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Est rat é g i a Companhia dirige foco
para departamentos de marketing

Software por
assinat ura
mostra nova
rota da Adobe

SILVIA COSTANTI /VALOR

Brad Rencher, vice-presidente da nova divisão de marketing digital da Adobe: “Estamos participando de uma grande mudança na história da empresa”

Moacir Drska
De São Paulo

Ao longo de quase 30 anos, a
Adobe construiu sua imagem no
mercado de tecnologia sob a
sombra da popularidade de
softwares de criação e distribui-
ção de conteúdo eletrônico. Pro-
gramas como o Photoshop e o
Flash e formatos de documentos
como o PDF alcançaram tama-
nho sucesso que, muitas vezes,
chegaram a ofuscar a marca da
empresa americana. Tornaram-
se exemplos de produtos mais
conhecidos que seu fabricante.

Uma série de movimentos re-
centes no mercado de tecnolo-
gia, no entanto, obrigou a com-
panhia a sair de sua zona de con-
forto. Pesou, em especial, uma
disputa com o então executivo-
chefe da Apple, Steve Jobs, que
rejeitou a inclusão da tecnologia
de vídeo Flash em produtos co-
mo o iPad e o iPhone. Agora, em
uma tentativa de redefinir sua
posição de mercado, a Adobe
aposta em um novo posiciona-
mento: o de uma empresa de tec-
nologias voltadas aos departa-
mentos de mídia e marketing.

“É um momento de transforma-
ção para a Adobe. Estamos partici-
pando de uma grande mudança
na história da companhia”, diz
Brad Rencher, vice-presidente sê-
nior da nova divisão de marketing
digital, em entrevista ao Va l o r .

A ideia da Adobe é oferecer sis-
temas para que as áreas de mar-
keting consigam não apenas criar
e distribuir, mas também geren-
ciar e medir o quão efetivas são
suas estratégias digitais. Nessa úl-
tima vertente, são usados softwa-
res que analisam as interações
dos consumidores com as ações
desenvolvidas pelas marcas na in-
ternet. Ao mesmo tempo, os da-
dos coletados servem como base
para o desenvolvimento de novas
campanhas. Na visão da Adobe,

esse ciclo abre caminho para que
a empresa amplie suas receitas
em todos os sistemas fornecidos
ao longo desse processo.

A migração do conteúdo ele-
trônico para além dos micros de
mesa ajuda a explicar essa guina-
da. A fragmentação da informa-
ção em diversos dispositivos —
como os smartphones e os tablets
— trouxe impactos não só para o
consumo, mas também para a
criação de estratégias digitais.

São mudanças que não afetam
apenas a Adobe. Outras compa-
nhias de software, como a Micro -
soft, tentam adaptar-se a um
mundo em que o PC continua a
existir, mas divide espaço com
vários equipamentos diferentes.

De São Paulo

O Brasil é considerado um dos
mercados-chave para o novo posi-
cionamento da Adobe. A compa-
nhia investiu em uma parceria
com a Te r r e m a r k para oferecer
uma estrutura terceirizada de cen-
tro de dados aos clientes locais e da
América Latina. Instalada em São
Paulo, a unidade entra em opera-
ção em junho.

Segundo Brad Rencher, vice-
presidente sênior de marketing
digital da Adobe, o objetivo é
aprimorar a prestação de serviços
da companhia na região dentro
do modelo de computação em
nuvem. O formato dá acesso ao
portfólio da empresa via internet,
mediante o pagamento de taxas
de assinatura mensais e anuais.
“Se você quer oferecer uma boa
experiência, tem que estar próxi-
mo dos seus clientes, e o mercado
brasileiro justifica esse investi-
m e n t o”, diz o executivo.

Baseado em preços mais aces-
síveis, o modelo de computação
em nuvem é visto como uma
boa alternativa para a compa-
nhia ampliar sua base de clien-
tes no Brasil. “Além de abrir mais
o nosso leque para empresas de
menor porte e usuários finais,
esse modelo vai ajudar a reduzir
o impacto da pirataria, que sem-
pre foi um dos principais desa-
fios da Adobe no país”, afirma

Fabio Sambugaro, gerente-geral
da Adobe no Brasil.

No plano dos esforços para ace-
lerar a expansão da divisão de
marketing digital, a realização da
Copa do Mundo e da Olimpíada é
mais um fator de atração no mer-
cado brasileiro para a companhia.
Na avaliação de Garret Ilg, diretor
de operações da Adobe para os Es-
tados Unidos, Canadá e América
Latina, esses eventos vão impulsio-
nar a criação de conteúdos e cam-
panhas digitais diferenciadas, vol-
tadas não apenas aos brasileiros,
mas também aos turistas.

“O país já registra a maior taxa
de crescimento na região das Amé-
ricas. Para este ano, nossa expecta-
tiva é de um salto de pelo menos
30% na operação local”, diz Ilg. Nos
últimos anos, a Adobe vem regis-
trando um ritmo médio de cresci-
mento de 25% no país.

Como reflexo desse cenário e
em um contraponto aos cortes
anunciados recentemente em ou-
tras operações, a Adobe também
está ampliando sua equipe no Bra-
sil. A ideia é acompanhar as pers-
pectivas de crescimento dos inves-
timentos em mídia, publicidade e
criação de conteúdo no país. “Va -
mos aumentar a equipe local em
10%, com a contratação de enge-
nheiros e profissionais de vendas e
pós-vendas”, afirma Marta Clark,
vice-presidente da Adobe para a
América Latina e Caribe. (MD)

Rencher afirma que a mudan-
ça estratégica da Adobe não foi
influenciada pela briga com a
Apple. A aposta em marketing
digital, diz o executivo, começou
a ser desenhada muitos anos an-
tes da disputa e ganhou contor-
nos mais visíveis em outubro de
2009, com a aquisição da Omni-
ture, companhia de software de
análise de dados, por US$ 1,8 bi-
lhão. Desde então, a Adobe inves-
tiu US$ 2,5 bilhões para criar pro-
gramas de marketing digital.

Essa disposição de mudar ga-
nhou contornos concretos em ou-
tubro de 2011, quando a Adobe
consolidou cinco unidades de ne-
gócio em duas divisões: marketing
digital e mídia digital. A medida
foi acompanhada pelo corte de
750 vagas na América do Norte e
Europa, além do fim dos investi-
mentos em desenvolvimento do
Flash para dispositivos móveis.
Sob o impacto dessas iniciativas, a
Adobe reduziu sua projeção de
crescimento da receita em 2012
para a faixa de 4% a 6%, contra uma
previsão anterior em torno de 9% a
11%. Em 2011, a empresa obteve
uma receita de US$ 4,2 bilhões.

Mesmo com uma abordagem
dispersa antes da reorganização,
os negócios de marketing digital
responderam por US$ 1 bilhão da
receita no ano passado, diz Ren-
cher. “Decidimos, então, estrutu-
rar essa divisão e acompanhar a
demanda de um mercado que po-
de movimentar globalmente cerca
de US$ 109 bilhões neste ano. Ao
mesmo tempo, nos compromete-
mos com os investidores a crescer
20% nessa área em 2012”, afirma.

A estratégia da Adobe não está
restrita a essa nova direção. Se-
guindo uma tendência do merca-
do e buscando alternativas para
vender softwares que chegam a
custar US$ 2 mil, a empresa está
voltando suas atenções para a
computação em nuvem. Sob esse
modelo, os sistemas são acessados
via internet, a partir de centros de
dados, sem que precisem ser insta-
lados no computador do usuário.
Em vez da tradicional compra de
licenças de uso, o cliente paga uma
taxa pela aplicação, em um forma-
to semelhante a uma conta de luz.

A Adobe está oferecendo um
modelo de assinaturas mensal
(US$ 144,99) e anual (US$ 94,99
por mês), que permite ao cliente
acessar todo o portfólio, via inter-
net, além de compartilhar a cria-
ção de conteúdo com outros usuá-
rios. A perspectiva inicial é de di-
minuição da receita, mas para a
Adobe essa nova abordagem vai
ampliar a adoção de seus produtos
entre, por exemplo, empresas de
pequeno e médio portes.

A proposta foi bem recebida
pelo mercado financeiro ameri-
cano, diz Garret Ilg, diretor de
operações da Adobe para Estados
Unidos, Canadá e América Latina.
Segundo o executivo, Wall Street
entendeu que a empresa tem nas
mãos uma alternativa ao modelo
de venda de licenças, que propor-
ciona um fluxo mais forte no mo-
mento da aquisição, mas cria
pressão em torno dos contratos
de renovação anual. “Eles gosta-
ram do fato de que, em médio e
longo prazo, teremos uma fonte
recorrente de receitas”, afirma.

Brasil ganha relevância na
estratégia da companhia

Desafios recentes
incluem disseminação
do conteúdo digital em
dispositivos móveis e
disputa com a Apple

No caso da Adobe, a necessida-
de de acompanhar as transforma-
ções do setor ficou patente há exa-
tos dois anos, quando o debate
com a Apple ganhou contornos de
polêmica. Jobs alegou, publica-
mente, que o Flash — tecnologia
usada em grande parte das anima-
ções e vídeos da internet — não
oferecia um bom desempenho em
dispositivos móveis. Para substi-
tuir o padrão da Adobe, a Apple
passou a propagandear o padrão
HTML5, que não tem proprietário,
sendo seguida por outras compa-
nhias e criadores de conteúdo.

Por mais que o Flash não repre-
sente uma fonte direta de receita, o
fato de estar presente em diversas
ferramentas da Adobe fez com que
a companhia levasse a sério as con-
sequências dessa batalha verbal.
Hoje, todos os produtos da empre-
sa baseados em Flash têm versões
correspondentes em HTML5.

NILANI GOETTEMS/VALOR

Steinhauser, da Qualcomm (à esquerda), e Fleury, da Digibras: preço baixo

Digibras vai usar chip da Qualcomm
Smartphones
Bruna Cortez
De São Paulo

Quase um mês depois de
anunciar o plano de criação de
um centro de pesquisa no Brasil,
a Qualcomm, companhia ameri-
cana que desenvolve chip para
celular, deu mais um passo para
estimular a adesão à terceira ge-
ração de telefonia móvel (3G) no
país. A empresa anuncia hoje
um acordo com o grupo Digi -
bras — dono da marca CCE —,
que vai começar a produzir
smartphones a “preços popula-
res” usando a tecnologia licen-
ciada pela Qualcomm.

“É a primeira parceria desse ti-
po com uma companhia de capi-
tal nacional”, disse ao Va l o r Ra -
fael Steinhauser, presidente da
Qualcomm para América Latina.
Além da licença de uso do pro-
cessador da companhia, o Snap-
dragon, a parceria garante ao
grupo Digibras apoio tecnológi-
co pelo núcleo de engenharia da
Qualcomm no Brasil, uma das
três áreas do centro de pesquisa
anunciado recentemente. As ou-
tras duas são para a criação de
modelos de referência para fabri-
cação de tablets e para o desen-
volvimento de aplicativos para
dispositivos móveis.

A previsão do grupo Digibras é
que seus primeiros smartphones
cheguem às prateleiras no se-

gundo semestre. “A Qualcomm
vai entrar com o conhecimento
tecnológico e nós com a expe-
riência do mercado brasileiro”,
afirma Rogério Fleury, diretor de
projetos do grupo Digibras. “[A
vertente de telefonia móvel] é o
que estava faltando para nós”,
diz. Inicialmente, o destino da
produção de smartphones será o
mercado brasileiro, mas o grupo
não descarta a possibilidade de
exportar os aparelhos no futuro.

A companhia não informou a
cifra investida na produção de
smartphones, mas, segundo o
Va l o r apurou, o grupo Digibras
tem um projeto para fabricação
de telefones móveis aprovado
pelo governo do Amazonas. Em
três anos, a previsão é que sejam
produzidas 3 milhões de unida-
des de celulares, com um investi-
mento fixo de R$ 56,2 milhões
para o período.

Para o grupo Digibras, a parce-

ria com a Qualcomm assume um
caráter estratégico, afinal o co-
nhecimento tecnológico é essen-
cial para alguém que pretende
entrar em um mercado em fran-
ca expansão, como o de smart-
phones. A companhia america-
na, porém, não pretende encer-
rar sua busca por parceiras brasi-
leiras tão cedo.

De acordo com Cristiano
Amon, vice-presidente de produ-
tos da divisão de celulares da
Qualcomm, a associação com fa-
bricantes locais é uma prática co-
mum para a companhia ao redor
do mundo. “Temos um número
muito grande de clientes espa-
lhados e é importante identificar
os mercados mais importantes e
apoiar o desenvolvimento dessas
regiões”, diz o executivo. “Pode -
mos ter outros parceiros brasilei-
ros, porque isso vai estimular a
indústria local”.

Não são apenas as fabricantes
de smartphones que entraram
no radar da companhia america-
na. Em linha com a estratégia
global de ampliar o horizonte de
atuação para além da área de te-
lefonia móvel, a Qualcomm está
disposta a fazer parcerias com fa-
bricantes brasileiros para forne-
cer processadores para computa-
dores, televisores inteligentes e
outros dispositivos conectados.
O próprio grupo Digibras estuda
a possibilidade de usar o Snap-
dragon em outros equipamen-
tos, afirma Fleury.

Lucro da Bematech
sobe 28% no trimestre
Desempenho
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Bematech, companhia brasi-
leira especializada em automação
de pontos de venda, registrou um
avanço de 28% no lucro líquido no
primeiro trimestre de 2012, totali-
zando R$ 6 milhões. O total supe-
rou estimativa do Banco Banif, que
projetava um lucro líquido de
R$ 5,4 milhões, 14,1% superior ao
do primeiro trimestre de 2011.

O crescimento foi conquistado
mesmo com a receita mantendo-
se praticamente inalterada. No pri-
meiro trimestre de 2012, a compa-
nhia registrou receita líquida de R$
70,9 milhões. No mesmo período
do ano passado, o resultado foi de
R$ 70,7 milhões. O valor estimado
pelo Banif para o período era de R$
71,7 milhões.

Segundo Cléber Morais, executi-

vo-chefe da Bematech, a melhora
do lucro é reflexo do processo de
reestruturação iniciado no ano
passado. O esforço foi encabeçado
por Morais, que completou um
ano no cargo ontem. “Estamos ar-
rumando a casa, procurando si-
nergias. Pavimentamos a estrada
para um 2012 de muito otimis-
m o”, diz o executivo.

Nos últimos 12 meses, o executi-
vo adotou medidas como a reorga-
nização de diretores e gerentes, a
ampliação dos canais de distribui-
ção e o direcionamento de esfor-
ços para a venda integrada de
software, equipamentos e serviços.
No período, a companhia também
completou a aquisição da CMNet,
especializada em sistemas para a
área de hotelaria. De acordo com
Morais, a Bematech atende a 1 mi-
lhão de clientes no país. “E ainda
há muito espaço para crescer na
medida em que o varejo busca se
informatizar ”, diz.

Curta

Netflix e Fox no Brasil
A americana Netflix, maior lo-

cadora de vídeos on-line do mun-
do, anunciou ontem um acordo
de licenciamento com a Tw e n t i e t h
Century Fox Television para ofere-
cer novas produções aos assinan-

tes de seus serviços no Brasil e na
América Latina. As temporadas
passadas de séries como “24 Ho-
ras”, “Prison Break”, “Arquivo X” e
“Arrested Development”, entre ou-
tras, estarão disponíveis no serviço
a partir de 15 de julho.
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