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Microsoft sai na frente na
batalha pelos televisores

Estadão PME

Renato Jakitas

A evolução do comércio eletrôni-
co brasileiro, que cresceu 76,4%
nos últimos dois anos, renova
atualmente o fôlego do segmen-
to de entregas expressas no País.
E o tráfego de mercadorias deve
aumentar com a aproximação de
grandes eventos esportivos, co-
mo a Copa do Mundo.

Por isso, na esteira desse de-
senvolvimento, as companhias
de aviação intensificam suas
ações no segmento. A Gollog,
que cuida do sistema de entrega
de cargas da Gol Linhas Aéreas, é
um exemplo dessa movimenta-
ção. A empresa, inclusive, preten-
de ampliar em 24% sua base de
franqueados.

A Gollog atua por meio do sis-
tema de franchising desde 2005
e conta atualmente com 105 fran-
queados, responsáveis pela cap-
tação, entrega e também pelo ma-
nuseio das encomendas.

“A gente está vivenciando um
crescimento puxado, principal-
mente, pelo segmento de enco-
mendas expressas. No ano passa-
do, esse setor específico avan-
çou 56% dentro da empresa e,
neste ano, apenas no primeiro
trimestre, cresceu 10%”, diz Car-
los Figueiredo, que atua como di-
retor de cargas da Gol.

Segundo o executivo, toda a di-
visão de cargas registrou alta de
52% no faturamento nos últimos
dois anos – para 2012, como refle-
xo do recrudescimento da ativi-
dade industrial, a empresa deve
crescer 17%.

À parte todas as previsões, um
dos principais desafios enfrenta-
dos por Figueiredo neste mo-
mento é encontrar empreende-
dores com o perfil desejado para
tocar uma franquia da Gollog.

Não faltam interessados – se-
gundo o executivo, a empresa re-
cebe cerca de mil consultas ao
ano. O problema é o perfil exigi-
do, bastante específico. Na Gol-
log, a preferência é por candida-
tos que tenham atuado no seg-
mento ou com experiência ante-
rior como empreendedores.

“Ter perfil para operar uma
franquia em transporte aéreo é
um dos principais pontos. Os ris-
cos nessa área, a meu ver, estão
mais associados à capacidade de
gestão. Esse negócio exige co-
nhecimentos financeiros e ope-
racionais que não são tão sim-
ples”, afirma Manoel Reis, pro-

fessor de logística e supply chain
da Fundação Getúlio Vargas.

O empresário cearense Eve-
nor Mattos Júnior resume bem o
perfil descrito por Figueiredo.
Formado em administração de
empresas, ele atuou vinte anos
como executivo de um grande
grupo de transporte e, há cerca

de um ano e meio, vem se prepa-
rando para assumir um centro
de operações da Gollog, previsto
para ser inaugurado até o final
deste mês em Osasco, cidade da
grande São Paulo.

Aposta. “Eu já queria ter meu
negócio e, em vez de ser um agen-
te de carga, como muita gente,
optei por ser um franqueado. O
que me chamou a atenção foi a
malha aérea, que é grande. A gen-
te vê o crescimento do setor e
percebe que o negócio esta alta-
mente aquecido”, afirma Evenor
Mattos Júnior.

O empresário conta que inves-
tiu R$ 220 mil para erguer o negó-
cio, entre taxas de franquias e in-
fraestrutura – encontrar o imó-
vel para montar a unidade, con-
tratar sete funcionários e adqui-
rir três veículos: um caminhão,
uma moto e um automóvel utili-
tário de pequeno porte.

Evenor, porém, está animado
com a possibilidade de retorno
que o investimento pode trazer
em breve. “Minha previsão é fatu-
rar entre R$ 600 mil e R$ 800 mil
em um ano e meio”, afirma o em-
preendedor.

Gol busca parceiros para crescer no setor de encomenda
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‘Estado’ e Monster
lançam site voltado
à vida profissional
No site Estadão Empregos Monster, profissionais terão informações
sobre carreiras e poderão se candidatar a vagas de empregos

NILTON FUKUDA/AE

União. Carlos (E), da Gollog, e Evenor, que abrirá uma franquia

Carreiras. O consultor Eugênio Mussak em palestra ontem durante o lançamento da parceria

O ‘Estado’ e a Monster, maior
site de recrutamento do mun-
do, lançam, no próximo 17 de
junho, o site Estadão Empre-
gos Monster. O projeto permi-
tirá que os profissionais te-
nham acesso gratuito a infor-
mações sobre carreiras, en-
viem currículos e criem perfis
de candidatura dentro do site.

“É uma parceria que reforça
nosso objetivo de ser multiplata-
forma para a área de empregos”,
diz Silvio Genesini, diretor-pre-
sidentedo Grupo Estado. A ferra-
menta foi apresentada ontem a
cerca de 200 profissionais de re-
cursos humanos de grandes em-
presas, em evento realizado em
São Paulo, com palestra do con-
sultor Eugênio Mussak, colunis-
ta da Rádio Estadão ESPN.

A plataforma será gratuita pa-
ra os candidatos – as empresas é
que pagarão para acessar a base
de dados. A parceria vai unir a
capacidade de geração de con-
teúdo do Estado com a facilida-
de de criação de perfis profissio-
nais e de envio de currículos ofe-
recido pela Monster, companhia
que atua em mais de 50 países.

As empresas que assinarem o
serviço do Estado vão publicar
suas vagas e ter acesso aos currí-
culos dos candidatos cadastra-
dos no site Estadão Carreiras
Monster, além de visualizar per-
fis compatíveis com a oportuni-
dade no aplicativo BeKnown (re-
de de contatos profissionais cria-
da pela Monster dentro do Face-
book) e de anunciar no caderno
Empregos & Carreiras, que circu-
la aos domingos no jornal.

“É uma oportunidade de as
empresas trabalharem seus per-
fis corporativos, no jornal, e de
buscarem os candidatos cadas-
trados no site”, diz Elaine Dias,
diretora comercial de pré-venda
do Grupo Estado. “Como os per-

fis serão cadastrados tanto no Es-
tadão Emprego Carreiras quanto
no aplicativo BeKnown, a empre-
sa poderá chegar aos candidatos
mesmo quando eles não estive-
rem buscando nova posição.”

Planejamento. O site reflete
uma mudança estrutural no mer-
cado de trabalho, que criou uma
nova forma de planejamento de
carreira, na opinião de Rob Brou-
wer, vice-presidente executivo
da Monster para a América Lati-
na. “Hoje, os sites de carreiras
precisam ter um bom conteúdo.
As pessoas não buscam mais um
emprego, simplesmente. Elas
planejam sua carreira de acordo
com um plano de vida”, diz.

Com a união do trabalho insti-
tucional no jornal e do anúncio
de vagas pelo site, diz Elaine, as
empresas poderão mais facil-
mente divulgar seus valores com
o objetivo de atrair profissionais
altamente qualificados. “Em vá-
rias carreiras, o profissional es-
colhe onde quer trabalhar. E os
executivos de RH sabem disso e
buscam formas de atrair e reter
os bons profissionais.”

Nick Bilton
THE NEW YORK TIMES

Ao observar as batalhas implacá-
veis travadas pelas empresas de
tecnologia na tentativa de con-
quistar novos usuários no merca-
do de smartphones, seria de se
pensar que as pequenas telas des-
ses dispositivos são a única are-
na importante em disputa. Mas
tais batalhas fazem parte de uma
guerra maior envolvendo três te-
las: smartphones, tablets e TVs.

O mais importante não será a

nitidez ou o design arrojado das
telas, mas sua capacidade de se
comunicar umas com as outras.
A mídia que será comprada ou
alugada na rede, como livros ele-
trônicos, vídeos, jogos e músi-
cas, deve poder fluir livremente
entre esses dispositivos.

Será que já podemos vislum-
brar um vencedor? Alguns pode-
riam apontar para a Apple, que já
oferece smartphones, tablets e
computadores que conversam
uns com os outros. O Google es-
táum pouco atrás, porque, embo-

ra haja numerosos smartphones
usando seu sistema operacional,
este é o limite do seu alcance.

Mas, na sala de estar, as duas
empresas estão perdendo. A ca-
da ano, a Apple vende um núme-
ro menor de aparelhos Apple TV
para a transmissão de conteúdo
diretamente para o televisor.
Não surpreende que os executi-
vos insistam em chamar a Apple
TV de “mero hobby”. As tentati-
vas do Google no mercado dos
televisores têm sido discretas.

Surpreendentemente, a em-
presa que parece estar perdendo
a briga dos smartphones é aque-
la que talvez esteja mais adianta-
da nesta corrida: a Microsoft. Ela
tem algo que Apple e Google de-
vem invejar. A empresa vendeu

67 milhões de unidades do seu
console Xbox 360 e conta com
mais de 40 milhões de membros
da rede Xbox Live. De acordo
com o vice-presidente de comu-
nicação corporativa da Micro-
soft, Frank Shaw, o consumo de
vídeos no Xbox aumentou 140%
por ano desde 2008.

No início deste ano, a Micro-
soft anunciou que o uso do Xbox
para o consumo de músicas e ví-
deos via streaming tinha ultra-
passado o tempo investido em
jogos online. Talvez a Microsoft
não tenha se preparado delibera-
damente para dominar a sala de
estar, mas a empresa parece ter
atingido este objetivo ao lançar
um console de videogame que se
transformou num serviço com-

pleto de streaming de vídeo,
com o lançamento de aplicati-
vos como o Netflix e o Hulu para
a plataforma. O novo sistema
operacional da Microsoft, o Win-
dows 8, permite que os PCs se
comuniquem com o Xbox. Um
aplicativo do Windows Phone 7
é capaz de controlar e ativar as
funções do Xbox.

Se as pessoas comprassem

smartphones ou tablets equipa-
dos com o Windows, a Microsoft
poderia se declarar vitoriosa.

O diretor de marketing da divi-
são de entretenimento da Micro-
soft, Yusuf Mehdi, disse que a
empresa estava agora concen-
trando seus esforços na tentati-
va de dar mais fluidez ao funcio-
namento do serviço do Xbox e
sua conectividade com os dispo-
sitivos móveis e a TV.

A empresa que se sagrar a cam-
peã da sala de estar, onde a maior
parte do conteúdo é consumida,
pode se tornar a dona desse mer-
cado, disse Gary Lauder, investi-
dor especializado no segmento
de televisão. A TV pode se reve-
lar a mais valiosa de todas as te-
las. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

● Planejamento

● Videogame
Lançado para usuários de jogos
online, o Xbox, da Microsoft, se
tornou uma plataforma de consu-
mo de músicas e vídeos via strea-
ming. A empresa investe na inte-
gração do Xbox com outras telas.

● InvestimentoDivisão responsável
pelo transporte de
cargas pretende
aumentar sua base
atual de franqueados

ROB BROUWER
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DA
MONSTER PARA A AMÉRICA LATINA
“Hoje, os sites de carreiras
precisam ter um bom conteúdo.
As pessoas não buscam mais
um emprego, simplesmente.”

R$ 200 mil
é o investimento médio para
abrir um centro operacional da
Gollog. O valor envolve R$ 70 mil
de taxa de franquia, R$ 30 mil de
capital de giro e infraestrutura

R$ 120 mil
é o faturamento esperado para
uma franquia da Gollog após
quatro meses de atividade.
O prazo estimado para que o
franqueado obtenha o retorno do
capital investido é de 24 meses
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B17.




