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Estadão PME

Empresa de móveis busca crescer com design ‘orgânico’

Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

Na rádio Estadão ESPN:
Todos os dias pela manhã

Na internet:
www.estadaopme.com.br
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Microsoft lança
serviço para
desafiar o iTunes
Em uma nova tentativa de entrar no mercado de música online,
empresa lança o Xbox Music, que vai funcionar com o Windows 8

Aposta. Chegada do novo serviço havia sido anunciada em feira de games nos EUA em junho

Oportunidade. Oswaldo (E) e Guilherme investiram R$ 300 mil

Peças vendidas pela Arte
Floresta, em São Paulo,
são feitas com madeira
morta e custam entre
R$ 1 mil e R$ 10 mil

Nick Wingfield
THE NEW YORK TIMES / SEATTLE

Os fãs de música frequente-
mente consideram a Micro-
soft como uma banda cover
ruim, jogando no mercado có-
pias nada atraentes do iPod e
do iTunes, da Apple, com seu
tocador de música digital Zu-
ne e seu respectivo serviço de
música.

Agora que a marca Zune mor-
reu, a Microsoft mais uma vez
procura um produto de sucesso
na música digital. Mas, desta
vez, para aumentar suas chances
de sucesso, ela tem à disposição,
mais do que nunca, algumas de
suas marcas mais poderosas:
Windows e Xbox.

A empresa anunciou ontem
seu serviço Xbox Music, que ofe-
recerá acesso a um catálogo glo-
bal de cerca de 30 milhões de mú-
sicas. O serviço permitirá que os
consumidores ouçam gratuita-
mente qualquer música em com-
putadores e tablets que rodam a
versão mais recente do seu soft-
ware Windows, bem como no
console Xbox.

A Microsoft não pretende limi-
tar, pelo menos no início, a quan-
tidade de músicas que podem
ser transmitidas, embora esta si-
tuação deva mudar.

O serviço faz parte de uma sé-
rie de medidas que a Microsoft
decidiu tomar neste fim de ano
para recuperar o terreno perdi-
do para as concorrentes, princi-
palmente a Apple e o Google.
Além do Windows 8, uma nova e

importante versão do sistema
operacional que é o carro-chefe
da companhia, e começará a ser
vendido no dia 26 de outubro,
ela está prestes a lançar uma no-
va versão do seu sistema opera-
cional Windows Phone para ce-
lulares e o primeiro computador
projetado pela própria Micro-
soft, o tablet Surface.

Numa campanha agressiva
que visa convencer milhões de
pessoas a usarem o serviço, a Mi-
crosoft colocará o software do
Xbox Music no Windows 8.

Esta medida poderá despertar
os temores de órgãos de defesa
da concorrência quanto ao uso
do Windows pela Microsoft para
entrar em novos mercados.

Scott Porter, o principal geren-
te de programas do Xbox Music,
disse que muitos amantes da mú-
sica hoje desfrutam de uma varie-
dade de serviços para atender a
todos as suas necessidades musi-
cais. Entretanto, este enfoque
pode ser pouco interessante. “O
dilema é que a música se tornou
um trabalho”, disse. “Nossa
ideia do Xbox Music é que não
deveria significar trabalho.”

O Xbox Music incorpora ele-
mentos de todos esses serviços.

Há uma opção para comprar can-
ções, de modo que um fã de músi-
ca pode dispor delas permanen-
temente com restrições míni-
mas. Há um tipo de estação de
rádio para internet para canções
e músicas semelhantes entre si.

E há uma opção próxima do
Spotify que permite que os usuá-
rios ouçam sem pagar qualquer
música do seu computador, em-
bora devam receber anúncios de
áudio e visuais. (Algumas das
principais bandas, como os Bea-
tles, não constam do catálogo.)
Como o Spotify, o Xbox Music
oferece um serviço por US$ 10
ao mês, isento de anúncio, que
inclui muitos outros recursos,
como a possibilidade de ouvir
música em smartphones e o con-
sole de 360 jogos do Xbox.

Embora buscar músicas em
outros serviços possa às vezes
equivaler a examinar uma plani-
lha, o Xbox Music é muito mais
rico visualmente, com fotos de
artistas que podem ser vistas ra-
pidamente.

Serviço. Os analistas afirmam
que o sucesso do Xbox Music
não dependerá apenas de um ser-
viço bom, porque a estratégia é
fazer com que ele aumente o ape-
lo dos aparelhos da Microsoft
com funções muito mais nume-
rosas. “Isto porém não será im-
portante se ninguém quiser os
aparelhos”, disse Richard Green-
field, analista da BTIG Rea-
search. “Você precisa ter um apa-
relho sensacional.” O que será
complicado no caso dos celula-

res. Os primeiros smartphones
nos quais o serviço estará dispo-
nível serão os que rodam uma no-
va versão do sistema operacio-
nal da Microsoft para celulares,
o Windows Phone, que vem lu-
tando para conseguir se impor.

A Microsoft desfruta de uma
posição muito mais forte com o
Xbox, e vendeu mais de 67 mi-
lhões de consoles até agora. Don
Mattrick, presidente da divisão
da Microsoft que supervisiona o
produto, estabeleceu como prio-
ridade transformar o Xbox nu-
ma plataforma para vídeo e ou-
tras formas de entretenimento.
O Xbox Music aparecerá pela pri-
meira vez neste aparelho quan-
do a Microsoft começar a atuali-
zar seu software na internet, a
partir de hoje.

Embora a Microsoft em geral

privilegie os aparelhos que ro-
dam os softwares criados por ela
própria, ela lançará no próximo
ano versões do serviço Xbox Mu-
sic que rodam no Android, do
Google, e nos aparelhos iOS, da
Apple, disse Porter.

Um fator que não favorece a
Microsoft é o fato de ela ter ante-
cedentes bem ruins em matéria
de música. Seus aparelhos Zune
venderam muito pouco, e a com-
panhia acabou parando a sua fa-
bricação. Depois disso, ela se
concentrou na tarefa de fazer
funcionar seu serviço de música
Zune em seu software para celu-
lares, sem muito sucesso.

O Xbox Music poderá receber
um grande impulso do Windows
8, um produto que a Microsoft
reprojetou para se beneficiar
dos aparelhos de toque na tela.

As primeiras opiniões sobre o no-
vo sistema operacional foram
discordantes. A Microsoft preci-
sa urgentemente do Windows 8
para fazer frente ao sucesso re-
tumbante do iPad e para injetar
energia no mercado de PCs, que
amarga uma terrível retração.

Embora o mercado de PCs te-
nha deixado de gerar o entusias-
mo de antes, as pessoas ainda
compram anualmente centenas
de milhões de computadores, a
grande maioria dos quais roda
Windows. O analista de música
Mark Mulligan disse que o fato
de a Microsoft colocar o Xbox
Music em seu novo sistema ope-
racional poderá contribuir para
que os serviços de música
atraiam ainda mais os consumi-
dores tradicionais. / TRADUÇÃO DE

ANNA CAPOVILLA

Gisele Tamamar

Ter a natureza como designer na
criação de móveis faz parte da
proposta da Arte Floresta, cria-
da pelos empresários Oswaldo
Barros e Guilherme Guerra. A du-
pla identificou um potencial no
mercado de móveis em São Pau-
lo e investiu R$ 300 mil na aber-
tura da loja, focada em objetos
de madeira seca e desvitalizada,
ou seja, de uma árvore que já esta-
va morta ou caída na natureza.
Aberta em agosto, a expectativa
da empresa é consolidar-se no
mercado este ano e faturar o pri-
meiro milhão em 2013. O concei-
to da empresa é focado em sus-
tentabilidade, no chamado de-
sign orgânico.

“Sabemos a origem da madei-
ra e a causa da morte de todas as
árvores que usamos para produ-
zir os móveis. Na maioria dos ca-
sos, a morte ocorre pela variação
climática, alguma árvore atingi-
da por um raio, por exemplo”,
garante Guerra. Cerca de 40%
dos itens vendidos na Arte Flo-
resta são de uma empresa que
funciona na Bahia.

O trabalho resulta em bancos,
mesas, aparadores, cadeiras e es-
culturas com características dife-
rentes em cada peça, respeitan-
do os contornos e característi-
cas originais de cada árvore.

Os móveis custam entre R$ 1
mil e R$ 10 mil, com preço médio
de R$ 4,3 mil. “Levamos a nature-
za para dentro de casa, de forma
consciente e sustentável”, garan-
te Barros. As peças já chegam
prontas ao showroom da Arte
Floresta, localizado em Moema,
zona sul de São Paulo, mas a em-
presa aceita encomendas de ob-
jetos. O público-alvo da empre-
sa está nas classes A e B.

Além do consumidor final, o
desafio da empresa será conven-
cer arquitetos e decoradores –
formadores de opinião do setor
– sobre a beleza e qualidade das
peças. “Os nossos móveis repre-
sentam a cor da árvore original,
dá para ver as veias da madeira.
Damos o acabamento, mas res-
peitamos as irregularidades da
peça”, garante Guerra.

Na avaliação do diretor do Pro-
grama de Gestão de Luxo da Fun-
dação Armando Álvares Pentea-
do (Faap), Silvio Passarelli, a em-
presa tem um discurso compe-
tente, que envolve sustentabili-

dade e meio ambiente. “É um
conceito contemporâneo. Tem
seu valor”, resume. Mas para Pas-
sarelli, o conceito não se encaixa
no mercado de luxo, pelo menos
no curto prazo, já que um dos
fatores para essa caracterização
é a tradição da empresa.

O grau de exclusividade das pe-
ças é o fator que mais se aproxi-
ma do mercado de luxo, segundo
o especialista.

História. A dupla de empresá-
rios se conheceu na faculdade de
administração e sempre teve

vontade de empreender. Mas a
intenção não foi concretizada lo-
go após os estudos. Guerra tinha
uma carreira no mercado finan-
ceiro e Barros chegou a atuar co-
mo consultor de marketing. As
ideias para os negócios surgiram
de contatos da família, por meio
de arquitetos e decoradores,
com o mercado de móveis.

“Fizemos pesquisa de merca-
do e também temos um amigo
trabalhando na produção de mó-
veis em Mato Grosso do Sul que
queria expandir. Vimos uma
oportunidade e concluímos que
teríamos espaço nesse merca-
do”, afirma Guerra.

Desde a inauguração, a empre-
sa traçou a meta de vender dez
peças e faturar R$ 50 mil por
mês. Para o ano que vem, a expec-
tativa é negociar 15 objetos men-
sais. Além disso, os empresários
esperam faturar em 2013 R$ 800
mil, com possibilidade de chegar
a R$ 1 milhão.

Além disso, os planos de Bar-
ros e Guerra não estão restritos
ao showroom. A intenção é in-
cluir no portfólio da empresa pe-
ças menores, mais leves, para
venda na internet.

● Simples
Ao chegar atrasado ao mercado,
o Xbox Music tem a proposta de
facilitar a vida do consumidor
que hoje precisa ter diferentes
programas em seu PC para arma-
zenar e ouvir suas canções.

● Rastreamento

GUILHERME GUERRA
SÓCIO DA ARTE FLORESTA
“Sabemos a origem e a causa da
morte de todas as árvores que
usamos na produção dos móveis.
Na maioria dos casos, a causa é
a variação climática.”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 out. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




