
%HermesFileInfo:N-2:20121210:

N2 negócios SEGUNDA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

EDUCAÇÃO
Imbróglio perto do fim
Uma briga de sócios que já dura seis
anos e foi parar na câmara de arbitra-
gem Brasil-Canadá está prestes a ter um
desfecho. O imbróglio envolve minoritá-
rios de duas faculdades que pertencem
ao grupo mineiro de educação Ânima,
que em abril deste ano recebeu um apor-
te de R$ 100 milhões da BR Investimen-
tos, gestora de recursos do economista
Paulo Guedes. O plano de expansão que
ele arquitetou para o grupo está emper-
rado por causa da briga “que ninguém
mais sabe como começou”. A expectati-
va é de que, em no máximo dois meses,
a decisão da câmara seja conhecida dos
minoritários. Segundo fontes do merca-
do, em paralelo, eles tentam uma nego-
ciação. Procurado, Paulo Guedes não
quis comentar o assunto.

ALIMENTOS
Ketchup Heinz
agora ‘made in Brazil’
Depois de comprar a Quero Alimentos
por R$ 1,2 bilhão em março do ano pas-
sado, a americana Heinz passará a pro-
duzir seu famoso ketchup no Brasil, na
fábrica de Nerópolis, interior de Goiás.
Até hoje, o produto era importado dos
Estados Unidos. Com a produção, pre-
vista para começar ainda neste mês, a
empresa pretende acelerar a distribui-
ção e aumentar a disponibilidade do ket-
chup no mercado nacional. No último
trimestre fiscal, a Heinz faturou US$
2,83 bilhões. Só no Brasil, as vendas tive-
ram aumento de 33%, enquanto na Chi-
na o crescimento foi de 20%. No merca-
do brasileiro, a americana optou por
manter a marca Quero nas prateleiras,
mas aos poucos começa a ampliar sua
presença no varejo. No início do ano,
ela lançou uma massa de tomate desen-
volvida no Brasil e com a marca Heinz.

Primeira pessoa

Negócios por quem faz negócios

William Tadeu da Silveira

D ados do mercado bra-
sileiro de tecnologia
apontam para uma
tendência que pare-
ce definitiva: vamos
todos nos tornar

“mobile”. Estudos colocam o Brasil
como décimo maior mercado de
smartphones do mundo, enquanto
relatório recente da consultoria IDC
mostra que o País deve fechar 2012
com a venda de 2,5 milhões de apare-
lhos, ante 800 mil do ano passado.

O “boom” dos dispositivos mó-
veis estimula diretamente o desen-
volvimento do mercado de aplicati-
vos. Nesse sentido, a expectativa é
que o mercado mobile domine o seg-
mento de TI até 2015 e seja respon-
sável por mais de 50% do faturamen-
to mundial da área.

A aposta nos altos números para
o Brasil não é em vão: desde que a
Apple liberou a parte de jogos da
App Store no País, em abril deste
ano, as receitas do site cresceram
80% – aumento que se justifica pela
forte presença de brasileiros em ati-
vidade nas redes sociais. Essa parti-
cipação massiva é apontada como
decisiva para o aculturamento do
uso de apps no Brasil acima das mé-
dias mundiais, já que a percepção

das funcionalidades extras dos smart-
phones acontece, na maioria das ve-
zes, por meio do contato com usuários
já iniciados.

Nesse contexto, a facilidade de se
produzir aplicativos com baixo custo
de investimento inicial e a inspiração
em jovens que ficaram milionários em
pouco tempo – como o brasileiro Mike
Krieger, co-criador do Instagram – ins-
piram o surgimento de interessados no
negócio. A formação técnica da mão de
obra brasileira, considerada de ótima
qualidade, associada a uma remunera-
ção abaixo dos patamares internacio-
nais, também são fatores que apontam
para um mercado que tem tudo para
vingar. Mas, ainda assim, a produção
nacional é baixa: só 1,4% dos aplicati-
vos feitos no mundo são brasileiros, se-
gundo a plataforma AppsGeyser.

Muito disso se deve ao fato de que a
formação de uma empresa desenvolve-
dora de Apps não é tão simples quanto
parece, e exige que os executivos te-
nham um modelo de negócio bem esta-
belecido. O primeiro passo fica por
conta da formação de uma boa equipe
multidisciplinar, que inclua analistas
desenvolvedores, web designers, reda-
tores e ilustradores. Nesse momento,
a atenção é voltada tanto para a busca
daqueles que tenham conhecimentos
específicos para cada plataforma
(Apple, Android, WindowsPhone,

BlackBerry, etc), quanto para a reten-
ção de talentos, já que o mercado é for-
te e os bons profissionais são disputa-
dos de forma acirrada. Os executivos
também devem ficar atentos a ques-
tões como utilização de hardwares es-
pecíficos e a obtenção de certificações
para comercialização dos aplicativos.

Entre os modelos de negócios mais
comuns, quatro deles merecem desta-
que e podem gerar receita e rentabili-
dade expressiva garantindo crescimen-
to acelerado – fator fundamental para
atrair investidores. Um modelo possí-
vel é a venda de Apps no varejo, direta-
mente nas lojas virtuais e a preços nor-
malmente baixos, sendo a grande
maioria entre U$ 0,99 e U$ 4,99, ou a
venda para empresas e patrocinado-
res, gerando apps gratuitos nas lojas
virtuais. A vantagem de ambos os mo-
delos é que a apresentação pode ser
mundial e sem grandes dificuldades, fa-
zendo com que a quantidade de down-
loads atinja facilmente a casa de milha-
res e, por vezes, de milhões, viabilizan-
do o projeto.

No caso de apps comercializadas no
varejo, a loja virtual fica com um por-
centual da receita e o restante é repas-
sado para a empresa desenvolvedora.
Quando o app é de distribuição gratui-
ta, a empresa contratante ou o patroci-
nador remunera o trabalho de desenvol-
vimento do projeto. Os valores variam

de R$ 5 mil R$ a 150 mil dependendo
da complexidade. Há projetos que
chegam a custar R$ 500 mil.

Existe ainda a possibilidade de ven-
da de espaço publicitário dentro dos
apps, chamado de in-Apps. Nesse ca-
so, podem ser disponibilizados ban-
ners, rodapés, telas de entrada e espa-
ços diversos. A gestão de anunciantes
de aplicativos é feita pelas lojas vir-
tuais que cobram dos anunciantes e
repassam parte da receita para a em-
presa desenvolvedora ou a própria de-
senvolvedora pode fechar acordos
com os patrocinadores interessados
diretamente. Por fim, há a possibilida-
de de venda de “novos recursos” den-
tro dos apps. Ou seja: os aplicativos
podem ser baixados gratuitamente
com funcionalidades básicas e cobra-
se por funções avançadas.

O importante é considerar que o
mercado de aplicativos se adapta
bem ao nosso novo mundo sem bar-
reiras: não há necessidade de contato
físico ou deslocamento geográfico. Já
o retorno do capital investido depen-
de de inúmeros fatores, como: a mo-
dalidade de comercialização escolhi-
da, a especialização dada ao negócio
e o tamanho da equipe contratada.

✽

DIRETOR DA LALUBEMA, DESENVOLVEDO-

RA DE APPS E SOLUÇÕES MOBILE

Como navegar no mercado de aplicativos

PANORÂMICA

O site Reclame Aqui divulgou a lis-
ta de empresas “ruins” do comér-
cio online em meio à corrida de
compras do Natal. No topo do ran-
king estão Ricardo Eletro, Privalia,
Carrefour, Clube do Desconto e
Fnac.

● Como vocês chegaram a essa lista?
Depois que o consumidor reclama
e recebe a resposta da empresa, en-
viamos as seguintes perguntas: o
problema foi resolvido? Que nota
você dá para o atendimento? Você
voltaria a comprar nessa empresa?
Um algoritmo traduz esses dados
em um indicador. Quando fica en-
tre 4,9 e 6, a empresa entra na lista
das “ruins”. As principais empre-
sas respondem quase 100% das
queixas, mas isso não significa que
resolveram o problema do cliente.

● Qual a principal queixa?
No caso das cinco primeiras em-
presas listadas de acordo com o nú-
mero de reclamações, o principal
problema é o atraso na entrega. Es-
se é um problema estrutural do
Brasil. A logística não consegue
acompanhar o ritmo do e-commer-
ce.

● Mas qual a responsabilidade das
empresas?
A segunda principal reclamação é o
desrespeito com o consumidor. É
quando a empresa não avisa que vai
atrasar ou quando o comprador não
consegue falar com a empresa. O
problema da logística é real.

(Em nota, a Ricardo Eletro informou
que triplicou o tamanho do centro de
distribuição, aumentou a quantidade
de parceiros logísticos e reduziu em
27% a quantidade de reclamações em
órgãos de defesa do consumidor. A Pri-
valia esclareceu que não está promo-
vendo ações para o Natal e que seus
procedimentos de entrega são apresen-
tados com clareza. Já o Carrefour in-
terrompeu sua operação de internet.)
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Melina Costa e Lílian Cunha

A versão de executivos do Carrefour

Editado por:
Naiana Oscar

naiana.oscar@estadao.com

Não dá para dizer que os funcionários
do Carrefour foram pegos de surpresa
na última sexta-feira, quando o grupo
francês anunciou que encerraria sua
operação de comércio eletrônico no
Brasil. Desde outubro havia algo estra-
nho no ar. Segundo ex-executivos da
companhia, a empresa começou redu-
zindo para menos da metade o núme-
ro de produtos à venda no site – de 40
mil para 20 mil itens. O objetivo, segun-
do a companhia, era oxigenar a opera-
ção, reduzir estoque e eliminar produ-

tos com pouco giro. “O problema é
que o estoque começou a esvaziar e
não havia reposição”, diz um funcioná-
rio. O segundo passo foi encerrar o ser-
viço de frete para algumas regiões do
País, como Nordeste e Centro-Oeste.
Na semana passada, antes de tirar o
site do ar, o Carrefour estava entregan-
do mercadoria apenas nas principais
capitais. Nos últimos dois meses, a lo-
ja virtual já vinha oferecendo descon-
tos de até 70% em alguns produtos.

A operação de comércio eletrônico

do Carrefour empregava cerca de 100
pessoas. Em torno de 40 foram demiti-
das na última sexta-feira pela manhã,
quando chegavam para trabalhar. Se-
gundo relato dos funcionários, a situa-
ção foi constrangedora. Diretores de
outras áreas foram convocados para
ajudar nas demissões – entre eles, o
gerente de marketing e o responsável
pela área de embutidos da empresa. O
Carrefour, por meio da assessoria de
imprensa, não quis comentar as infor-
mações dos funcionários.

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

‘Empresas respondem,
mas não resolvem’

● Topshop e Topman

25%
das redes varejistas de moda Topshop e
Topman foram vendidas na semana pas-
sada por seu controlador, o britânico Sir
Philip Green, dono do grupo Arcadia, pa-
ra o fundo de private equity Leonard
Green & Partners. O valor levantado com
a venda – US$ 805 milhões – ajudará a
financiar a expansão da rede, que che-
gou ao Brasil este ano. As grifes têm jun-
tas 615 franquias. Pelo preço que o negó-
cio foi fechado, Topshop e Topman esta-
riam avaliadas hoje em 2 bilhões de li-
bras esterlinas (US$ 3,2 bilhões).

● Kindle X Kobo

Gisele Paula,
diretora
do Reclame
Aqui
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DAVID NAGGAR: ‘Foi coincidência. Esse não é o tipo de coisa que se planeja em 24h’
VICE-PRESIDENTE DO KINDLE, SOBRE A AMAZON, QUE COMEÇOU A OPERAR NO PAÍS NA SEMANA PASSADA, UM DIA APÓS A ESTREIA DO E-READER RIVAL KOBO NAS LOJAS DA LIVRARIA CULTURA
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HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO




