
Quem nunca presenteou um
amigo com o antigo vale-CD? A
reação quase sempre pouco entu-
siasmada do presenteado foi
uma das motivações para a cria-
ção em 2011 da Vale Presente,
startup brasileira que oferece car-
tões pré-pagos para compra de
produtos na medida do desejo
do aniversariante ou amigo-se-
creto, seja qual for o seu perfil.

A ideia de per-
sonalizar o presen-
te é um dos dife-
renciais do servi-
ço — atualmente
sob bandeira Mas-
terCard — segun-
do Alfredo Prada
Giorgi, um dos
fundadores da em-
presa, em operação há apenas
um mês. Os cartões podem ser
comprados, e enviados, via inter-
net com fotos e mensagens que
combinem com a pessoa presen-
teada ou com uma ocasião.

A Vale Presente conta com lo-
jas virtuais no Facebook, nos celu-
lares, e no próprio site da empre-
sa. “Estamos atuando em um mer-
cado pouco explorado no Brasil”,
observa Giorgi. Os números do se-

tor foram outra motivação para o
investimento inicial de R$ 30 mi-
lhões na companhia. Segundo
Giorgi, o mercado brasileiro de
‘presentes-virtuais’ movimenta
atualmente cerca de R$ 5 bilhões
por ano. O valor ainda é muito tí-
mido, diz, se comparado com os
US$ 200 bilhões gerados, ao ano,
pelos consumidores americanos.
“Em época de Natal, o vale-pre-

sente representa
20% de todo di-
nheiro movimen-
tado no varejo
americano”. “E o
brasileiro não está
acostumado com
isso”, completa.

Enquanto acom-
panha os passos

do setor, a empresa está atenta às
demandas dos consumidores.
Além do atendimento à pessoa-fí-
sica, também oferece “full-servi-
ce” ao mercado corporativo e às
companhias de varejo. São mais
de 40 marcas atendidas no mo-
mento. Full-service, explica Gior-
gi, inclui criação, emissão e pro-
cessamento de todos os cartões
solicitados pelos clientes. O mer-
cado corporativo representa 60%

do faturamento da empresa, que
espera confirmar mais 200 contra-
tos até o fim do ano. Em 30 dias
de operação, mais de 5 mil vales-
presentes foram emitidos para o
consumidor final. Já para 2013, as
projeções indicam faturamento
de R$ 100 milhões, e venda de 1
milhão de cartões. “Sem dúvida,
esperamos ser líder de mercado.
Não temos concorrência hoje”,
afirma Giorgi. ■ R.A.

As palavras criação, tradição e
contemporaneidade devem
orientar os trabalhos mais re-
centes produzidos pelo artesa-
nato brasileiro. É esta a filosofia
que o The Modern Craft Project,
concurso de obras artesanais
promovido pela vodca pre-
mium holandesa Ketel One bus-
cará entre artistas nacionais in-
teressados em uma premiação
de R$ 100 mil.

O projeto, com inscrições
abertas até 15 de novembro,
aguarda os melhores trabalhos
de uma nova categoria das ar-
tes: os artesãos modernos.
“Queremos promover e inspi-
rar o artesão, vindo de diferen-
tes segmentos, que transporta
técnicas tradicionais para um
contexto moderno”, explica Isa-
bela Abbês, gerente da Ketel no
Brasil. Em parceria com a revis-
ta de design Wallpaper, a marca
holandesa lança o projeto com
um paralelo entre a autenticida-
de característica da arte com os

300 anos de produção da pró-
pria vodca, da seleção artesanal
dos grãos até o uso da tecnolo-
gia para engarrafamento.

Segundo Isabela, o prêmio po-
de dar condições aos vencedo-
res de investir no seu ambiente

de trabalho, ou até incentivar a
ampliação de suas equipes. O
Modern Craft Project terá a cura-
doria da estilista Isabela Capeto
e do designer Fernando Jaeger,
além do apoio do Instituto Euro-
peo de Design (IED) e do Centro
Universitário Belas Artes. Os
dois curadores serão responsá-
veis pela escolha dos vinte me-
lhores trabalhos no Brasil, en-
quanto o projeto avalia simulta-
neamente obras na Austrália,
Alemanha e Inglaterra.

“Vejo algumas vezes ideias
realmente criativas, muito
além do artesanato tradicional,
que não se transformam em al-
go empreendedor porque falta
informação e apoio”, observa
Jaeger. A chance de dar visibili-
dade internacional a uma obra
é outra contribuição importan-
te do concurso, segundo Cape-
to. Após a peneira nos quatro
países, uma votação online do
público — no site www.themo-
derncraftproject.com/pt-br/
— influenciará a decisão do júri
internacional. Os vencedores
serão conhecidos em fevereiro
de 2013. ■ R.A.

Muito se fala sobre os processos de convergência de mí-
dias, ascensão da cultura digital e seus impactos sobre os ne-
gócios do audiovisual, com destaque para a intensa reestru-
turação das dinâmicas competitivas que essas indústrias en-
frentam. O debate tem seu centro de gravidade em torno
dos desafios que os modelos de negócios passaram a sofrer,
notadamente com a rápida transformação dos padrões de
produção, distribuição e consumo de bens audiovisuais.

A maneira pela qual as organizações geram, entre-
gam e capturam valor no mercado já não se mostra mais
eficiente, sendo o exemplo da indústria fonográfica o
símbolo mais emblemático do nosso tempo. As dificul-
dades que passam as gravadoras tradicionais com seus
modelos de receita baseados na comercialização de mí-
dias não dão mais conta da mudança do paradigma: as
novas gerações não consomem música assim.

Esses e outros desafios que hoje pontuam o mercado da
música se mostram como ameaças aos tradicionais mode-
los de negócios, ao passo que são oportunidades para em-
preendedores e seus modelos inovadores. Observa-se o de-
senvolvimento de modelos de negócios que buscam ofere-

cer outros canais e estra-
tégias de relacionamento
entre os artistas e suas co-
munidades de fãs, (auto)
financiando, a produção,
distribuição e exibição da
música, como nos casos
dos sites Queremos!, Em-
bolacha, entre outros.

É possível observar es-
ses mesmos processos
no mercado da televi-
são, o qual começa a so-
frer essa mudança em
que as gerações mais jo-
vens, ao formarem o seu
“olhar” no padrão da in-
ternet, não apresentam
o mesmo comportamen-

to das gerações anteriores. A audiência que apresentava o
mesmo padrão de comportamento há 30 anos, sustentan-
do os modelos de negócios das empresas de TV aberta por
meio da comercialização de publicidade para os anuncian-
tes, começa a dar sinais de mudanças.

O consumo de entretenimento televisivo para as novas
gerações se assemelha ao padrão da internet de audiência
fragmentada e sob demanda estilo Google. Este, por si-
nal, tem o seu modelo de negócios estruturado nesse for-
mato flexível e de segmentação fina, que usa recursos in-
ternos e externos para inovar. O Google aparece no cená-
rio como a principal ameaça aos tradicionais modelos de
negócios das empresas de televisão. Ambos possuem basi-
camente o mesmo modelo de receita: publicidade.

No entanto, o modelo de negócios do Google conse-
gue atender segmentos de todos os portes, como os mes-
mos grandes anunciantes da TV, além de qualquer mi-
croempreendedor, utilizando-se de múltiplos canais
para isso - fato que as empresas de TV (ainda) não conse-
guem. É importante destacar que o Google não precisa
mobilizar uma pesada estrutura organizacional para a
produção de conteúdo como forma de atrair audiência.
São os próprios usuários que geram o conteúdo.

De modo geral, estamos diante de novas perspectivas
para as indústrias criativas que permitirão o surgimen-
to de novos modelos de negócios inovadores em audio-
visual, todos com uma segmentação fina de mercado,
com multiplataformas e canais que oferecerão os seus
produtos aos nichos de mercado específicos, num pa-
drão aberto e flexível de produção, baseando-se em par-
cerias para inovar e entregar valor aos clientes. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 17.




