
O cofundador brasileiro do Fa-
cebook, Eduardo Saverin, con-
sidera que será difícil alcançar
o mesmo sucesso que teve com
a rede social, mas espera cau-
sar algum impacto investindo
em tecnologia na Ásia. “Com
certeza é um feito difícil de
conseguir novamente”, disse o
bilionário de 30 anos em uma
conferência de negócios em
Cingapura, onde mora. No mo-
mento, ele atua como “investi-
dor-anjo”, colocando dinhei-
ro em startups asiáticas e inter-
nacionais.

“Se observarmos o cresci-
mento de telefonia móvel e da
internet, a Ásia é o centro em
termos de onde o consumidor
estará no futuro, então é exce-
lente para mim vir para cá e
aprender’, disse.

Saverin - que figurou na lista
da revista Forbes como o 8º indi-
víduo mais rico em Cingapura
em 2012, com uma fortuna esti-
mada em US$ 2,2 bilhões - dis-
se não querer recriar o sucesso
do Facebook.

“Nem tudo o que faço na mi-
nha vida tem como objetivo a
criação de um novo Facebook
ou algo necessariamente novo
que será distribuído para mais
de um bilhão de pessoas”, dis-
se. “O que importa é a certeza
de que o que faço é gratificante
tanto para mim quanto para ou-
tras pessoas no mundo”.

Saverin, que se mudou para
Cingapura há quase quatro
anos, mas quase não faz apari-

ções públicas, falou na conferên-
cia comandada pelo Wall Street
Journal que o Facebook virou
uma “força democratizadora”
ao redor do mundo. “O impacto
é enorme”, disse, citando o pa-
pel das mídias sociais nos movi-
mentos democráticos do Orien-
te Médio — conhecidos como
“Primavera Árabe” - assim co-
mo na mobilização pública após
desastres naturais.

Formado em economia na
Universidade Harvard, Severin
fundou o Facebook em 2004
com três outros colegas, incluin-
do o atual presidente-executi-
vo, Mark Zuckerberg. Ele foi re-
tratado em 2010 no filme “A re-
de social”, onde era, a princí-
pio, amigo próximo de Zucker-
berg, investindo financeiramen-
te no site antes que a amizade
sofresse uma ruptura.

Saverin disse na conferência
de ontem que ele e Zuckerberg
não têm muito contato, “mas
eu o admiro muito e tudo o que
ele está fazendo pela empresa, e
todas as outras pessoas que tra-
balham no Facebook”.

Como investidor em start-
ups de tecnologia, ele afirmou
que as maiores oportunidades
para empreendedores como ele
estão atualmente na Ásia. E tam-
bém rejeitou sugestões de ter se
mudado para Cingapura e re-
nunciado ao passaporte ameri-
cano para tirar vantagem de me-
nores taxas na cidade-estado,
explicando que era uma “deci-
são pessoal” que nada tinha a
ver com dinheiro.

“Eu não olho muito para o di-
nheiro como algo de que preci-
so. Eu só quero ser feliz”, confes-
sou o jovem bilionário. ■

A ExactTarget, provedora glo-
bal de marketing interativo,
anunciou a abertura de sua pla-
taforma de software as a servi-
ce (SaaS) a desenvolvedores de
sistemas, iniciando a criação de
um grande ecossistema basea-
do em nuvem para o desenvol-
vimento de aplicativos de mar-
keting digital.

“Ao promover as nossas capa-
cidades de integração em conjun-
to com a abertura da plataforma
para desenvolvedores terceiros,
incentivamos e criamos uma pro-
pagação de mudanças tecnológi-
cas que alavancará as inovações
em marketing digital”, afirma
Scott McCorkle, vice-presiden-
te de tecnologia e estratégia. Ele
explica que a empresa passa a
oferecer uma nova oportunida-
de para desenvolvedores e pro-
fissionais de marketing se co-
nectarem aos seus clientes.

Como parte deste programa
iniciado no ano passado, desen-
volvedores e empresas de tecno-
logia começaram a criar novas
aplicações e inovações na plata-
forma Fuel, explica McCorkle.
Clientes, parceiros de integra-
ção, desenvolvedores e outras
empresas de tecnologia terão
acesso aos aplicativos desenvol-
vidos por terceiros através do
HubExchange, loja on-line de
aplicativos da ExactTarget que
estará disponível a partir do se-
gundo trimestre de 2013. ■ C.M.

O desafio do ex-sócio
brasileiro do Facebook Atualmente se vê, no varejo inglês, o encolhimento

de lojas físicas. Uma pesquisa da imobiliária Local Da-
ta Company assegura que o número de lojas fechadas
lá deve duplicar em 2013. O aumento dos gastos on-li-
ne e a diminuição do deslocamento dos ingleses para
as ruas são apontados como os principais fatores para
este movimento. Porém, apesar da análise ser bastan-
te válida, outros pontos precisam ser observados.

A Inglaterra, assim como em outros países euro-
peus, ainda está sofrendo com os resquícios da crise
mundial, que acarretou na desaceleração da deman-
da, na alta do valor dos aluguéis dos pontos comer-
ciais, supervalorização de mão de obra qualificada —
essencial para uma operação de sucesso —, além de al-
tos custos operacionais e, claro, mudanças no compor-
tamento do consumidor.

As lojas que estão fechando, há muito já não ti-
nham os touchpoints (pontos de contato) com seus
consumidores, não agregavam mais a eles e nem bus-
caram se diferenciar através de novos serviços ou pro-
dutos.

As lojas de eletrônicos, por exemplo, não acompa-
nharam a evolução do comportamento do consumi-
dor e nem da tecnologia e estão sendo engolidas pela
Amazon, virando uma espécie de showroom para a
grande rede.

Mas o fim do varejo físico deste segmento não está
próximo. Ainda existe espaço para os players que
mantêm a geração de valor ao seu consumidor.

No caso de eletrôni-
cos, a mão de obra capa-
citada faz toda a dife-
rença para concorrer
com os gigantes do mer-
cado, já que os funcio-
nários preparados po-
dem rapidamente tirar
dúvidas e atender os
clientes menos acostu-
mados a tecnologia,
por exemplo.

Se a internet fosse
mesmo o algoz do vare-
jo físico, não veríamos
livrarias com tão bons
resultados. Mesmo com
a forte presença da já
citada Amazon, que ini-
ciou sua operação no
mercado de livros

anos atrás, muitas livrarias físicas, no mundo todo,
acompanharam a evolução do comportamento do
consumidor.

A criação de lounges de leitura, que permitem que
o cliente experimente diversos livros, aproximou no-
vamente o consumidor das lojas físicas, exemplo tam-
bém válido para algumas livrarias do Brasil.

São empresas que criaram novos pontos de contato
com seu público, que conseguem gerar inúmeras visi-
tas dos consumidores mesmo que com a “desculpa”
de degustar um café ou assistir a uma palestra gratui-
ta. Tudo isso garante a sobrevivência do negócio na
era de kindles e e-books.

Em terras brasileiras, porém, não há com o que se
preocupar. Por mais que o mercado de internet esteja
crescendo, estamos longe do ponto de canibalização
de lojas físicas.

Existe muito espaço para crescimento de marcas di-
ferenciadas e as bem operadas, este é o ponto: varejo
sem posicionamento claro e sem agregar nenhum va-
lor ao consumidor não tem mais chance de sucesso.

É essencial que a empresa trabalhe para vender
mais aos seus atuais consumidores e nunca se esqueça
de conquistar novos clientes, esta é a tábua de salva-
ção do varejo. ■

Munshi Ahmed/Bloomberg
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repetir sucesso da rede, mas
espera causar impacto na Ásia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2013, Inovação & Tecnologia, p. 13.




