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E q u i p a m e n to s Nível elevado de estoque de celulares desde o fim do ano passado levou setor a frear atividades

Produção industrial dá sinais de fraqueza
Bruna Cortez e Gustavo Brigatto
De São Paulo

A queda nas vendas de compu-
tadores e celulares no varejo, de-
tectada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
não é o único sinal de desacelera-
ção do setor. A produção indus-
trial, considerado outro termô-
metro, também sugere que o seg-
mento não vive mais a fase de ex-
pansão acelerada de outrora.

No primeiro semestre, a pro-

dução de máquinas para escritó-
rio e equipamentos de informá-
tica, categoria que inclui os PCs,
registrou queda de 11,8%, se-
gundo o IBGE. No caso dos apa-
relhos de telecomunicações —
sob a qual estão os celulares —, a
produção industrial recuou
17,1% em comparação com o
mesmo período do ano anterior.

Só em junho, a fabricação de
celulares diminuiu 34,3% em re-
lação ao mesmo mês de 2011. O
desempenho negativo foi tão ex-

pressivo que chegou a influen-
ciar a queda de mais de 4% na
produção de bens de consumo
duráveis, segundo o IBGE. O ins-
tituto não divulga dados mensais
sobre a produção de computa-
dores. Em junho, a produção in-
dustrial como um todo recuou
5,5% na comparação com o mes-
mo mês do ano passado.

Um dos principais motivos
apontados pela indústria para a
redução na produção de celula-
res foi o nível elevado de esto-

ques remanescentes do fim de
2011. Os fabricantes reforçaram
suas operações ao longo do ano
passado devido à forte demanda.
A procura foi grande, mas não
correspondeu ao esforço no chão
de fábrica, o que elevou os esto-
ques. A solução, no início deste
ano, foi colocar o pé no freio.

A categoria na qual estão os
computadores apresenta quedas
mensais sucessivas, em termos
de produção, desde março do
ano passado. Já a produção de

equipamentos de comunicação,
na qual está incluída a monta-
gem dos celulares, passou a apre-
sentar queda em janeiro deste
ano, sempre na comparação com
o mesmo mês do ano anterior.

Além da produção industrial,
o ritmo de importação de apare-
lhos celulares também diminuiu.
No primeiro semestre, as impor-
tações caíram 60,5% em compa-
ração com os primeiros seis me-
ses de 2011. As exportações tive-
ram queda de 53% frente ao pri-

meiro semestre de 2011, de acor-
do com informações do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior.

A importação de itens da cate-
goria equipamentos de informá-
tica, produtos eletrônicos e ópti-
cos caiu 5,1% na primeira meta-
de do ano na comparação com o
mesmo período do ano passado.
As exportações desses produtos
tiveram uma queda ainda mais
expressiva, com um recuo de
19% no período.

.

Mercado de infraestrutura para
lojas virtuais tem novo competidor

ADI LEITE/VALOR

Pequenas e médias empresas são alvo da e-smart, criada por Vinicius Pessin (à esquerda) e Walter Sabini Junior

Est rat é g i a
Cibelle Bouças
De São Paulo

Dois nomes conhecidos do
mercado brasileiro de comércio
eletrônico uniram-se para com-
petir na área de softwares de in-
fra-estrutura para lojas virtuais,
conhecidas como “plataformas
de e-commerce”. Vinicius Pes-
sin e Walter Sabini Junior inau-
guram hoje a e-smart, compa-
nhia de software e serviços para
lojas virtuais.

Vinicius Pessin atua na área de
internet há 15 anos. Com passa-
gens por Terra Networks Brasil,
Matrix Internet e Plug In, atuou
nos últimos cinco anos como di-
retor do UOL Host, empresa de
hospedagem e serviços do UOL.

Walter Sabini Junior atua no
mercado de tecnologia há 16
anos. Professor na Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) e na ESPM, é
conhecido por ter fundado a Vi-
rid Interatividade Digital, em-
presa de marketing por e-mail
que foi vendida em 2011 para a
Experian, por R$ 9 milhões. “Pas -
sei o ano sabático avaliando
áreas com potencial para inves-
tir, até fechar o projeto com o
Pe s s i n ”, afirmou o executivo.

Pessin, sócio e presidente da
e-smart, disse que plataformas
oferecidas por gigantes como
Oracle e IBM têm custo alto pa-
ra pequenos varejistas, e a tec-
nologia é pouco intuitiva. O ce-
nário de oferta e a perspectiva
de crescimento do comércio
eletrônico a taxas anuais de
25% estimularam os sócios a
fundar a companhia.

A e-smart nasceu com investi-
mento de US$ 10 milhões, obti-
do com recursos dos sócios e de
grupos de investimento, incluin-
do a MBP Participações e Investi-
mentos. Parte dos recursos foi
usada na aquisição da Virtual
Biz, dona de uma carteira de 50
lojas virtuais, incluindo Hering,
a loja de suplementos alimenta-
res Nutriworld e Arena, de pro-
dutos de natação.

A e-smart opera com uma pla-
taforma de comércio eletrônico
própria e previsão de lançamen-
to de outros softwares em 45
dias. A companhia mantém acor-
dos com fornecedores de algu-
mas tecnologias voltadas para lo-
jas virtuais. Na área de serviços de
pagamento eletrônico, a compa-
nhia tem como parceiros o Pay -
Pa l , controlado pela americana
eBay; Pagamento Digital, do Bus -
caPé; o PagSeguro, do UOL; Rede -

card e C i e l o. Na área de publici-
dade on-line, tem acordos com
Google, Mercado Livre e BuscaPé.
Na parte de logística, mantém
parceria com a Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos (ECT).

A empresa tem 20 funcioná-
rios e um escritório na capital
paulista. A meta dos sócios é al-
cançar 200 clientes empresariais
no primeiro ano de operação e
atingir uma receita de R$ 20 mi-
lhões. O mercado-alvo são com-
panhias varejistas de pequeno e
médio portes.

Sabini Junior observa que 80%
das empresas de varejo não es-
tão na internet e a maioria des-
conhece as tecnologias disponí-
veis para uma venda exitosa por
internet. Como parte da estraté-
gia da companhia para atrair es-
ses varejistas, a e-smart inaugu-
rou um site contendo vídeos e
dicas para tornar o negócio mais
atrativo na internet.

Os sócios também avaliam
realizar outras aquisições no país
e abrir escritórios regionais, co-
mo parte da estratégia para in-
crementar o número de clientes.
“Existe um grande número de
grupos regionais de médio porte
muito bem-sucedidos no varejo
físico, e que ainda não compe-
tem na internet”, opinou Pessin.

Capitalizada, Softway planeja abrir
unidades no México e na Colômbia
S of twa re
Moacir Drska
De São Paulo

No mercado brasileiro de
software e serviços é possível
contar nos dedos de uma mão o
número de empresas que conse-
guiram atingir um estágio capaz
de fazer frente às multinacionais
do setor. Nomes como To t v s , Ti -
vit e Stefanini — companhias cu-
jas receitas anuais superam a
marca de R$ 1 bilhão — são al-
guns dos poucos exemplos a
contrariar as estatísticas de um
segmento em que mais de 90%
das empresas são de pequeno e
médio porte, segundo dados da
Associação Brasileira das Empre-
sas de Software (ABES).

Especializada em softwares de
gestão do comércio exterior, a
Softway engrossa esse volume
de pequenas operações. Criada
em 1996 por um professor e
quatro alunos da PUC-Campi-
nas, a companhia começa a de-
senhar agora um caminho para
alcançar um novo patamar.

O impulso para esse plano foi
dado em maio de 2011, quando a
Softway recebeu um aporte de
R$ 60 milhões do fundo de partici-
pações DGF Investimentos. No ba-

lanço de pouco mais de um ano
desse acordo, a empresa investiu
R$ 16 milhões para consolidar as
bases de sustentação para o seu
crescimento nos próximos anos.

O principal pilar estratégico da
Softway é seu projeto de expan-
são internacional. “É a nossa ban-
deira mais forte. Temos identifi-
cado uma demanda expressiva de
empresas globais que estão bus-
cando padronizar suas operações
de comércio exterior”, disse Me-
notti Antonio Franceschini Neto,
diretor-executivo da Softway.

No caminho para a internacio-
nalização, a primeira iniciativa foi
a abertura de uma filial em Buenos
Aires, em março de 2011. Hoje, a
operação responde por 9% da re-
ceita total de R$ 52 milhões em.
Dos pouco mais de mil clientes da
empresa, 52 estão no exterior.

As próximas investidas são a
abertura de uma filial no México,
no fim de 2013, e outra na Co-
lômbia, em dois anos. Ainda não
foi definido se a entrada nesses
mercados será com operação
própria ou pela aquisição de
companhias de software com
atuação nesses países.

A projeção de investimento ini-
cial no México e na Colômbia é de
R$ 8 milhões, por meio do aporte
da DGF e de recursos próprios. Mas

o diretor não revelou quanto a em-
presa tem disponível em caixa.

A estruturação de ofertas de
computação em nuvem é outra
vertente no foco da Softway. Nesse
modelo, os sistemas não ficam ins-
talados no computador do usuário
e são acessados via internet. Como
parte dessa estratégia, a empresa
investiu R$ 2 milhões nos últimos
12 meses, recurso destinado prin-
cipalmente à ampliação de seu
centro de dados. Mais de cem
clientes da base total da compa-
nhia já usam algum sistema nesse
formato. A expectativa, diz Neto, é
que o segmento represente de 10%
a 15% das vendas este ano.

A divisão voltada ao mercado de
óleo e gás é mais uma aposta da
empresa. A unidade recebeu um
aporte de R$ 4 milhões para o de-
senvolvimento de produtos no úl-
timo ano. Criada em 2008, a divi-
são responde atualmente por 8%
da receita total, seguindo o rastro
do volume crescente de investi-
mentos gerados pelo pré-sal.

“Como resultado de todos es-
ses investimentos, já superamos
a receita de 2011 no primeiro se-
m e s t r e”, disse Neto. Sua previsão
é encerrar 2012 com uma receita
de R$ 72 milhões, alta de 35% so-
bre o ano passado, e triplicar o
valor até 2014.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Menotti Antonio Franceschini Neto, da Softway: padronização de operações de comércio exterior para clientes globais

Receita da Globo cresce 17% no trimestre
Mídia
Heloisa Magalhães
Do Rio

Com aumento de audiência,
crescimento dos adeptos à televi-
são por assinatura e maior partici-
pação no mercado de publicidade
em TV aberta e paga, a Globo Co -
municações e Participações fechou
o segundo trimestre com receita lí-
quida de R$ 3,17 bilhões, um au-
mento de 17% na comparação com
igual período de 2011. A compa-
nhia tinha em caixa R$ 5,7 bilhões,
valor 55% a mais que no segundo
trimestre do ano passado.

A dívida do grupo, que era de
US$ 595 milhões ao final de março
de 2012, passou para US$ 835 mi-

lhões em 30 de junho, mas, como o
caixa das empresas hoje é muito
superior à dívida, caso fosse total-
mente paga ainda restariam
US$ 2,015 bilhões (caixa líquido).

O aumento da receita líquida
no segundo trimestre deste ano
em relação a igual período de
2011 foi de R$ 468 milhões. Des-
se valor, R$ 209 milhões vieram
do crescimento da publicidade, a
partir do incremento das vendas
e reajuste de preços. Outros
R$ 209 milhões foram gerados
com programação e conteúdo,
boa parte devido ao aumento de
assinantes de TV paga. Por fim,
R$ 50 milhões referem-se a recei-
ta com programação ao vivo.

O lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortizações

(Ebitda) no segundo trimestre de
2012 alcançou R$ 790 milhões, 2%
a mais na comparação com o se-
gundo trimestre de 2011. O lucro
foi de R$ 490,4 milhões, inferior
aos R$ 765,7 milhões registrados
no mesmo período de 2011.

As despesas aumentaram. O
custo de vendas e serviços, ex-
cluindo depreciação, cresceu
29% (R$ 390 milhões) no segun-
do trimestre, na comparação
com igual trimestre de 2011.
Desse total, R$ 233 milhões refe-
rem-se a maiores custos nos di-
reitos de transmissão e exibição
de programas. Além disso, os
custos com pessoal aumentaram
R$ 83 milhões, enquanto R$ 73
milhões foram gastos com pro-
dução e eventos.

Segundo dados do Ibope-PNT,
a TV Globo mantém liderança de
audiência e, nos últimos 12 me-
ses, até junho deste ano, atingiu
54% de participação na audiên-
cia das 18 horas à meia-noite, e
46% das 7h à meia-noite.

O mercado publicitário brasilei-
ro movimentou R$ 11,7 bilhões até
31 de maio, 11,6% acima do que no
mesmo período do ano passado. A
publicidade em televisão aberta e
paga cresceu 14% no trimestre,
sendo que nos primeiros cinco
meses de 2012 esses serviços so-
maram R$ 8 bilhões, o equivalente
a 69% do total de anúncios veicula-
dos no país em diferentes mídias,
ante 67% em 2011. A TV aberta au-
mentou um ponto percentual na
participação de receita, para 65%.

O número de brasileiros
adeptos à televisão paga tam-
bém vem crescendo de forma
acelerada. O serviço alcançou
14,5 milhões de assinantes em
junho, um aumento de 31% em
relação ao ano anterior.

Os resultados da Globo Co-
municação e Participação estão
no balanço divulgado pela em-
presa, que incluem a TV Globo,
de televisão aberta, além de em-
presas de programação, como
Endemol (50% de participação),
Telecine (50%), NBC (47,5%), PB
Brasil Entretenimento (60%), Ca -
nal Brasil (50%). Os resultados
também compreendem investi-
mentos em associadas, como
Net Serviços (6,04%), Sk y (7%) e
GB Participações (15,15%).

Curta

Motorola demite
Como reflexo do anúncio glo-

bal realizado pelo Google na se-
mana passada, envolvendo o corte
de 4 mil postos de trabalho na Mo -
torola Mobility, a operação brasi-
leira da fabricante de celulares vai
demitir 220 funcionários em sua
fábrica instalada em Jaguariúna,
no interior de São Paulo. A infor-
mação foi divulgada pelo Sindica-
to dos Metalúrgicos de Jaguariúna
e região, segundo o qual as demis-
sões já começaram e prosseguirão
até 14 de setembro. Atualmente, a
Motorola Mobility emprega 2,6
mil funcionários na unidade. A fá-
brica foi instalada em 1997 e, além
da produção, abriga um centro de
pesquisa e desenvolvimento que
cria novos recursos de sistemas
que são adotados, inclusive, pela
operação global da companhia.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2012, Empresas, p. B2.




