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Est rat é g i a Demissões e venda de
unidades reduziu custos no país

Xerox tenta
por fim à
temporada de
refor mulação

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Ricardo Karbage, que em janeiro assumiu o comando da Xerox no Brasil: fim da venda de papel com marca própria e terceirização da área de suporte técnico

Bruna Cortez
De São Paulo

O carioca Ricardo Karbage
passou quase metade da sua vi-
da trabalhando para a Xe r o x . Ele
ingressou na companhia ameri-
cana como estagiário, aos 20
anos de idade, e desde então
passou por diversas áreas, do de-
partamento comercial à chefia
de subsidiárias internacionais.
Mais recentemente, Karbage tes-
temunhou inúmeros processos
de reestruturação da companhia
para se adaptar à era digital.
Agora, aos 41 anos, seu mais no-
vo desafio é liderar outro esfor-
ço para reposicionar os negócios
e acertar o caminho que a Xerox
vai seguir no Brasil.

O pilar central dessa nova re-
formulação é a redução de cus-
tos operacionais. Para atingir es-
se objetivo, a Xerox demitiu 900
funcionários no Brasil no ano
passado — o equivalente a quase
um terço de seu pessoal no país
— e se desfez de algumas linhas
divisões. “Tínhamos algumas li-
nhas de negócio que deixaram
de ser atraentes do ponto de vis-
ta da lucratividade”, disse Karba-
ge, que em janeiro assumiu o
cargo de presidente da Xerox no
Brasil, depois de passar dois
anos no comando da empresa
no Chile.

No ano passado, a companhia
vendeu sua unidade de impres-
são de documentos, localizada
em Barueri (SP), para a Log Print,
especializada na área gráfica,
por uma quantia não revelada.
Segundo o executivo, não fazia
sentido para a Xerox manter
uma divisão que disputava mer-
cado com empresas que com-
pram seus equipamentos, como
a própria Log Print.

em 2011, sendo que a maior par-
te desses recursos foi usada para
arcar com custos de demissão de
pessoal. Apesar do esforço finan-
ceiro — e do impacto negativo
provocado no resultado do ano
—, a percepção na companhia é
que, passadas as turbulências
iniciais, a estratégia está obtendo
resultados. “Já conseguimos en-
xergar uma operação mais sau-
d áv e l ”, disse Karbage, em refe-
rência à diminuição dos custos.

Embora a receita da compa-
nhia no Brasil tenha caído 14%
no ano passado em relação a
2010, somando R$ 485,2 mi-
lhões, os custos de vendas e ser-
viços também recuaram 19%. Is-
so contribuiu para uma melhora
da margem bruta (o que sobra
das vendas, descontados os cus-
tos), que passou de 20% para
25% em 2011. Com as despesas
geradas pela reestruturação — e
outras despesas gerais —, entre-
tanto, a subsidiária local da Xe-
rox encerrou o ano com prejuízo
líquido de R$ 32,4 milhões.

Sob essa nova estrutura mais
enxuta, a Xerox tem focado em
novas linhas de negócio no Bra-
sil. Uma dessas frentes é a venda
de equipamentos para residên-
cias e pequenas e médias empre-
sas. No começo do ano, a com-
panhia lançou sete equipamen-
tos de menor porte, com preços

a partir de R$ 290, que são ven-
didos atualmente em 16 redes
varejistas do país. Recentemen-
te, a Xerox também montou
uma loja on-line e uma estrutu-
ra de vendas pelo telefone.

Em linha com a estratégia glo-
bal da Xerox, a palavra de ordem
no escritório brasileiro é a pres-
tação de serviços. A empresa
pretende fortalecer a operação
de terceirização de processos de
negócios (BPO, na sigla em in-
glês), que hoje já representa me-
tade de seu faturamento.

A unidade de equipamentos,
entretanto, continua a ter um
papel importante para a estrutu-
ra da companhia no Brasil, afir-
mou Karbage. A companhia im-
porta máquinas copiadoras e de
impressão, mas mantém uma fá-
brica de toners na Bahia. “A uni-
dade [criada nos anos 80] é peça
fundamental do quebra-cabeça
mundial de manufatura da Xe-
rox ”, disse o executivo.

A Xerox chegou a ter três fábri-
cas no Brasil. Além da unidade na
Bahia, a companhia produzia
equipamentos em Manaus e em
Itatiaia (RJ), onde hoje mantém
um centro de distribuição. A fá-
brica no Norte do país foi fecha-
da em 2005. “Muitos dos proces-
sos industriais foram terceiriza-
dos”, disse Rafael Rosas, gerente
de relações públicas da empresa.

Oferta de serviços ganha
força na companhia
De São Paulo

A marca Xerox continua a ser
sinônimo de fotocópia para a
maioria das pessoas, que ainda
usa um neologismo para desig-
nar essa atividade: “xerocar ”. Mas
a venda de máquinas copiadoras
e de impressão — ligada ao negó-
cio original da empresa america-
na —, é cada vez mais discreta em
termos de geração de receita.

Hoje, a área representa meta-
de do negócio da companhia,
disse Ricardo Karbage, presiden-
te da Xe r o x no Brasil. Os 50% res-
tantes correspondem à divisão
de serviços, que é a área com
maior potencial de crescimento,
segundo o executivo.

A estratégia global da Xerox
de fortalecer a área de serviços
ganhou força, principalmente,
com a aquisição da Affiliated
Computer Services (ACS), em fe-
vereiro de 2010, por US$ 6,4 bi-
lhões. No Brasil, a ACS tem apro-
ximadamente 600 funcionários.

É por meio dessa companhia
que a Xerox vem avançando na
área de terceirização de proces-
sos de negócios (BPO, na sigla

em inglês). “Há uma relação
muito forte entre gestão de do-
cumentos e processos de BPO. É
por isso que faz tanto sentido
agregar BPO ao negócio da Xe-
rox ”, disse Karbage. Os serviços
de BPO podem incluir diversas
áreas, que incluem desde o re-
crutamento de pessoal até negó-
cios relacionados às centrais de
relacionamento com o cliente.

Segundo Karbage, “à medida
que o documento evolui para o
conceito de informação digital” é
natural que uma companhia co-
mo a Xerox caminhe em direção
à área de BPO.

Além do segmento de BPO, a
Xerox planeja oferecer no Brasil
um outro tipo de serviço. É a ter-
ceirização de infraestrutura de
tecnologia da informação (ITO,
na sigla em inglês), que inclui
desde serviços de armazenamen-
to de informações em centros de
dados até suporte técnico.

“Nós estamos começando a
nos estruturar para entrar nesse
mercado [de ITO]”, afirmou Kar-
bage. A Xerox já tem esse tipo de
oferta em outros países, de acor-
do com o executivo. (BC)

Despesas relacionadas
a processo de
reestruturação no ano
passado somaram cerca
de R$ 40 milhões

Outra decisão estratégica to-
mada em 2011 foi interromper a
venda de papel com a marca Xe-
rox. O negócio tornou-se inviá-
vel por conta dos altos custos de
logística, explicou o executivo.
Como parte dessa nova etapa de
reestruturação, a Xerox também
optou por terceirizar sua área de
suporte técnico. “O Brasil é um
país de dimensões continentais
e, com parceiros, nós consegui-
mos ganhar mais capilaridade”,
disse Karbage.

As despesas relacionadas a es-
se processo de reestruturação so-
maram cerca de R$ 40 milhões

Reformulada, Vostu recebe aporte
CLAUDIO BELLI/VALOR

Matias Recchia, da Vostu: adoção crescente de jogos para celulares no Brasil

Jogos
Cibelle Bouças
De São Paulo

A americana Vo s t u , especiali-
zada no desenvolvimento de jo-
gos para redes sociais, inicia uma
nova fase. A companhia — que fi-
cou conhecida como a “Zynga
b r a s i l e i r a”, por desenvolver jogos
para redes sociais com foco no
país — fez uma reestruturação
neste ano e recebeu um novo
aporte de capital.

Neste mês, a companhia rece-
beu o terceiro aporte de capital de
sua história, feito pelos grupos de
investimento Tiger Global, Intel
Capital (braço global de investi-
mentos da Intel) e General Catalyst
(GCVP). O valor não é revelado. A
companhia já havia captado
US$ 50 milhões em duas rodadas
de investimento, com aportes de
Intel Capital, Tiger Global, Accel
Pa r t n e r s e General Catalyst. No
mundo, chegou a ter 50 milhões
de usuários mensais de seus jogos
nas redes sociais Fa c e b o o k , Orkut
(do Google) e Google+.

Em entrevista ao Va l o r , Matias
Recchia, sócio e executivo-chefe da
Vostu, afirmou que os novos recur-
sos serão investidos em jogos por
internet, novos serviços de publici-
dade digital, jogos sociais e em
uma área nova para a companhia:
mobilidade. “A área de mobilidade
tende muito a crescer no Brasil e
em outros países e os jogos para
celulares têm uma adoção crescen-
t e”, disse. Ele afirmou que, no Bra-
sil, os smartphones com sistema
operacional Android, do Google,
das marcas Samsung e LG são os
que apresentam maior crescimen-
to em volume de vendas.

Como parte da estratégia, a Vos-
tu fechou um acordo mundial com
a japonesa Gree, especializada em
jogos sociais, para distribuir seus
aplicativos na América Latina. “A
Gree já nasceu fazendo jogos para
celulares e sabe monetizar essas
aplicações”, disse. Até o fim do ano,
a Vostu pretende lançar na região

versões de seis de seus jogos para
celulares e jogos sociais. Uma das
grandes apostas da companhia é
um jogo em que o usuário tira uma
foto e seus amigos da rede social
têm de descobrir a palavra que de-
fine a imagem. “Cada vez mais o
usuário quer ser protagonista do
jogo, quer gerar conteúdo. Os jo-
gos sociais tendem a caminhar
nessa direção”, afirmou. Na área de
jogos sociais, a Vostu planeja de-
senvolver jogos voltados a serviços
de relacionamento, cuidados com
a saúde e esportes.

Outra área de interesse da
companhia é oferecer seus 200
jogos na internet, sem a necessi-
dade de download. A empresa le-
va em consideração o fato de
adoção de smartphones ainda
ser baixa, especialmente em ou-
tros países da América Latina.

Na área de publicidade, a Vostu
planeja incrementar a oferta de
ações de marketing em seus jogos
sociais. Recentemente, a compa-
nhia fechou parcerias com a Unile-
ver, que desenvolveu uma ação
promocional da marca Dove no jo-
go Mini Fazenda, e com o Wa l m a r t ,
que criou uma loja virtual no jogo
Mega City. Recchia disse que as em-
presas podem fortalecer suas mar-
cas desenvolvendo ações dentro
dos jogos que permitem aos usuá-
rios adquirir moedas virtuais, ou

ganhar tempo em alguns níveis.
“Não precisa ser um anúncio es-
tanque, os usuários podem intera-
gir mais com as marcas”, afirmou.

De acordo com o executivo, 85%
da receita da companhia, atual-
mente, é proveniente de compras
de bens virtuais feitas pelos usuá-
rios; 15% vem da publicidade. A
meta é incrementar o percentual
com publicidade. Em 2010, a com-
panhia registrou um faturamento
de US$ 500 milhões, mas com a en-
trada de grupos de investimento,
deixou de divulgar sua receita.

A Vostu foi fundada em 2007,
pelos empreendedores Daniel Ka-
fie, Mario Schlosser e Josh Kushner,
que à época estudavam na Univer-
sidade de Harvard. Dona de jogos
como Café Mania, MegaCity, Mini
Fazenda e Shaking Vegas, a compa-

nhia foi considerada uma das 100
novatas mais valiosas do mundo
em 2011 pelo site “Business Insi-
der ”, avaliada em aproximada-
mente US$ 300 milhões.

No ano passado, a companhia
foi processada pela concorrente
Zynga nos Estados Unidos e no
Brasil, sob a acusação de violação
de direitos autorais em jogos. A
Vostu fez um acordo com a Zynga,
que incluiu o pagamento de uma
indenização e a reformulação de
quatro dos seus jogos. Após a dis-
puta, a Vostu anunciou a reestru-
turação de suas operações.

Como parte da reestruturação,
demitiu 40 pessoas e fechou o es-
critório que tinha em São Paulo. A
operação, que antes se dividia en-
tre Nova York, São Paulo e Buenos
Aires, agora está toda concentra-
da em Buenos Aires. A compa-
nhia tem 220 funcionários. Em
São Paulo, a Vostu mantém ape-
nas um escritório comercial.

A companhia tem 10 milhões
de usuários únicos nos jogos de
redes sociais, 1,5 milhão de usuá-
rios de jogos em celulares e 4 mi-
lhões de visitantes no site de jo-
gos da companhia. De acordo
com Recchia, o número de usuá-
rios nas redes sociais ficou está-
vel nos últimos 12 meses. O exe-
cutivo estima para o ano um cres-
cimento de 10% na audiência nos
sites e redes sociais. E prevê au-
mentar em dez vezes o número
de usuários de jogos em celulares
com os lançamentos, para 5 mi-
lhões, em um ano.

Ouya enfrenta gigantes dos games
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Nem todo mundo se arriscaria a
enfrentar gigantes como Microsoft,
Sony e Nintendo no mercado de vi-
deogames. A empresária americana
Julie Uhrman não tem receio. Ela
não só quer fazer isso, como está
bem confiante de que seu console
O u ya , que chegará ao mercado em
março de 2013, pode conquistar al-
gum espaço entre os competidores.
“O mercado de consoles é muito fe-
chado e há uma oportunidade para
mudar isso”, disse Uhrman em en-
trevista ao Va l o r , por telefone.

As primeiras impressões causa-
das pelo equipamento foram positi-
vas. Anunciado no começo de julho,
o Ouya bateu recorde de arrecada-
ção no K i c k s t a r t e r, o site que opera
no modelo de “crowdfunding”, ou
vaquinha virtual. Em 30 dias, foram
levantados US$ 8,6 milhões, quase
dez vezes mais do que a meta origi-
nal, de US$ 950 mil. Ao todo, mais de
63 mil pessoas — incluindo brasilei-
ros — contribuíram com o projeto.
Cada uma receberá um console.

Ao contrário dos concorrentes, o
Ouya não terá jogos vendidos em
mídias físicas. Os títulos serão baixa-
dos por meio de uma loja de aplica-
tivos específica. Segundo a executi-
va, qualquer pessoa poderá desen-
volver e publicar seus jogos. Os de-
senvolvedores poderão cobrar o
preço que quiserem pelos progra-
mas, ou pelos itens vendidos dentro
deles — como poderes mágicos, ou

créditos. Dos valores arrecadados,
30% ficarão com a empresa de Uhr-
man. O modelo é semelhante ao do
mundo dos smartphones e tablets.

Criar jogos para consoles hoje é
um processo caro pois envolve a
compra de kits de desenvolvimento
vendidos pelos grandes fabricantes,
além de investimentos na divulga-
ção e na promoção dos títulos. Isso
torna o mercado difícil de ser acessa-
do por pequenas empresas. Para
elas, é mais vantajoso olhar para o
mundo móvel, que tem custos me-
nores. De acordo com Uhrman a
proposta é levar essas características
para o mundo dos consoles. “A ideia
de criar jogos para TV sem um custo
proibitivo faz muito sentido para o
m e r c a d o”, disse.

Outra característica que o console
compartilhará com o mundo móvel
é a configuração. O Ouya está sendo
construído com os mesmos compo-
nentes usados em muitos desses
aparelhos: sistema operacional An-
droid, do Google, e chip Tegra, da
Nvidia. “Escolhemos partes usadas
em escala no mercado para fazer o
equipamento custar o mínimo pos-
sível”, disse Uhrman. O Ouya será
vendido a US$ 99, menos que os US$
150 do Wii (Nintendo), os US$ 200
do Xbox 360 (Microsoft) e  os
US$ 250 do PlayStation 3 (Sony). De
acordo com a executiva, empresas
de jogos como Square Enix e Namco
Bandai, além do serviço de vídeos
Vevo (que desembarcou no Brasil re-
centemente) já manifestaram inte-
resse em desenvolver para o console.

.
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Ata da Reunião do Conselho de Administração em 12/07/12
Aos 12/07/12, às 10 hs.Presenças:Totalidade.Mesa: Presidente:Heráclito de Brito Gomes Júnior;e Secretário:Wilson Olivieri.Deliberações
Tomadas: Aprovar o aumento do capital social da Cia., dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 5º do
Estatuto Social da Cia., tendo em vista o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Opção, no valor de
R$ 60.333,28, com emissão de 8.368 novas ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas nesta data e a serem
integralizadas no prazo de 90 dias a contar da presente data, de acordo com o boletim de subscrição que integra a presente sob a forma do
Anexo I, pelo preço de emissão de R$ 7,21 conforme estabelecido no Plano de Opção e em Reunião do Conselho de Administração realizada
em 31/05/11, sem direito de preferência para os acionistas da Cia., nos termos do Artigo 171, Parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76. Em virtude do
aumento ora aprovado, o capital social da Cia. passa de R$ 1.842.321.111,73, dividido em 263.142.831 ações ordinárias, todas escriturais e
sem valor nominal, para R$ 1.842.381.445,01, dividido em 263.151.199 ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal. As ações ora
emitidas conferirão aos seus titulares, a partir da data de sua emissão, os mesmos direitos conferidos às ações da mesma espécie, de acordo
com o estabelecido em lei e no Estatuto Social da Cia., fazendo jus ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio e
eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Cia. após esta data. Para fins da Cláusula 3.2 do contrato de opção de
compra de ações firmado com o beneficiário em questão do Plano de Opção, fica expressamente autorizada a alienação das ações ora
subscritas, sem qualquer restrição, exceto com relação àquelas eventualmente incidentes nos termos da lei aplicável. A Diretoria da Cia. fica
autorizada a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução da deliberação ora aprovada.
Nada mais. Mesa: Presidente: Heráclito de Brito Gomes Júnior; Secretário: Wilson Olivieri. Membros do Conselho de Administração: José
Seripieri Filho, Willian Holt MC Mullan Jr., Stephen H. Wise, Fernando de Oliveira Pinto, Mark Howard Tabak, Joan Elizabeth Herman, Raul
Rosenthal Ladeira de Matos, Karen Hall Bechtel, Alberto Bulus, Heráclito de Brito Gomes Junior, Alexandre Silveira Dias e Vicente Falconi
Campos.Extrato de ata original.SP, 12/07/12.Wilson Olivieri - Secretário.JUCESP nº 356.131/12-9 em 15/08/2012.Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 ago. 2012, Empresas, p. B3.




