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Google compra aplicativo para
fotos Snapseed, rival do Instagram

Estadão PME

Empresa cria tecido autoadesivo com foco nos jovens
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Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

Na rádio Estadão ESPN:
De segunda a sexta-feira

Na internet:
www.estadaopme.com.br

Apple vende
2 milhões de
iPhones num só dia
Número de encomendas nas primeiras 24 horas de pré-venda do
novo aparelho foi o dobro do registrado para o modelo anterior, o 4S

Fila. Clientes já aguardam em frente à loja da Apple em Nova York para comprar o iPhone 5

Desafio. Tatiana aposta na exportação para divulgar marca

Pesquisa identificou
busca por personalização
e pretende aumentar
vendas da linha Farm em
20% com novo produto

BLOOMBERG NEWS / NOVA YORK

A Apple anunciou ontem que
as vendas antecipadas do seu
iPhone 5 chegaram a 2 milhões
de unidades num único dia, do-
brando o recorde estabeleci-
do pelo modelo anterior do
aparelho.

Como a demanda pelo iPhone
5 excedeu a oferta inicial, alguns
dos celulares serão enviados pa-
ra os clientes em outubro, infor-
mou a empresa em um comuni-
cado. Muitas das encomendas
serão enviadas em 21 de setem-
bro, mesmo dia em que o apare-
lho chega às lojas nos Estados
Unidos, disse a Apple.

“Claramente é uma explo-
são”, disse Brian White, analista
da Topeka Capital Markets, em
Nova York. Ele previa vendas de
1,3 milhão a 1,5 milhão de unida-
des nas primeiras 24 horas, e de
até 12 milhões no fim do mês.
“Essas estimativas parecem con-
servadoras.”

O iPhone é o produto mais
vendido da Apple, representan-
do dois terços do seu lucro. A
entrada da companhia no merca-

do dos smartphones, em 2007,
resultou em vendas de 244 mi-
lhões de unidades, ajudando a
companhia a se tornar a mais va-
lorizada do mundo. O novo mo-
delo, apresentado na semana
passada em San Francisco, tem
uma tela maior, estrutura mais
leve, chip mais veloz e novos pro-
gramas de software.

“As encomendas antecipadas
do iPhone 5 quebraram o recor-
de anterior do iPhone 4S, e a res-
posta dos clientes ao iPhone5 é
fenomenal”, disse Philip Schil-
ler, vice-presidente sênior de
marketing global da compa-
nhia, no comunicado.

Briga. A Apple está em meio a
uma disputa com a Samsung e

outras fabricantes de smartpho-
nes por clientes num mercado
que cresceu 79%, para US$ 219,1
bilhões no ano passado. A Sam-
sung, que tem lançado diversos
celulares todo ano, usando o sis-
tema operacional Android, do
Google, foi a maior vendedora
de smartphones em 2011. A
Apple, pelo contrário, lança ape-
nas um iPhone por ano, o que
resulta na demanda reprimida.

A AT&T, a maior empresa de
telefones dos Estados Unidos,
anunciou que seus clientes enco-
mendaram um número recorde
de celulares iPhone5. Os assi-
nantes encomendaram mais do
novo modelo do que os iPhones
anteriores na pré-venda duran-
te o fim de semana, foi o que
informou a companhia, mas
sem dar mais detalhes.

Com uma demanda tão vigo-
rosa, os gargalos na produção
podem reduzir o número de
iPhones que a Apple conseguirá
vender, disse Ben Reitzes, ana-
lista da Barclays Capital Inc. A
nova tecnologia de vidro com te-
la sensível ao toque do iPhone 5
é uma das fontes potenciais de

problemas, disse ele.
“Ainda acreditamos que a

Apple está enfrentando impor-
tantes limitações à produção”,
disse Reitzes, em uma nota en-
viada aos clientes. Os atrasos na
produção podem adiar algumas
compras até o final deste ano ou

início de 2013.
De outubro a dezembro a

Apple poderá vender 50 mi-
lhões de iPhones, disse Mike
Walkley, analista da Canaccord
Genuity Inc. O novo iPhone che-
ga às lojas nesta semana nos Es-
tados Unidos, Canadá, França,

Alemanha, Hong Kong, Japão,
Cingapura e Reino Unido. E esta-
rá à venda em outros 22 países a
partir de 28 de setembro.

“Está bem claro que houve
muita demanda reprimida no ca-
so deste novo telefone”, disse
Walkley em sua entrevista.

Gisele Tamamar

Ao identificar a predisposição
dos consumidores jovens em
inovar e personalizar a decora-
ção, uma empresa paulista criou
um tecido autoadesivo que ser-
ve tanto para forrar paredes
quanto os móveis da casa.

Chamado de Stick Fabric, o no-
vo produto tem oito opções de
estampas para cada tipo de teci-
do – atualmente disponíveis em
camurça e em seda. Com a novi-
dade, a expectativa é ampliar as
vendas da linha de decoração em
até 20% até o final do ano.

O novo produto é fruto de
uma parceria entre a JRJ, dona
da linha e responsável por sua
comercialização, e a Farm, mar-

ca carioca de roupas voltada pa-
ra a moda jovem. O uso peculiar
de cores e estampas nas cole-
ções da empresa do Rio de Janei-
ro foi um dos pontos que fez a
JRJ propor a pareceria. “Estáva-
mos procurando uma empresa
que já falasse com esse público”,
conta a sócia da JRJ Tatiana Ga-
briel Cintra, de 36 anos, que co-
manda a empresa com a irmã Ma-
riana Gabriel Leme.

Segundo a empresária, a linha
autoadesiva é uma forma de a
empresa ampliar sua relação
com o consumidor final. “O jo-
vem gosta de personalizar o pró-

prio quarto. É comum encontrar
o papel de parede no mercado,
mas tecido com autoaplicação é
uma inovação”, afirma Tatiana.

Há 18 anos desenvolvendo te-
cidos, o crescimento e o reconhe-
cimento da marca JRJ estão liga-
dos à abertura, há três anos, de
um novo espaço para atender os
clientes. Foram investidos R$
400 mil na reforma de uma casa,
no Jardim Europa, em São Pau-
lo. No início, o atendimento era
feito em um escritório pequeno,
que funcionava com atendimen-
to de hora marcada apenas para
arquitetos e decoradores.

A evolução do mercado e a mu-
dança do perfil do consumidor
fizeram a empresa repensar o for-
mato desse atendimento. Antes,
o arquiteto decidia e o cliente pa-
gava. Hoje, o cliente quer fazer
parte da decisão.

“Conhecemos quem frequen-
ta nossa casa e criamos um víncu-
lo com grande parte deles. No
sábado, costuma vir a família to-
da, incluindo o cachorro”, conta

Tatiana. Desde a inauguração do
novo local, a empresa aumentou
o faturamento em 40% e conta
com um portfólio de mais de
800 tecidos exclusivos.

Por falar em volume de ofer-
tas, diante da concorrência com
os produtos chineses, a JRJ quer

se diferenciar com linhas de fi-
bras naturais dentro de um con-
ceito sustentável e que explore
atributos brasileiros. A ideia por
trás disso é também impulsio-
nar as exportações, que hoje não
passam de 5% do faturamento da
empresa e têm nos Estados Uni-

dos seu principal destino.
“A exportação não é tão re-

presentativa. A crise mundial e
o crescimento da China influen-
ciam bastante, mas continua-
mos apostando na parte concei-
tual de levar o produto brasilei-
ro para fora”, diz. Para tanto, a
empresa joga suas fichas em li-
nhas como a confeccionada
com lona de caminhão recicla-
da e outra que emprega como
insumo o saco de grãos de café.
Em outubro, a empresa planeja
lançar uma linha que usa como
base o couro, com cerca de 50
variações.

Sobrevivência. De acordo com
o coordenador da graduação e
MBA em gestão empresarial da
HSM Educação, Francisco Al-
meida, a JRJ segue um dos pou-
cos caminhos para continuar vi-
va no mercado: a diferenciação.
Para ele, três grandes movimen-
tos dificultaram a vida do setor
têxtil brasileiro. “O grande pro-
blema foi a entrada da China,
aliada ao governo Collor, com a
quebra de várias indústrias, e a
abertura de importação na déca-
da de 90”, diz Almeida.

● Mercado

REUTERS

O Google comprou a alemã Nik
Software, que produz o aplicati-

vo para edição de fotos Snap-
seed, concorrente do Instagram,
por uma quantia não revelada.

O Google e o Facebook estão

envolvidos em uma disputa por
usuários de redes sociais que ca-
da vez mais é transferida para
aplicativos de celulares, como
editores de imagens.

Embora não seja tão famoso
quanto o Instagram, que é gratui-
to para usuários de celulares da
Apple, o Snapseed conquistou

uma base de clientes entre fotó-
grafos por causa de suas capaci-
dades de edição, apesar do preço
de US$ 4,99.

A Nik Software disse que o
Snapseed tem mais de 9 milhões
de usuários, enquanto o Insta-
gram afirma contar com mais de
100 milhões.

“Queremos ajudar nossos
usuários a criar fotos que eles
gostem de verdade e, em nossa
experiência, a Nik faz isso me-
lhor do que ninguém”, declarou
o vice-presidente sênior da em-
presa, Vic Gundotra, em uma
mensagem.

O Facebook anunciou em

abril a compra do Instagram por
US$ 1 bilhão e recebeu no mês
passado autorização nos EUA pa-
ra concluir o negócio.

O Snapseed conquistou o prê-
mio da Apple “Aplicativo para
iPad do Ano”, em 2011, por sua
interface multitoque para edi-
ção de fotos.

● Diferencial

244 milhões
de unidades do iPhone
foram vendidas em
todo o mundo desde
o lançamento do
smartphone, em 2007

FRANCISCO ALMEIDA
COORDENADOR DA HSM EDUCAÇÃO
“É importante investir em
lançamentos, modelos e
produtos novos. Competir em
preço com a China é quase
impossível.”A utiliz

ação deste artig
o é exclusiva para fin

s educacionais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 set. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




