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Associação recomenda
não gastar com 4G

Fernando Scheller

Criada por três brasileiros a par-
tir de um investimento do fun-
do alemão de empresas de inter-
net Rocket Internet, a Mobly,
que vende itens de mobiliário e
decoração, acaba de atrair mais
US$ 10 milhões do fundo da bi-
lionária família venezuelana
Cisneros – a segunda maior for-
tuna da América do Sul – para
sua estratégia de expansão no
Brasil. O site vendeu R$ 180 mi-
lhões em 2012 e pretende fatu-
rar R$ 450 milhões neste ano.

A Mobly é a aposta do Rocket
Internet, considerado uma “fá-
brica” mundial de startups, pa-
ra fazer vingar a ambição de ven-
der móveis e itens de decoração
pela web. De acordo com Marce-
lo Marques, um dos fundadores
da Mobly, o site brasileiro sur-
giu um ano e meio depois de o
fundo lançar uma iniciativa eu-
ropeia no setor: a Home24.

No entanto, Marques diz que
o modelo foi mais bem sucedi-
do por aqui. Apesar de a Ho-

me24 faturar em euros e a Mo-
bly em reais, hoje as empresas
têm o mesmo porte. “A diferen-
ça é que o mercado é bem mais
desenvolvido lá. A Ikea (rede
sueca que era o alvo principal
do Rocket Internet com a Ho-
me24 na Europa) é muito mais
forte do que as concorrentes da-
qui”, afirma o empreendedor.

Para se diferenciar de outras
iniciativas de venda de produ-
tos para a casa para a web – co-
mo a Oppa, que nasceu com a
ideia de fomentar novos desig-
ners e criar marcas próprias –, a
Mobly optou por ter uma oferta
variada, que atenda também a
classe C. No site, é possível en-

contrar sofás por menos de R$
500, o que permite que a loja
concorra diretamente com re-
des populares como Casas Ba-
hia e Magazine Luiza.

Os R$ 10 milhões recebidos
da família Cisneros servirão pa-
ra sustentar o crescimento ace-

lerado que a Mobly experi-
menta desde que foi criada,
há um ano e meio. Para outro
cofundador do site, Mario
Fernandes, à medida que o si-
te cresce, é preciso que o mar-
keting saia só da internet e
caminhe para a TV aberta. A
estratégia, que tem o objeti-
vo de dar mais credibilidade
à marca, já foi adotada por ou-
tros expoentes da web brasi-
leira, como o Decolar.com e
o Mercado Livre.

A Mobly espera ocupar um
“vácuo” no mercado de deco-
ração no Brasil. Segundo Fer-
nandes, uma das vantagens
da empresa é que as redes fo-
cadas em decoração – como
TokStok e Etna – têm situa-
ção concentrada em grandes
centros, o que abriria espaço
para a Mobly no interior do
País. Para isso, porém, ela
precisará ser mais atrativa
do que as iniciativas online
dessas duas varejistas.

Dificuldades. O grande desa-
fio da Mobly será transfor-
mar o volume de vendas em
lucro – uma dificuldade en-
frentada por várias iniciati-
vas de e-commerce, incluin-
do gigantes como Dafiti e
Netshoes. Segundo a revista
alemã Der Spiegel, o Rocket In-
ternet não conseguiu entre-
gar as promessas de lucros
em muitos de seus projetos.
“Primo” do Mobly, o Ho-
me24 está entre os que ope-
ram no vermelho: só em
2012, perdeu€ 40 milhões.

Renato Jakitas

A água que brota de um poço
artesiano na cidade de Sobradi-
nho (PR), inicialmente perfura-
do para resolver os problemas
de abastecimento da fábrica de
iogurtes mantida pelo empresá-
rio Osmar Pereira, é considera-
da rara. Ela contém vanádio, mi-
neral com propriedades medici-

nais que ajuda a combater o co-
lesterol, influencia o funciona-
mento do pâncreas, fígado e até
combate o diabetes.

No mundo todo, existem pou-
quíssimas fontes de água vaná-
dica. Há uma famosa na França
e em Imbirá (SP) – há outras em
São Paulo e no Paraná, princi-
palmente. Mais difícil ainda é
encontrar o produto com índi-
ce de pH 10 ou com a concentra-
ção de 0,31 mg de vanádio por
litro, como é o caso da fonte cha-
mada pelo empresário de Sfer-
riê – em geral, as “concorren-
tes” giram em torno de 0,02
mg/l e 0,13 mg/l, segundo o De-
partamento Nacional de Água
Mineral (DNPM).

“Foi muita sorte”, diz Osmar
Pereira, que há pouco tempo
nem sabia a diferença da água
mineral para as demais. “Tinha
uma mina aqui no laticínio que
a gente usava. Um dia o pessoal
falou: ‘Osmar, acabou a água’.
Eu pensei: ‘não pode, temos um
reservatório de 100 mil litros’”,

lembra o paranaense, que se-
guiu para a mina para investigar
o caso.

Pereira descobriu na nascen-
te uma outra bomba de água,
além da sua. “Fui seguindo o ca-
no e deu no meu tio, que tinha
uma propriedade ao lado da fá-
brica”, explica ele, que no mes-

mo dia decidiu chamar um geó-
logo e furar um poço para resol-
ver a história.

“Aqui, a gente dá um coice nu-
ma pedra e já sai água. Por isso,
achava que com 30 metros ia re-
solver. Mas começamos a furar
e, nada. Encontramos só com
230 metros”, relembra Pereira,

que mandou com a equipe de
perfuração uma amostra do lí-
quido para testes de pureza.
“Os caras me ligaram: ‘Osmar,
sua água é muito rara. Foi quan-
do começamos a entender o
que era esse tal de vanádio”, diz.

Ambição. Ciente do alcance
da descoberta, Pereira, que fatu-
ra R$ 3,5 milhões por mês com o
laticínio, montou um planeja-
mento com o objetivo de alcan-
çar entre R$ 500 mil e R$ 700
mil por mês com a marca de
água Sferriê até o fim do ano –
atualmente, ele fatura R$ 300
mil com a linha. O empreende-
dor contratou 20 pessoas e apli-
cou R$ 5 milhões na construção
de um parque para a extração e
envase da água.

“Lançamos duas embala-
gens, uma premium, com 410
ml, e outra tradicional, com 510
ml. Vendemos em hotéis chi-
ques, restaurantes e supermer-
cados do Paraná”, conta ele,
que nesta semana viaja a São
Paulo para tentar um acordo de
fornecimento com alguma gran-
de rede nacional. “Recebemos
em torno de 30 a 40 e-mails por

dia de gente querendo saber on-
de se pode encontrar a água em
São Paulo e nós precisamos ter
uma referência”, conta.

Para Adalberto Viviani, espe-
cialista no mercado de bebidas
da consultoria Concept, é justa-
mente a negociação com o ca-
nal de venda o ponto sensível
do novo negócio de Osmar Pe-
reira. “Conseguir um bom pon-
to de venda e um canal de comu-
nicação com o público vai deter-
minar o futuro do empreendi-
mento”, diz. “Esse mercado é
muito disputado e, para conse-
guir espaço, é preciso ter real-
mentealgo especial. O consumi-
dor em geral não conhece a
água vanádica e divulgar o dife-
rencial será o desafio do empre-
sário.”

Mobly, de móveis pela web, capta
US$ 10 mi da família Cisneros

Empresário vende água rara no Paraná

EPITACIO PESSOA/ESTADÃO

DIVULGAÇÃO

Atacarejo
cresce mais
que o dobro
do varejo
Pressionado pelo aumento da inflação,
consumidor busca loja com preço baixo

Filipe Serrano
Nayara Fraga

Enquanto as operadoras cor-
rem para inaugurar suas redes
de quarta geração (4G) dentro
do prazo da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel),
a associação de consumidores
Proteste recomendou ontem
que as pessoas não gastem di-
nheiro agora com a nova tecno-
logia que permite navegar na in-
ternet com velocidade até dez
vezes maior do que as redes 3G.

“Não é aconselhável o consu-
midor investir em um tecnolo-
gia ainda cara, compatível com
poucos celulares e disponível
em poucas regiões de algumas
cidades”, disse a associação.

As empresas têm até hoje pa-
ra fazer a cobertura de 50% da
área dos seis municípios que
vão sediar a Copa das Confede-
rações em junho (Belo Horizon-
te, Brasília, Fortaleza, Recife,
Rio de Janeiro e Salvador).

A Claro já lançou seu serviço
comercialmente nas cidades e
também em outras regiões do

País, como São Paulo, Porto Ale-
gre e Curitiba.

A Oi começou a operar sua re-
de no Rio na semana passada e
pretende oferecer o 4G em ou-
tras regiões em maio. A opera-
dora vai compartilhar a rede
com a TIM, dividindo os custos
de infraestrutura. A Vivo anun-
cia hoje seus planos.

A Proteste e a Associação dos
Engenheiros de Telecomunica-
ções (AET) questionam as ofer-
tas comerciais para uma rede
que está restrita a poucos lo-
cais. Em ofício enviado à Ana-
tel, ambas entidades pediram
esclarecimentos. Procurada pe-
la reportagem, a Anatel diz que
não tem como se pronunciar. O
sindicato das operadoras, Sindi-
Telebrasil, não quis comentar.

Outro ponto criticado é que
alguns celulares 4G funcionam
em frequências diferentes da
2.5 GHz, faixa adotada no Bra-
sil. “O 4G é implantado de for-
ma precipitada no País”, diz
Ruy Bottesi, presidente da AET.

Eduardo Tude, presidente da
consultoria Teleco, discorda
das críticas. Para ele, as pessoas
que vão aderir ao 4G agora são
usuários mais frequentes e sa-
bem que a rede ainda está em
fase inicial. “Se você compra
um smartphone caro, com 4G, e
estiver em uma cidade atendi-
da, vai tirar proveito”, disse.

Márcia De Chiara

As lojas de atacarejo, uma
mistura de atacado com vare-
jo, cujo foco é o preço baixo,
ganharam musculatura em
2012 e tiveram desempenho
superior à média do varejo de
autosserviço, que inclui su-
permercados e hipermerca-
do. Esse formato de loja tam-
bém abocanhou uma fatia
maior das vendas de itens de
básicos, mostram pesquisas
divulgadas ontem, feitas por
entidades diferentes, mas
com resultados semelhantes.

No ano passado, o varejo de
supermercado faturou R$ 242,9
bilhões com crescimento real

(descontada a inflação) de 2,3%
em relação a 2011, segundo pes-
quisa da Nielsen encomendada
pela Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras). Com o
atacarejo, a receita subiu para
R$ 286,2 bilhões e teve alta de
3,5% na comparação com 2011.

Com números diferentes, o
42.º Relatório Anual de Super-
mercado Moderno identificou
a mesma tendência. Em 2012, o
varejo de autosserviço faturou
R$ 263 bilhões e cresceu 7,6%,
descontada a inflação. Nesse pe-
ríodo, o atacarejo foi o formato
de loja que mais ampliou ven-
das ante 2011, 16,7%, mais que o
dobro do que a média do setor.

“O que chama a atenção é que

o atacarejo está aumentando ca-
da vez mais”, observou o geren-
te de atendimento da Nielsen,
Fábio Gomes da Silva.

Nas contas de Valdir Orsetti,
responsável pelo 42.º Relatório
Anual de Supermercado Moder-
no, o atacarejo responde por
9,5% do faturamento do setor e
esse tipo de loja é utilizado por
12,4 milhões de domicílios. En-
tre os fatores que contribuíram
para esse desempenho, Orsetti
aponta o fato de esse tipo de lo-
jas oferecer preços 15% meno-
res em relação ao varejo alimen-
tar e 5% abaixo dos atacados.

“Todas as classes compram
no atacarejo. Não só os mais po-
bres”, disse Silva, da Nielsen. Se-
gundo constatação de Christi-
ne Pereira, diretora da Kantar
Worldpanel – instituto de pes-
quisas que visita semanalmen-
te 8.200 domicílios do País para
avaliar o consumo –, o atacarejo
foi o único canal de vendas que
o consumidor manteve a fre-
quência de compras nos últi-
mos meses e que ganhou com-
pradores em 2012: cerca de 1 mi-
lhão de novos domicílios.

Já nos hipermercados e super-
mercados houve redução no nú-
mero de idas às compras. O mo-
tivo, segundo Christine, foi o
avanço da inflação que fez com
que os consumidores buscas-
sem preços menores.

Dados divulgados ontem pe-
la Associação Brasileira de Ata-
cadistas e Distribuidores de Pro-
dutos Industrializados (Abad)
mostram um descolamento do
atacarejo em relação ao atacado
tradicional. José do Egito Frota
Lopes Filho, presidente da

Abad, destacou que o atacado
como um todo cresceu 8,5% em
vendas em 2012, sem descontar
a inflação, na comparação com
2011. Enquanto isso, o atacarejo

avançou entre 15% e 17%, na
mesma base de comparação.

Interiorização. Além de cres-
cer numa velocidade maior do
que o varejo e o atacado tradicio-
nal, o atacarejo passa hoje por
um processo de interiorização,
observou o vice-presidente da
Abras, Márcio Milan. Essa ten-
dência é confirmada pelo presi-
dente da Abad. “Há uma tendên-
cia de expandir os atacarejos pa-
ra cidades com cerca de 200 mil
habitantes.”

Jefferson S. Fernandes, dire-
tor de marketing do Atacadista
Roldão, disse que a sua empresa
vai abrir entre três e quatro lo-
jas de atacarejo neste ano, locali-

zadas entre a capital paulista e
cidades vizinhas com cerca de
300 mil habitantes. “Há uma
tendência de interiorização por-
que o preço do terreno nas gran-
des cidades subiu.”

No Grupo Pão de Açúcar, a
tendência de interiorização das
lojas de atacarejo com a bandei-
ra Assaí é nítida. No mês que
vem, serão abertas duas lojas As-
saí em cidades menores: uma
em Maringá (PR) e outra em
Juazeiro (BA). De acordo com a
assessoria do Grupo, estão pro-
gramadas para este ano abertu-
ra de lojas desse formato em
Juazeiro do Norte (CE), Londri-
na (PR), Rondonópolis (MT) e
Feira de Santana (BA).

Nicho. Marques (E) e Fernandes: decoração para a classe C

Diferencial. Água tem propriedades medicinais, diz Pereira

Proteste diz que rede
está restrita a poucas
regiões e preço de planos
e celulares compatíveis
ainda são altos

● Saída estratégica

● No vermelho

Rede brasileira, que tem
o fundo alemão Rocket
Internet como sócio,
atrai investimento de
bilionários venezuelanos

● Número

Criada a partir de fonte
descoberta por acaso,
marca Sferriê agora
pretende chegar aos
grandes supermercados

“Há interiorização porque o
preço do terreno subiu nas
grandes cidades.”
Jefferson S. Fernandes
DIRETOR DE MARKETING DO ROLDÃO

“Todas as classes compram
no atacarejo. Não só os
mais pobres.”
Fábio Gomes da Silva
GERENTE DE ATENDIMENTO DA NIELSEN

� Expansão do segmento no ano passado foi o dobro da média do setor

Crescimento real de vendas em 2012 
Ante 2011

O AVANÇO DO ATACAREJO

Fatia no faturamento

2011 2012

ATACAREJO8,7% 9,5%

SUPERMERCADO69,3% 69,4%

HIPERMERCADO22,0%
16,7%

7,9%

3,1%

7,6%

21,1%

ATACAREJO SUPERMERCADO HIPERMERCADO MÉDIA DO SETOR

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: 42 º RELATÓRIO ANUAL DE SUPERMERCADO MODERNO

€ 40 milhões
é o prejuízo estimado para o
exercício de 2012 para a
Home24, iniciativa semelhante à
Mobly que o fundo Rocket
Internet abriu na Europa

R$ 2,1 bilhões
foi o faturamento do mercado
de água mineral em 2011,
segundo a DNPM. O consumo
total do brasileiro no período
foi de 9 bilhões de litros .
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




