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● O Google anunciou a aquisição
da empresa produtora de guias
de viagem Frommer’s, no mais
recente passo para angariar um
tipo de conteúdo que pode ajudar
a companhia a crescer no seg-
mento de comércio local.

A John Wiley & Sons, controla-
dora da Frommer’s, anunciou o
acordo ontem, um ano após o
Google ter revelado planos de
comprar os populares guias de
viagem Zagat, que fazem rese-
nhas de restaurantes, hotéis e

casas noturnas em todo o mun-
do. O Google e a Wiley não divul-
garam detalhes financeiros.

“A equipe do Frommer’s e a
qualidade e escopo do conteúdo
terão uma grande contribuição
para a equipe do Zagat. Estamos
entusiasmados para começar a
trabalhar com ela em nosso obje-
tivo de fazer uma resenha de ca-
da lugar importante do mundo”,
afirmou o Google.

Em março, a Wiley havia anun-
ciado que a Frommer’s estava à
venda, junto com a linha de dicio-
nários ‘Webster’s New World’ e
os guias de estudo ‘CliffsNotes’.
Na época, a Wiley informou que
eles geravam US$ 85 milhões
em receita anual. / REUTERS E AP

Gisele Tamamar

Para alavancar o resultado das
pequenas e médias papelarias
diante da queda das vendas dos
produtos tradicionais, a Golden
Distribuidora lançou o projeto
Ilhas de Informática. A empresa
investiu na ampliação do portfó-
lio de distribuição, passou a ofe-
recer treinamento para os vende-
dores, plano de divulgação, au-
mento do prazo de pagamento e
possibilidade de troca de produ-
to com pouco giro nas lojas.

O diretor comercial da Gol-
den Distribuidora, Wanderley
Parizotto, destaca que o segmen-
to de papelaria passa por um mo-
mento difícil. Na última década,
o material escolar começou a ser
oferecido pela rede pública.

“Por um lado, isso é ótimo para
ajudar o aluno, mas, por outro,
tira uma parcela importante do
faturamento das empresas”, diz.

Aliada a essa situação, a migra-
ção para o digital contribui para
a diminuição das vendas de pa-
pel. Ao analisar o cenário, Pari-
zotto teve a ideia de criar dentro
das lojas ilhas de tecnologia com
monitores, projetores, note-
book, impressoras, roteadores e
outros equipamentos de infor-
mática. Antes, a distribuição pa-
ra as papelarias era restrita a car-
tuchos e toners de impressoras.

O incentivo para o setor aderir
ao projeto está relacionado a
uma série de benefícios. A Gol-
den oferece treinamento de fun-
cionários, negociação de preço
para ser competitivo com gran-
des varejistas, plano de divulga-
ção da nova proposta, negocia-
ção do pagamento e possibilida-
de de troca de mercadorias que
não atraíram a atenção dos con-
sumidores. “É uma possibilida-
de de a papelaria entrar na era
digital”, diz o diretor.

O ponto de instalação, a credi-
bilidade e a proximidade com os
clientes estão a favor das peque-
nas papelarias. “Um vendedor
bem treinado faz a diferença na
decisão de compra, principal-

mente de itens de informática,
produtos que geram muitas dúvi-
das na hora da escolha”, comple-
ta Parizotto.

Sem participar há cinco anos
da Office PaperBrasil Escolar,

feira das papelarias, a Golden vol-
ta ao evento este mês para discu-
tir o futuro do setor. A meta da
distribuidora é agregar 3,8 mil
empresas dentro do novo proje-
to até o fim do ano e ampliar o
faturamento da divisão de R$
250 milhões em 2011 para, no mí-
nimo, R$ 330 milhões neste ano.

A Sharpel, localizada em Osas-
co, foi a primeira papelaria a par-
ticipar do projeto. “Já estávamos
preocupados com a situação das
vendas de material escolar e não
tínhamos condições de ampliar
a oferta de produtos de informá-
tica, porque o investimento se-
ria alto. O projeto da Golden apa-
receu no momento certo”, conta
o gerente de compras da Shar-
pel, Jorge Luis Aguas.

Antes, a empresa só vendia
itens mais baratos de informáti-
ca, como cartuchos, teclados e
mouses. Hoje, a loja comerciali-
za 11 produtos, de impressoras a
monitores. Com o novo modelo
de negócio, a papelaria pretende
aumentar o peso dos itens de in-
formática no faturamento total
de 20% para 50%. Com esse in-
cremento, o faturamento deve
crescer 20% este ano em compa-
ração com o ano passado.

No caminho. Para o professor
da Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM) Charles
John Szulcsewski, a ampliação
de serviços e produtos é um dos
únicos caminhos para as papela-
rias sobreviverem no mercado.
“É preciso usar a criatividade pa-
ra sair do tradicional”, destaca.

Um vendedor bem treinado se-
rá um dos grandes diferenciais.
Enquanto as grandes lojas têm
seções de autosserviço para o
cliente escolher o produto sem
interatividade, colocar no carri-
nho e passar no caixa, a papelaria
pode ganhar a venda com um
atendimento direcionado, ao es-
clarecer as dúvidas do consumi-
dor e indicar a melhor opção.
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Google vai
cortar 4 mil
empregos
na Motorola
Segundo sindicato de Jaguariúna (SP),
haverá demissões na operação brasileira

Empresa anuncia
compra de editora
de guias de viagem

Recuperação. O Google, com seu sistema Android, enfrenta o desafio de fazer com que a Motorola Mobility retome o sucesso

NOVA YORK

A fabricante de celulares Mo-
torola Mobility, que o Google
comprou por US$ 12,5 bilhões,
vai cortar 20% de sua força de
trabalho e fechar quase 30%
de seus escritórios no mundo,
afirmou ontem uma porta-
voz da gigante das buscas onli-
ne. Cerca de 30% dos 4 mil em-
pregos que serão cortados es-
tão nos Estados Unidos, mas a
companhia não especificou
onde ou quais instalações se-
rão afetadas.

Os cortes devem afetar o Bra-
sil, onde a Motorola tem um es-
critório em São Paulo e um cen-
tro industrial em Jaguariúna
(SP). Segundo o SindMetal, sin-
dicato dos metalúrgicos de Ja-
guariúna, as informações ini-
ciais eram de que as demissões
seriam no setor administrativo,
mas não afetariam a produção.

O sindicato deve ter uma reu-
nião hoje à tarde com represen-
tantes da empresa, para ter mais
informações. Segundo José
Francisco Salvino, presidente
do SindMetal, a companhia em-
prega cerca de 2,5 mil pessoas
em Jaguariúna.

Procurado no Brasil, o Google
não comentou se os cortes afe-
tam as operações no País. A sub-
sidiária brasileira da Motorola di-

vulgou um comunicado dizendo
apenas que o “Brasil continua a
ser um importante mercado pa-
ra a Motorola Mobility”.

“O objetivo desses cortes é fa-
zer a unidade de aparelhos mó-
veis da Motorola voltar a dar lu-
cro, após ter perdido dinheiro
em 14 dos últimos 16 trimes-
tres”, afirmou o Google à Securi-
ties and Exchange Commission
(SEC, reguladora do mercado
mobiliário dos Estados Unidos).

O Google prevê gastar US$
275 milhões em indenizações no
terceiro trimestre, mas acredita
que terá outros gastos com as de-
missões até o fim de 2012. “A Mo-
torola está comprometida em
ajudá-los (funcionários) nesta
difícil transição e vai oferecer
planos de desligamento genero-
sos, bem como serviços de reco-
locação para ajudar as pessoas a
encontrarem novos empregos”,
disse a representante do Goo-
gle.

Propriedade intelectual. A
companhia acertou a compra da
Motorola Mobility no ano passa-
do, para usar o portfólio de pa-
tentes da empresa e assim com-
bater ataques legais contra o sis-
tema operacional Android, além
de se expandir para além de ope-
rações de software. O Google vi-
nha mantendo discrição sobre o

futuro da Motorola Mobility,
mas agora está divulgando os pri-
meiros passos da recuperação
da companhia.

O New York Times noticiou o
plano do Google e afirmou que a
companhia tinha interesse em
encolher operações na Ásia e na
Índia, não apenas saindo de mer-
cados não lucrativos, mas tam-
bém reduzindo a linha de apare-

lhos oferecidos.
A Motorola Mobility, que tem

94 escritórios no mundo, vai cen-
tralizar operações de pesquisa e
desenvolvimento em Chicago,
Sunnyvale, Califórnia e Pequim.

Além dos planejados cortes de
empregos, o Google reduziu a
equipe de gestão da empresa, eli-
minando 40% dos postos de vice-
presidentes, embora tenha con-
tratado novos executivos senio-
res, segundo o jornal.

História. O corte na Motorola
Mobility é o maior da história do
Google. Apesar de ter sido uma
pioneira da indústria americana
de telefones celulares, na década
de 1980, a Motorola não conse-
guiu produzir um aparelho de
grande sucesso desde o Razr, em
2004. / REUTERS e AP

Meta. Parizotto quer atrair 3,8 mil papelarias até o fim do ano

● Preço

● Diferencial

Com ampliação do
portfólio para produtos
de informática, papelarias
ganham clientes e
voltam a crescer

US$ 275 mi
devem ser gastos pela Motorola
Mobility em indenizações no
terceiro trimestre, mas a
empresa prevê que deve ter
mais despesas com demissões
até o fim deste ano

CHARLES
SZULCSEWSKI
PROFESSOR DA ESPM
“A pequena papelaria pode
ganhar a venda com um
atendimento direcionado, ao
esclarecer as dúvidas do
consumidor e indicar a melhor
opção de compra.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B12.




