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Para planejar seu casamento no
próximo mês, a maior ajudante
da americana Dana Weiner não é
sua organizadora de festas nem
seu dedicado noivo. É o site Pin-
terest, que hoje domina o tempo
que ela passa online. Quando
gosta da imagem de um arranjo
de mesa, de um vestido ou de um
buquê, Weiner marca a foto “pre-
gando-a com alfinete” em sua
própria página do Pinterest para
guardar a inspiração. “Planejei
70% do meu casamento com fo-
tos que vi no Pinterest”, diz ela.

O site atraiu 23,7 milhões de
visitantes únicos em fevereiro,
ante 3,5 milhões em setembro,
conforme a Nielsen. Para a Expe-
rian Marketing Services, o Pinte-
rest já é a terceira maior rede so-
cial, atrás de Facebook e Twitter.

Esse crescimento chamou a
atenção de companhias america-
nas. A loja de departamentos Nei-
man Marcus, por exemplo, criou
recentemente páginas do Pinte-
rest. A Ann Taylor está abrigan-
do um concurso no site para o
lançamento de sua coleção para

noivas. A Loew’s, de material de
construção, colocou uma aba
Pinterest em sua página no Face-
book.

Sem comentários. O site, cujo
nome combina “pin” (alfinete,
pregar com alfinete) e “interest”
(interesse), permite que seus

membros compartilhem ima-
gens de produtos de que gostam,
como uma versão digital de um
álbum de recortes. Não há muito
espaço para comentários – o que
pode ser uma vantagem para
anunciantes, já que no Facebook
e no Twitter os consumidores
têm um canal para expressão in-

satisfação com lojas e produtos.
Cerca de 70% dos usuários do

são mulheres que publicam no
site imagens de roupas finas e
itens de decoração. “As pessoas
não ficam só papeando. A coisa é
mais comercial: é gente dizendo
que adora tal e tal produtos’”, diz
Scot Wingo, da consultoria de

e-commerce ChannelAdvisor.
Apesar do apelo doméstico, a

raiz do Pinterest é de alta tecno-
logia. Com sede em Palo Alto, Ca-
lifórnia, seus fundadores vieram
do Facebook e do Google. A em-
presa foi fundada em 2009 e tem
cerca de 30 empregados.

Já foi criticada por não revelar

o uso que faz do marketing filia-
do, que permite links de lojas em
troca de uma comissão das ven-
das resultantes.

Comércio. Ninguém pode com-
prar nada no Pinterest. Os usuá-
rios são redirecionados para o si-
te de e-commerce do varejista.
Mas o site é útil como um catálo-
go digital. Uma pesquisa recente
mostrou que 21% dos usuários
do Pinterest compraram produ-
tos após vê-los no site.

O valor da empresa foi calcula-
do em US$ 400 milhões, mas po-
deria chegar a US$ 2 bilhões, se-
gundo Sam Hamadeh, da Priv-
Co. “A aquisição da Instagram in-
flacionou o Pinterest que é dife-
rente do Tumblr ou Instagram:
já tem público-alvo definido: mu-
lheres de meia idade. Isso é óti-
mo para os anúncios online.”

Algumas empresas já estão
sentindo o impulso que esse pú-
blico formado por milhões de
mulheres trocando fotos pode
proporcionar.

Gloria McCune, dona de uma
empresa de planejamento de ca-
samentos na Califórnia, já conse-
guiu seis clientes por meio de
sua conta no Pinterest. “Antes,
era preciso arrancar páginas de
revistas para noivas e carregar tu-
do numa pasta. Agora, simples-
mente publico fotos no Pinte-
rest.” / TRADUÇÃO DE CELSO
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Sem espaço para comentários, rede Pinterest atrai empresas

‘EFICIÊNCIA NÃO VEM
DAS COISAS FÁCEIS’
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✽ Colunista da BusinessWeek.com e
colaborador da coluna “Perspectivas
Globais dos Negócios”, do New York

Times. É co-autor das obras “Pay
back: colhendo os benefícios da ino-
vação” e “Globalidade”, que foi pela
The Economist como um dos melho-
res livros de negócios de 2008.

Para sócio do Boston Consulting Group, distribuir dinheiro a
setores específicos não criará uma indústria mais competitiva

Entrevista✽

Harold Sirkin tem motivos pessoais e
profissionais para se interessar pelo
Brasil. Seu filho, Davi, estuda portu-
guês e, em breve, passará uma tempo-
rada aqui a fim de aperfeiçoar o idio-
ma. Davi ficou empolgado com as
grandes nações emergentes depois
de ler um livro escrito pelo pai.

Sócio sênior do escritório do Bos-
ton Consulting Group (BCG) em Chi-
cago, Sirkin é coautor de Globalidade:
Competindo com todo mundo de todos
os lugares por tudo, que foi escolhido

pela revista The Economist como um
dos melhores livros de negócios de
2008. A obra explora as estratégias
das empresas para competir dentro
da globalidade, que seria o último es-
tágio da globalização.

Também é autor do estudo “Produ-
zindo na América, de novo”, que apre-
sentou pessoalmente a Barack Oba-
ma na Casa Branca. As conclusões do
trabalho eram música para os ouvi-
dos do presidente americano: as in-
dústrias estão migrando da China de

volta para os Estados Unidos. Em visi-
ta a São Paulo, na semana passada, Si-
rkin conversou com o Estado. A se-
guir trechos da entrevista.

● Por que o senhor acredita que a in-
dústria americana está se tornando
competitiva novamente?
Na verdade, é simples. Em 2001, a
China entrou na Organização Mun-
dial de Comércio. Na época, os salá-
rios chineses eram US$ 0,58 por ho-
ra. Como os salários nos EUA eram al-

tos, por que não produzir na China?
O pêndulo, então, balançou na dire-
ção da China. Já vimos isso no passa-
do com o Japão. No final da década
de 60, o Japão mandava televisões, rá-
dios e carros para os EUA. Se você ler
as revistas e jornais de negócios da
época, a história era que o Japão ia do-
minar o mundo. O que aconteceu? O
pêndulo balançou na direção contrá-
ria. Os salários subiram no Japão.

● Todos pensaram que com os chine-
ses seria diferente...
Mas a história se repete. Foi a mesma
coisa com os Tigres Asiáticos – Cinga-
pura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do
Sul – na década de 90. O que aconte-
ce agora é que a China é muito maior,
então leva mais tempo para o pêndu-
lo voltar. Os salários na China estão
subindo entre 15% e 20% ao ano. Ho-
je, a produtividade nos EUA é 2,5 a 3
vezes a da China. A diferença de cus-
tos na China em relação aos EUA era
de cerca de 30%. Com o tempo, foi di-
minuindo. Em 2015, a diferença entre
produzir na China e nos EUA será de
menos de 10% – e é preciso acrescen-
tar custos como transporte, esto-
ques, perdas, risco político.

● O Japão entrou em uma longa reces-
são quando o pêndulo voltou para os
EUA. O que vai acontecer com a China?
Não acredito que esse é o futuro da
China. Será mais parecido com os Ti-
gres Asiáticos. A história se repete,
mas você tem opções diferentes de-
pendendo do que faz. As fábricas não
vão fechar na China, mas produzir pa-
ra o mercado local.

● Qual será o impacto da robotização?
É uma mudança importante. Várias
companhias podem ilustrar isso, mas
o melhor exemplo é a NatLabs, na
Flórida, que faz implantes dentários.
Eles costumavam fazer tudo na Chi-
na. São produtos muito personaliza-
dos – do ponto de vista estético e mé-
dico cada implante é específico para
uma pessoa. Eles pegavam os moldes,
enviavam para a China, e os implan-
tes faziam todo o caminho de volta.
Só que a empresa percebeu que pode-
ria fazer a mesma coisa na Flórida,
com mais qualidade, por meio da ino-
vação. O aparelho escaneia sua boca e
produz os dentes em um terço do
tempo, com mais qualidade e mais ba-
rato que na China.

● Na América Latina, quem se sairá
melhor: México ou Brasil?
Depende do que acontecer em cada
país. Certamente o Brasil é abençoa-
do com agricultura, recursos natu-
rais, pessoal qualificado. Tem compa-
nhias de primeira linha como Vale e
Embraer. O México também tem mui-
tos ativos, mas alguns problemas.
Um deles é a violência.

● Mas hoje o México está mais competi-
tivo que o Brasil por causa do câmbio,
não é?
Para a indústria, sim. Mas, se você
pensar qual economia vai crescer
mais, é difícil dizer. Na indústria, o
Brasil tem uma desvantagem por cau-
sa do seu sucesso. É um país bem su-
cedido na agricultura e em recursos
minerais – ativos que muitos países
adorariam ter. O Brasil tem superávit
com a China! É um padrão de cresci-
mento diferente. E quando isso ocor-
re, a moeda se move, torna o Brasil
mais caro e as coisas ficam difíceis pa-
ra a indústria.

● O Brasil sofre da doença holandesa?
Não está nem perto disso (desindus-
trialização). Mas o País tem que pen-
sar em uma estratégia nacional. Não
estudo a política brasileira, mas o
País tem de decidir o que deseja ser.
Se quer, por exemplo, ser como a Aus-
trália. Pode ser um caminho bem su-
cedido, mas acredito que um país
grande como o Brasil, precisa ter equi-
líbrio. E isso significa possuir um se-
tor industrial.

● Como é possível tornar a indústria
competitiva com o real forte?
É a mesma coisa nos EUA. A questão
é se tornar eficiente. Deixe-me dar al-
guns dados sobre os EUA, que talvez
se repitam no Brasil. Hoje os Estados
Unidos produzem 2,5 vezes mais va-
lor adicionado na indústria do que
em 1972. E fazem isso com 30% me-
nos trabalho. O que aconteceu? Por
causa do Japão, Tigres Asiáticos e Chi-
na, as empresas americanas tiveram
que se tornar mais eficientes ou fali-
riam. O país se tornou uma platafor-
ma industrial muito eficiente. Se isso
vai acontecer no Brasil, não sei. De-
pende das políticas implementadas e
também da sorte.

● O que um país precisa fazer para se
tornar eficiente?
Depende da pressão econômica so-
bre as empresas. Não é algo que os
países possam fazer especificamente.
Os governos podem ajudar, dar incen-
tivos fiscais. Mas a realidade é que vo-
cê precisa incentivar a eficiência en
vez de tornar as coisas fáceis. A efi-
ciência não vem de despejar dinheiro
em um setor. É o oposto.

● Medidas protecionistas são justificá-
veis para salvar empresas?
São justificáveis em alguns casos, se
não permanecerem por muito tempo.
Na crise, a indústria automotiva teve
muitos problemas e amplo acesso a
fundos governamentais. Mas foi dado
um prazo para a reestruturação. O
que vemos hoje é que, provavelmen-
te, o dinheiro será devolvido e o con-
tribuinte não sairá perdendo. E os em-
pregos não serão perdidos.

Site, que é uma espécie
de catálogo pessoal de
fotos, tem atraído
anunciantes por ser mais
comercial do que social

Vitrine.
Página de
Gloria
McCune,
empresária
que já
conseguiu
seis clientes
com o site

Uma saída.
Só aumento
da eficiência
salvará a
indústria,
afirma Sirkin
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Negócios, p. N3.




