
Segundo levantamento do site de buscas

de viagem Mundi, a cidade de São Paulo é

o destino mais procurado para as festas de fim de

ano. A capital paulista ficou com 12,4% das buscas

por viagens no período, sendo seguida pelo Rio de

Janeiro (7,2%), Fortaleza (6,4%) e Recife (6,1%).

O especialista em economia mundial Heizo

Takenaka é o convidado da ESPM para

o Programa de Mestrado em Gestão Internacional

(PMGI). Ex-ministro da Economia e Política Fiscal

do Japão, ele abordará o tema “Análise de Aspectos

da Economia Mundial no período pós-crise”.

A rede de lojas de chocolate Cacau Show

terá 10 lançamentos voltados para este fim

de ano, período em que a empresa espera uma

alta de 30% nas vendas em relação a 2011.

Para se preparar, a companhia aumentou em 25%

a produção de chocolates para o Natal, data que

corresponde a 23% da receita anual da rede.

A marca de proteção solar Cenoura & Bronze

renovou o patrocínio ao Projeto Praia Segura,

que abrange todos os profissionais salva-vidas

do Grupamento de Bombeiros do estado paulista.

Com o acordo, a companhia fornecerá uniformes

e equipamentos necessários para a atuação dos

profissionais, além de 15 mil protetores solares.
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A Estrela, maior fabricante de
brinquedos do Brasil, vai se ar-
riscar no mercado de jogos onli-
ne e lançar uma unidade de ne-
gócio voltada para plataformas
digitais, a Estrela Digital. Até o
Natal, os quatro maiores suces-
sos de vendas da companhia,
Banco Imobiliário, Cilada, Pula
Macaco e Autorama, serão co-
mercializados na loja virtual e
poderão ser jogados em celula-
res, tablets e redes sociais.Os jo-
gos foram desenvolvidos pela
Ponto Mobi, braço do grupo
RBS de Comunicação.

A diferença é que além de
não precisar mais de tabulei-
ros, os usuários também po-
dem jogar simultaneamente a
outros jogadores e em diferen-
tes aparelhos. “O usuário pode
começar a jogar em um tablet,
salvar o jogo, e continuar de-
pois em um smartphone ou no
Facebook”, diz João Carvalho,
diretor da Ponto Mobi.

A loja virtual é uma ambição
da Estrela desde 2010, mas só
agora a empresa conseguiu reu-
nir parcerias e investimentos
para o lançamento. No início
do ano, a empresa testou esse
mercado com um aplicativo do

Banco Imobiliário para celula-
res. “Nossa expectativa era
que mais de 1 milhão de pes-
soas baixassem a versão online
do produto, nós ainda não atin-
gimos isso, mas o retorno foi
positivo”, diz o presidente da
Estrela, Carlos Tilkian.

Na Estrela Digital, os com-
pradores utilizarão uma moe-
da própria criada pela compa-
nhia, as estrelinhas. “Essa é
uma forma de tornar o ambien-
te controlado, os pais com-
pram um número limitado de
moedas para os filhos”, afirma
Carvalho da Ponto Mobi.

Para usuários de celulares do
sistema iOS, as compras pode-
rão ser feitas pela própria loja
virtual da Apple, já no caso das
plataformas Android, os jogos
podem ser comprados pelo
Google Play. Usuários de ta-
blets e redes sociais podem ad-
quirir os produtos pela Chrome
Web Store ou diretamente pelo
Facebook. Além das vendas on-
line, a Estrela realizou também
uma pareceria com a compa-
nhia Alelo para distribuir gift
cards em pontos de venda físi-
cos a partir de fevereiro.

Cada jogo custa em média
R$ 6, ou 2,5 mil estrelinhas.
Por enquanto, todos os jogos se-
rão comercializados em dóla-
res, e os consumidores podem
adquirir três pacotes: 2,5 mil es-
trelinhas por US$ 2,99, ou 5 mil
estrelinhas pó US$ 3,99, ou 10

mil estrelinhas por US$ 5,99.
“Nosso objetivo é desenvol-

ver novos jogos também, se
dermos sorte vamos criar o nos-
so próprio Angry Birds”, diz Ti-
lkian. A plataforma também é
uma tentativa de ampliar o nú-

mero de consumidores e de in-
ternacionalizar a companhia.
“Vamos traduzir o conteúdo pa-
ra inglês, espanhol e outras lín-
guas para explorar novos mer-
cados”, diz Breno Masi, diretor
da Ponto Mobi.

A Estrela Digital representa
investimento de R$ 2,5 mi-
lhões, a companhia espera que
a plataforma represente a mé-
dio prazo o mesmo faturamento
que a venda de brinquedos no
varejo. A empresa tem enfrenta-
do prejuízos constantes e em
2009 precisou recorrer ao Refis
(Programa de Recuperação Fis-
cal) por conta da dívida de
R$ 47,4 milhões.

A plataforma é uma tentativa
de ampliar o número de consu-
midores, inclusive impactando
usuários adultos. “Queremos
resgatar os consumidores que já
desgarraram do nosso mercado
tradicional”, diz Tilkian. “Em
um segundo momento, tam-
bém vamos pensar na terceira
idade”, completa.

Mercado em dificuldades
A situação da Estrela não é singu-
lar. Os fabricantes enfrentam for-
te concorrência dos produtos chi-
neses. Segundo a Abrinq, no ano
passado o setor faturou R$ 3,4 bi-
lhões,mas apenas R$ 1,7 bilhão
são referentes à produção nacio-
nal e das importações, 80% vie-
ram da China. “Esse é um cená-
rio que precisa mudar. Não falta
capacidade produtiva, tecnolo-
gia ou design no Brasil”, diz Ti-
lkian. Medidas de incentivo, co-
mo a unificação do ICMS, trouxe-
ram otimismo para a indústria,
mas os reflexos só serão sentidos
a partir do ano que vem. ■

A Brasil Kirin fechou parceria
com a Playboy, tradicional
marca americana de revista
masculina, para lançar sua
mais nova cerveja no merca-
do brasileiro. Denominada De-
vassa by Playboy, o produto
chega aos pontos de venda
dos estados de São Paulo e Rio
de Janeiro no próximo fim de
semana nos formatos lata de
269 ml (preço sugerido de R$
1,79) e garrafa long neck de
275 ml (preço de R$ 1,99). A
partir de janeiro, o novo pro-
duto será distribuído para to-
da a região Sul e Sudeste. Se-
gundo Thiago Torelli, geren-
te da Devassa, a nova marca

chega para brigar pelo seg-
mento premium de cervejas
onde estão Budweiser, Stella
Artois e Heineken. “O princi-
pal motivo desse projeto é tra-
zer toda a ousadia e sensuali-
dade da Playboy para esse pro-
duto”, explica Torelli. As pri-
meiras negociações para a no-
va marca ocorreram durante o
Carnaval deste ano, onde o do-
no da Playboy, Hugh Hefner,
foi garoto-propaganda das
ações de Devassa para o even-
to. No contrato, a Brasil Kirin
repassará parte do faturamen-
to com a marca para a Play-
boy. A porcentagem, entretan-
to, não foi revelada. ■

Plan Internacional Brasil fecha parceria com o Google

Estrela Digital busca reconquistar consumidores

➤
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A organização humanitária Plan International Brasil fechou um acordo com o Google onde

terá direito a US$ 120 mil em links patrocinados por um ano. Pelo contrato, a entidade terá

o direito de utilizar US$ 10 mil por mês para divulgar campanhas e ações com o objetivo de

atrair doadores para a instituição. A iniciativa foi firmada através do Google Grants, programa

da multinacional de serviços de internet que auxilia fundações e ONGs por todo o mundo.

No país, a Plan Brasil tem projeto no Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

ENCONTRO DE CONTAS

Jogos clássicos como
Banco Imobiliário saíram dos
tabuleiros para nova unidade

➤

Paulo Whitaker/Reuters

Devassa ganha versão Playboy
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GIRO RÁPIDO

Marcos, ex-goleiro, após

seu jogo de despedida, no

Pacaembu, em São Paulo.

5 milhões
é o número de fãs que a marca

de chocolates Lacta atingiu em

sua página no Facebook. Há sete

meses, a marca tinha apenas

1 milhão de pessoas cadastradas

em sua página na rede social.

FRASE

Mayara Teixeira
www.ig.com

“Hoje tem muita
mídia, vai ser cada
dia mais difícil ser
autêntico. Isso deixa
o futebol chato”

Latadanova
DevassabyPlayboy

CarlosTilkian,daEstrela:metade 1milhãoainda nãofoiatingida
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Empresas, p. 26.




