010
com 300 mil clientes cadastra-
dos. Tivemos 5 milhões”, disse
Leticia.

A vez das viagens. Nos quase
dois anos de operação no Brasil,
o mercado de compras coletivas
vem mostrando uma evolução
no perfil das ofertas. Os sites co-
meçaram vendendo cupons de
desconto para restaurantes, de-
pois evoluíram para tratamen-
tos estéticos. Hoje, o negócio ga-
nha fôlego no segmento de via-
gens e na venda de produtos.

Em novembro, a maior parce-
la da receita do setor se destinou
à venda de produtos (23,5%). Ao

todo, os 800 portais ativos fatu-
raram R$ 114,6 milhões no mês
passado. “Foi um efeito sazonal.
Muitas pessoas compraram pre-
sentes de Natal nos sites de com-
pras coletivas”, diz Heitor Cha-
vez, que fundou o SaveMe junto
com Wroclawski. Para as empre-

sas anunciantes, o setor de com-
pras coletivas é mais uma opção
de canal para desovar estoques.

Mas o segmento que vem se
tornando a menina dos olhos do
mercado de compras coletivas é
o de viagens. A favor dessa cate-
goria pesa o fato de que seu tíque-
te médio é mais alto do que o das
outras categorias, e ela se encai-
xa bem no conceito de compra
por oportunidade.

De olho nisso, o Peixe Urbano
criou uma diretoria exclusiva pa-
ra tratar das ofertas de viagens.
Além do segmento, só a área de
entretenimento possui um exe-
cutivo exclusivamente focado
nesse mercado.

Canal próprio. Mas os sites de
compras coletivas não são os úni-
cos a perceber o interesse do con-
sumidor em aproveitar as pro-
moções para viajar. A TAM foi a
primeira companhia aérea do
mundo a lançar, na última quin-
ta-feira, um canal próprio de
compras coletivas.

Segundo o gerente de Novos
Canais da TAM, Rodrigo Trevi-
zan, a empresa deve aproveitar o
espaço para oferecer “tarifas de
oportunidade”. Estava no ar on-
tem, por exemplo, uma oferta vá-
lida até amanhã para comprar
uma passagem de São Paulo para
Ilhéus na segunda-feira com
78% de desconto, por R$ 213,16.

O modelo de negócios vem
sendo desenhado há oito meses,
segundo Trevizan. A ideia de lan-
çar um canal próprio de compras
coletivas surgiu depois que a
TAM, em dezembro de 2010, co-
meçou a lançar promoções nos
portais do segmento.

A rapidez maior para divulgar
uma promoção foi um dos fato-
res que pesaram para a decisão
da empresa de ter um canal pró-
prio. A TAM quer aproveitar o
espaço para vender passagens
em horários menos concorridos
e para destinos mais cobiçados
pelo passageiro que viaja a lazer.

“Com o canal próprio, pode-
mos desenhar uma promoção
em meia hora”, diz Trevizan. No
canal próprio, a empresa não pre-
cisará pagar tarifas aos parceiros
e, com isso, deve conseguir dar
descontos maiores, segundo o
executivo. Ele, no entanto, afir-
ma que a companhia aérea ainda
pode utilizar os demais sites de
compras coletivas para fazer pro-
moções.

economia.estadão.com.br

Metade dos sites de compras coletivas
abertos no Brasil já fechou as portas

A Panasonic lançará um smart-
phone na Europa no próximo
ano, sendo assim a última das fa-
bricantes japonesas a entrar no
competitivo mercado domina-
do por Samsung Electronics e
Apple. A decisão vem à tona seis
anos depois de a Panasonic ter
deixado de vender telefones fora
do Japão, e parece contradizer a
estratégia da companhia de mu-
dar o foco em produtos eletrôni-
cos para tecnologias ambiental e
energética.

A fabricante lançará um mode-
lo com Android na Europa em
março e depois incluirá Estados
Unidos e Ásia, com previsão de
vender 15 milhões de unidades
por ano até março de 2016, 9 mi-
lhões deles no exterior, disse a
companhia. Em outubro, a Pana-
sonic anunciou que estava fe-
chando a deficitária divisão de
TV e anunciou que poderia ter o
maior prejuízo líquido da déca-
da, já que o preço das televisões
afundou e custos de reestrutura-
ção dispararam. / REUTERS

Preço. Na TIM, o modelo mais simples sairá por R$ 1.899

TIM divulgou os preços
que cobrará pelo modelo
4S do smartphone, que
chegará às lojas na
próxima sexta-feira

Internet. O Groupon, com sede em Chicago, é a maior empresa de compras coletivas do mundo e a única de capital aberto
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Comércio virtual. Pesquisa mostra que, em dois anos, foram abertos no País 1,6 mil sites desse tipo; desse total, 800 não divulgam
mais ofertas ou simplesmente estão fora do ar. Além disso, apenas oito sites concentram 85% do faturamento total do setor

estadão.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2011, Economia ?& Negócios, p. B22.




