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Estratégia Meta da Gema, formada por sete sócias,
incluindo a brasileira Navita, é fechar 3 mil contratos

na
cio
ca
ed
u
fin
s

ra

Roberto Dariva, sócio da Navita: nova companhia será a “Star Alliance” da gestão de tablets e smartphones

essas companhias e acelerar o processo de expansão no mercado externo”, afirma Dariva.
Para a Navita, a expectativa é
que a joint venture favoreça a expansão na América Latina. A empresa atende a clientes em 20
países da América do Sul, além
dos Estados Unidos. Em 2011, a
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A expectativa é que a Gema
obtenha, em seu primeiro ano
de atuação, contratos com 3,1
mil companhias no mundo,
abrangendo um total de 780 mil
dispositivos móveis. A receita estimada para esse primeiro ano é
de US$ 75 milhões — 66% superior ao que as sete companhias
registraram juntas no ano passado. As empresas encerraram
2011 com uma receita de US$
45,2 milhões, obtida com a gestão de 377,9 mil aparelhos.
A decisão de formar a joint venture partiu da Vox Mobile e da MSC
Mobility, que atendiam a multinacionais, mas tinham dificuldades
para gerir dispositivos móveis dos
clientes fora das Américas e da
Oceania, respectivamente. “Os diretores de TI das multinacionais
tendem a contratar um único fornecedor. Nossa expectativa é atrair

companhia registrou uma receita de R$ 17,2 milhões e uma margem de Ebitda (sigla em inglês
para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização)
equivalente a 20% da receita.
Para este ano, a companhia estima um crescimento de 45% em
receita, para R$ 25 milhões. A

empresa pretende fazer duas ou
três aquisições de concorrentes,
com receita entre R$ 1 milhão e
R$ 2 milhões. A Navita também
negocia a venda de uma participação minoritária a fundos de
investimento. Em 2010, a companhia recebeu um aporte de R$ 3
milhões do fundo Invest Tech.
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O uso de dispositivos móveis
como tablets e smartphones no
lugar de PCs e telefones fixos exigiu das empresas adaptações na
estrutura e nos orçamentos de
tecnologia da informação (TI).
Em meio à necessidade crescente
das companhias de administrar
uma gama mais ampla de aparelhos e sistemas operacionais, surgiram no mercado empresas de
pequeno e médio portes dedicadas à gestão desses dispositivos.
Sob a ameaça de que esse mercado possa atrair o interesse de
gigantes da TI, sete companhias
de diferentes nacionalidades formaram uma joint venture para
competir no mercado internacional de gestão de dispositivos
móveis. Juntas, a brasileira Navi-

ta, a alemã Schiffl, a belga GPXS, a
britânica Berkley, a americana
VoxMobile, a australiana MSC
Mobility Solutions e a árabe EMS
criaram a Global Enterprise Mobiles Alliance (Gema).
A Gema tem sede nos Estados
Unidos e vai operar nos cinco
continentes. “A meta é realizar um
trabalho semelhante ao da Star
Alliance na aviação”, compara Roberto Dariva, sócio da Navita. Cada empresa vai buscar contratos
internacionais. Os serviços serão
realizados pelas companhias sócias conforme o território onde
atuam. Os presidentes das empresas sócias formam o conselho de
administração da Gema, que ainda não tem um executivo-chefe.
Para sua abertura, a Gema recebeu um aporte de “dezenas de milhares de dólares”, diz Dariva, sem
detalhar os números.
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Companhias aliam-se
para explorar gestão
de dispositivo móvel
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Nos EUA, a velha jukebox ressurge com cara de iPad
Equipamentos
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Com tela sensível ao toque, acionamento remoto e banda larga, o reprodutor automático de músicas TouchTunes Virtuo renova o conceito desses aparelhos

A

ut
ili

za
çã
o

Jason Eisenhauer até acha a
voz de Adele adorável, mas não
aguenta mais ficar ouvindo a
onipresente cantora britânica.
Dono de dois bares irlandeses
com temática esportiva em Columbus, Ohio, ele teve de ouvir
Adele incontáveis vezes nos reprodutores automáticos de música em seus estabelecimentos.
Então, em janeiro, Eisenhauer
instalou um novo modelo de “jukebox”, chamado TouchTunes
Virtuo, nos dois bares. Seu fornecedor de máquinas de vendas automáticas o havia convencido de
que ele adoraria o aparelho. “É
como um iPad com esteroides”,
havia dito a Eisenhauer.
Embora os clientes tenham ficado cautelosos de início com o aparelho de tela sensível ao toque instalado na parede, começaram a
usá-lo mais à medida que iam descobrindo que inserir apenas um
trecho das letras já era suficiente
para encontrar a música que buscavam. Também é possível baixar
um aplicativo para seus telefones
celulares e controlar o Virtuo sem
sair de seus bancos no bar ou, mesmo estando a distância, inserir
músicas na “fila” por tocar. Eisenhauer entusiasmou-se com o
aparelho, com conexão de banda
larga, por poder oferecer a seus
clientes 400 mil músicas, em comparação às 20 mil de suas antigas
máquinas automáticas. “Você pode vir em uma noite de sexta-feira
e não ouvir a mesma música duas
vezes”, afirma.
A TouchTunes, de Nova York,
lançou o Virtuo em 2011. A má-
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quina, vendida por US$ 5.495, foi
desenvolvida pelo executivo-chefe da empresa, Charles Goldstuck,
ex-diretor de operações da BMG,
um dos gigantes da indústria fonográfica. Nascido na África do
Sul, o executivo está determinado
a revigorar as máquinas, que
muitos associam saudosamente a
uma forma de tocar os antigos
discos de vinil. Desde sua chegada à empresa de capital fechado,
em 2009, ele integrou as redes de
relacionamento social a seus produtos e acrescentou novos dispositivos, como câmeras e capacidade de impressão sem fio, além de
aumentar o número de músicas
disponíveis. “Estamos revolucionando a experiência social original, que se trata de sair e beber em
bares”, diz Goldstuck.

A indústria de “jukebox” está
longe de ser próspera. Há 15
anos, havia 150 mil máquinas nos
Estados Unidos, de acordo com a
revista setorial de máquinas de
vendas “Vending Times”. Agora,
são 90 mil. As pessoas não se sentem tão atraídas quanto antes a
colocar moedas em uma máquina para ouvir suas músicas favoritas quando podem colocar toda
sua coleção de músicas em telefones celulares. Alguns donos de
bar até promovem as “noites de
iPod”, em que os clientes podem
conectar seus reprodutores de
músicas digitais no sistema de
som do bar e ouvi-las de graça.
As máquinas tradicionais remanescentes rendem cada vez
menos dinheiro. A receita é dividida entre os fabricantes, os do-

nos do bar e os distribuidores,
que compram e controlam os
aparelhos. A renda média de uma
semana por máquina caiu de
US$ 148 em 2005 para US$ 113
em 2010, de acordo com a “Vending Times”. “Este é um setor que
esteve vivendo sem pensar no futuro nos últimos dez anos”, diz
Nick Montano, editor da revista.
A TouchTunes vai contra essa
corrente negativa — prevê crescer de 52 mil para 60 mil máquinas em uso neste ano — por ter se
voltado à alta tecnologia. Fundada em 1998, a empresa lançou
suas primeiras máquinas conectadas à internet naquele ano,
usando de início uma lenta conexão discada, o que desmotivava a
maioria das pessoas a baixar novas músicas. Quando Goldstuck

foi contratado, começou a adaptar os aparelhos para o uso da
banda larga.
Em 2011, Goldstuck lançou o
Virtuo para um público de distribuidores de máquinas de vendas
automáticas, em uma apresentação chamativa no Hard Rock Hotel & Casino, em Las Vegas, que
contou com shows da banda de
rock Jimmy Eat World e de Crystal Bowersox, segunda colocada
em uma das edições do programa de TV “American Idol”. “[Os
que estiveram presentes] eram
especialistas de empresas de máquinas automáticas de vendas”,
diz Joel Katz, renomado advogado do setor de entretenimento,
que faz parte do conselho de administração da TouchTunes. “Eles
nunca tinham visto nada assim.”

O Virtuo parece — e de certa
forma funciona — como um
grande iPad. Tem um sistema
operacional chamado OpenStage, que permite à TouchTunes
agregar serviços disponíveis na
internet. Em março, a empresa
lançou o PhotoBooth, que permite às pessoas tirarem fotos, imprimi-las e compartilhá-las no
Facebook. Também mostrou pela
primeira vez um serviço que permite aos bares promover noites
de karaokê e anunciou um acordo exclusivo para colocar, por vários anos, o catálogo dos Beatles
nos aparelhos TouchTunes, algo
inédito nesse tipo de máquina.
Os novos recursos e conteúdo
parecem estar funcionando:
Goldstuck disse que a renda média
semanal do Virtuo é de US$ 320,
quase o triplo do normal no setor.
As músicas normalmente custam
US$ 0,50 no Virtuo e o dobro para a
versão de karaokê.
Goldstuck espera lançar o Virtuo no exterior e diz que pode ser
uma forma para a indústria fonográfica ganhar dinheiro em países onde a pirataria é desenfreada, incluindo a China.
Embora o Virtuo tenha conseguido acabar com os problemas
de Eisenhauer com Adele, trouxe
outros novos. Alguns de seus
clientes ativam o Virtuo quando
ainda estão no estacionamento,
usando a função de escolha de
músicas a distância, para que
quando cheguem a canção já esteja tocando. “Há um grupo que
trabalha no Chase”, diz Eisenhauer. “Eles vêm almoçar hambúrgueres e tomar algumas cervejas. Todo dia, eles escolhem alguma música. O ‘jukebox’ começa a tocar [sozinho] de repente.
Tomo um baita susto”.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Empresas, p. B4.

COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA AEROESPACIAL
GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO-SJ

AVISO DE LICITAÇÃO
O GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO-SJ (GIA-SJ), através
do Ordenador de Despesas, comunica que fará realizar CONCORRÊNCIA
nº 007/GIA-SJ/11, cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO: Cessão de Uso a Título Oneroso de Área de 100,40 m² (cem
metros e quarenta centímetros quadrados), destinada exclusivamente
á exploração, de atividades de lanchonete, conforme especificações
e condições constantes do Edital e seu anexo. DOCUMENTAÇÃO: Os
envelopes contendo os documentos de Habilitação e as Propostas de
Preços deverão ser entregues ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, no dia 23 de maio de 2012 às 09:00 horas, na sala de reuniões
da Subdivisão de Licitação (DI-L), do GIA-SJ, em São José dos CamposSP. EDITAL E INFORMAÇÕES: Diariamente na Subdivisão de Licitações
(DI-L) do GIA-SJ, de segunda às sextas-feiras das 08:00 às 11:30 horas
e das 13:00 às 16:30 horas, pelos telefones (012) 3947-3032 ou fax (012)
3947-3243, na Subdivisão de Licitações (DI/L) do GIA-SJ, Praça Marechal
Eduardo Gomes, nº 50 Vila das Acácias - São José dos Campos/SP.
HUMBERTO DE FARIA ALVIM Cel Int
Ordenador de Despesas

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2012
A CPL do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, torna público que realizará no dia
10 de maio de 2012 às 10:00h (horário de Brasília), um Pregão Eletrônico do tipo
Menor Preço Global por Lote. Objeto é “Registro de preços para ampliação de
comutadores de núcleo e de acesso, seus componentes, acessórios e garantia,
para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará”. As
propostas de preços serão recebidas, por meio eletrônico, até o dia 09/05/2012 às
10:00h (horário de Brasília). Edital e informações na sede do TJ-CE, no horário de
08:00h às 18:00h, fone/fax: (85)3207-7098, (85)3207-7100 ou (85)3207-7954, e nos
sites www.tjce.jus.br e www.licitacoes-e.com.br.
Fortaleza-CE, 20 de abril de 2012.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

