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● A Microsoft concordou em
comprar a empresa de redes so-
ciais Yammer por US$ 1,2 bilhão
em dinheiro, o que permitirá que
a fabricante de softwares ofereça
serviços semelhantes aos do Fa-
cebook a clientes corporativos.

Conversas sobre o acordo cir-
cularam no início deste mês,
mas as duas empresas apenas
confirmaram a transação nesta

segunda-feira.
A Yammer, que foi fundada há

quatro anos e conta com 5 mi-
lhões de usuários em suas redes
sociais empresariais, vai se tor-
nar parte da unidade Office da
Microsoft sob a chefia de Kurt
DelBene, mas ainda será lidera-
da pelo atual presidente executi-
vo, David Sacks.

“A aquisição da Yammer res-
salta nosso compromisso de en-
tregar a tecnologia de que as em-
presas precisam e que as pes-
soas amam”, afirmou, em comu-
nicado, o presidente da Micro-
soft, Steve Ballmer. / REUTERS

Livro mostra o valor da
reputação nas empresas

Renato Jakitas

Na base da intuição, do senso de
oportunidades e com investi-
mento de R$ 20 mil em 2003,
uma dupla de empreendedores
da zona norte de São Paulo trans-
formou uma acanhada loja espe-
cializada em artigos eletrônicos
em um negócio de venda pela in-
ternet considerado pioneiro. Re-
sultado: o faturamento anual,
que foi de R$ 600 mil, deve saltar
para R$ 40 milhões em 2012.

Rubens Martins e seu filho, Ru-
bens Branchini Martins, são os
responsáveis pela Eletrônica
Santana. A empresa surgiu no
bairro homônimo da capital pau-
lista, na década de 60, impulsio-
nada pela então lucrativa deman-

da paulistana por componentes
como diodos e circuitos integra-
dos. Um negócio que, com o pas-
sar do tempo, entrou em deca-
dência, principalmente a partir
da década de 90, quando ficou
mais fácil comprar um rádio no-
vo em folha do que arrumá-lo.

Nesse período, a empresa fa-
miliar observou sua pujança fi-
nanceira reduzir-se pela metade
– a loja desocupou 75% de seu
espaço físico original, que foi alu-
gado, e reduziu também o núme-
ro de funcionários, de 70 pes-
soas para apenas sete.

“A gente estava no fundo do
poço”, lembra Rubens Branchini
Martins, que em 2003 estava
com as malas prontas para a Eu-
ropa, onde se lançaria em uma
vida de viajante e, quem sabe, em-
preendedor internacional. “Eu
já tinha montado alguns negó-
cios no interior do Estado e,
quando pensava em viajar, meu
pai pediu para dar uma ajuda na
loja, que já não vendia compo-
nentes, tinha se tornado um co-
mércio de equipamentos eletrô-
nicos. Pensei no e-commerce,
que demandava um investimen-
to menor”, recorda.

Sem conhecimento do comér-
cio online, Martins procurou o
Google, que acabara de abrir seu
escritório no Brasil, leu o pouco
que existia sobre o assunto e apli-
cou R$ 20 mil em uma incipiente
plataforma de vendas virtuais.

Pai e filho se surpreenderam
com a resposta imediata dos
clientes. “Começamos a receber
pedidos do Brasil inteiro e enco-
mendas de empresas como a

Volkswagen. Eles queriam, prin-
cipalmente, equipamentos de te-
lefonia, que eram difíceis de en-
contrar entre os concorrentes,
um tipo de produto que a gente
priorizou desde o início”, lem-
bra o empreendedor.

O relacionamento com forne-
cedores evoluiu para uma nova
vertente nos negócios. A empre-
sa passou a comercializar proje-
tos e montar sistemas de telefo-
nia, vídeo e audioconferência.
Esse filão representa 55% dos di-
videndos da Eletrônica Santana.

O comércio virtual responde
por outros 30% do faturamento.
“A gente mantém a loja (física),
que vende, além de artigos ele-
trônicos, produtos como cabos e
conectores. Ela dá lucro, cerca
de 10% dos resultados totais,
mas é também um atestado de
credibilidade. O cliente se sente
mais confiante em comprar pela
internet quando descobre que
existimos fisicamente”, explica
o empresário.

Futuro. O próximo passo da
Eletrônica Santana será ampliar
o negócio de provedor de audio-
conferência, que hoje responde
por 5% do faturamento da em-
presa. A família que comanda o
negócio também pretende inje-
tarR$ 1 milhão em uma nova mar-
ca de e-commerce, voltada para
o mercado corporativo.

“Hoje eu cuido apenas da par-
te financeira do negócio. O resto
é com o meu filho. Mas fico feliz
em ver que crescemos e, aos pou-
cos, a empresa voltou a ocupar
todo o prédio que precisei fracio-
nar vinte anos atrás”, conta o Ru-
bens pai, fundador do empreen-
dimento.

Estadão PME

Loja de eletrônicos encontra vida nova na internet
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Na internet:
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Google prepara
lançamento de
seu próprio tablet
Segundo blog de tecnologia, anúncio acontecerá amanhã,
durante evento da empresa para desenvolvedores de software

Microsoft compra
Yammer por
US$ 1,2 bilhão

Sem voz. Larry Page não vai participar de evento do Google para desenvolvedores

Obra. Livro será lançado hoje

Empreendedor usou
intuição e senso de
oportunidades para dar
novo fôlego ao negócio
mantido pelo pai em SP

Foco. Branchini diz ter investido só R$ 20 mil na empresa

Tatiana de Mello Dias
LINK ESTADÃO

Alguns sites já dão como cer-
to: o Google lançará um tablet
durante o I/O, sua conferência
de desenvolvedores que acon-
tece nesta semana em San
Francisco, nos Estados Uni-
dos. Assim como outras em-
presas de tecnologia, o Google
reserva seus grandes lança-
mentos para serem anuncia-
dos durante a conferência. Em
2010, a empresa apresentou a
Google TV; no ano passado, fo-
ram lançados os Chrome-
books.

Por isso, seria natural a empre-
sa lançar um outro hardware na
conferência deste ano. E, ao que
tudo indica, o produto será um
tablet de 7 polegadas, equipado
com o Android Jelly Bean (a últi-
ma versão do sistema operacio-
nal, que provavelmente também
será anunciada durante a confe-
rência). É o Android 4.1.

O produto já teria até nome:
Nexus 7. A notícia vem do blog
Gizmodo Australia, que teve
acesso a um documento com de-
talhes sobre o lançamento. O ta-
blet, feito pela Asus, roda um pro-

cessador de quatro núcleos de
1,3 GHz, 1 gigabyte (GB) de me-
mória e duas opções de armaze-
namento: 8 GB ou 16 GB.

O processador é equivalente
ao do novo iPad, mas a resolução
da tela ainda é mais baixa
(1.280×800 pontos, compara-
dos a 2.048×1.536 do concorren-
te da Apple).

O Nexus 7, porém, terá novida-
des exclusivas do Android: o
NFC, tecnologia de transferên-

cia de dados por contato próxi-
mo, e o Google Wallet, que habili-
ta o aparelho para pagamentos.

A maior vantagem do Nexus 7,
porém, é o preço: US$ 199 (8 GB)
e US$ 249 (16 GB). Isso o torna
um possível problema para o Kin-
dle Fire, tablet de sete polegadas
da Amazon que custa US$ 199 e
foi sucesso de vendas nos EUA.
E também o diferencia do iPad
(o mais barato custa US$ 499).

A confirmação, porém, será

apenas durante o evento. Mas o
Google sabe que o anúncio vai
dar o que falar – tanto é que já
tornou disponível uma ferra-
menta para os sites fazerem co-
bertura ao vivo da apresentação
de abertura. O I/O começa ama-
nhã e vai até sexta.

Na semana passada, a Micro-
soft anunciou seu próprio ta-
blet, chamado Surface, com um
teclado embutido na capa. O apa-
relho da Microsoft tem tela

maior, de 10,6 polegadas.

Afônico. Larry Page, presidente
do Google, não vai participar da
conferência I/O, e de outras reu-
niões, por causa de um problema
com a sua voz. Na quinta-feira,
ele avisou aos funcionários por
e-mail: “Não há nada seriamente
errado comigo”. No mesmo dia,
ele deixou de participar da reu-
nião anual de acionistas, porque
havia “perdido a voz”, segundo o

presidente do conselho da em-
presa, Eric Schmidt.

Além dos dois eventos, Page
deve deixar de participar da di-
vulgação dos resultados trimes-
trais do Google, no mês que vem.
Segundo uma porta-voz da em-
presa, o executivo continua a co-
mandar a empresa, mas precisa
descansar a voz. Sua ausência
prolongada já vem deixando os
investidores preocupados. / COM

REUTERS

Empresas e pessoas bem-sucedi-
das, que rompem a barreira dos
anos sempre em (boa) evidên-
cia, têm em comum um tripé
que fazem questão de manter,
mesmo que instintivamente:
sua marca, sua imagem e sua re-
putação. E são exatamente es-
ses três os pontos investigados
por Fernanda de Carvalho, Fran-
cisco Britto e Richard House no
livro Marca, Imagem e Reputação
- A Trajetória de Sucesso de Pes-

soas e Empresas.
Para os autores, esses três pa-

râmetros, apesar de toda a sua
importância, são, em geral, silen-
ciosos. “Na maioria das vezes,
nós apenas ouvimos sobre eles
quando alguma coisa dá errado.
E não temos paciência com aque-
les que perdem muito tempo in-
crementando suas reputações
pública e deliberadamente”, di-
zem os autores.

O livro começa estabelecen-

do uma diferença entre os três
elementos. Marca é o símbolo
de cada empresa ou pessoa, aqui-
lo que a identifica da forma mais
imediata. A imagem seria quase
uma decorrência da marca. E, se-
gundo os autores, a imagem não
está ligada diretamente à quanti-
dade ou qualidade da comunica-
ção que fazem. “Empresas que
efetivamente mantêm a qualida-
de e entregam o prometido ga-
rantem quase sempre uma boa
imagem.”

Já a reputação seria “o que os
mais diversos públicos pensam
e sentem sobre uma pessoa ou
empresa com base em informa-
ções (ou pior, em desinforma-
ções) que acumulam durante

um maior espaço de tempo, re-
sultado das diversas iniciativas
percebidas ou registradas”.

“Quando discutimos o tema
reputação, verificamos que é
um conceito, uma avaliação
que, assim como a imagem, de-
corre das percepções do públi-
cos e das pessoas individualmen-
te, mas, diferente da imagem,
ela é menos fluida por ser cons-
truída em um prazo maior de
tempo”, diz o livro.

Segundo os autores, “marca,
imagem e reputação formam
um importante tripé no objeti-
vo maior de todas as empresas,
seus sócios, colaboradores,
clientes e outros mais: a prospe-
ridade”.

Para discutir e exemplificar es-
se tema, os autores foram atrás
de empresas e pessoas que cons-
truíram ao longo do tempo mar-
cas, imagens e reputações de res-
peito. Entre as empresas, gru-
pos como a fabricante de bebi-
das Ambev, o Banco Itaú, a fabri-
cante de cosméticos Natura e o
jornal O Estado de S.Paulo.
Também foram ouvidos profis-
sionais como os publicitários Ro-
berto Justus e Washington Oli-
vetto, além de uma homenagem
ao ex-jogador de futebol Pelé.

O livro, da editora Da Boa Pro-
sa, será lançado hoje, às 19 ho-
ras, na Galeria Nara Roesler, à
Avenida Europa, 655, Jardim Eu-
ropa, São Paulo.

● Negócio virtual

Rubens Branchini
sucessor da Eletrônica Santana
“A gente ainda mantém a loja
(física) porque, além de dar
lucro, o cliente sente-se mais
confiante em comprar pela
internet quando descobre
que nós também existimos
fisicamente”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B14.




