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MADRI

Com mensagens jocosas, a polí-
cia nacional da Espanha está
usando a rede social Twitter pa-
ra rastrear criminosos, o que le-
vou a 300 detenções por porte
de drogas no ano passado e se
tornou em um modelo para ou-
tras forças em todo o mundo.

A conta @policia está a cami-
nho de atingir 500 mil seguido-
res neste fim de semana e é a
segunda maior entre qualquer
agência de aplicação da lei,
atrás apenas do norte-america-
no Federal Bureau of Investiga-
tion (FBI).

Oficiais em Madri lidam
com 1,2 mil mensagens na con-
ta em um dia normal e respon-
dem a perguntas 17 horas por
dia, dando à polícia um maior
alcance do que qualquer insti-
tuição espanhola pública ou
privada.

O jornalista Carlos Fernán-
dez Guerra é o único membro
da equipe que não é policial e
escreve todos os tuítes da con-
ta, que chegam a ser reenvia-
dos até 10 mil vezes, e dá de
ombros para as críticas de que
o tom é excessivamente joco-
so.

“Usamos uma linguagem
que chama atenção, relaciona-
da a coisas que estão sendo tui-
tadas no momento”, explicou
Fernández, de 39 anos, em seu
escritório, no terceiro andar
de uma delegacia de polícia no
centro de Madri.

Fernández está por trás de
mensagens como: “Ah, umas
cervejas em um terraço rindo
com suas amigas, observando
os meninos quentes passarem
;) Não tire o olho de sua bolsa e

celular”.
“Algumas pessoas gostam,

outras não. Há alguns que que-
rem que sejamos mais for-
mais”, disse Fernández. “Esta-
mos focados no cidadão co-
mum e no que eles vão gostar.”

Modelo. Ele criou a conta em
2009, utilizando-a principal-
mente para enviar comunica-
dos de imprensa, antes de deci-
dir expandir o alcance para
além dos profissionais da mí-
dia. Agora, as forças policiais
na América Latina estão usan-
do a @policia como um mode-
lo para se aproximar dos cida-
dãos, disse Fernández.

Segundo ele, no ano passado
mais de 300 pessoas foram pre-
sas em crimes ligados a drogas
graças a denúncias, um crimi-
noso entregou-se após a polí-
cia postar uma mensagem so-
bre ele, e a força rastreou um
fugitivo britânico após 5 mil
pessoas retuitarem que a polí-
cia estava à sua procura.

Parodiar a conta da polícia
seria impossível, disse Fernán-
dez, especialmente quando
eles divulgam conteúdos co-
mo um vídeo da polícia dirigin-
do ao redor de Madri ao som de
Bob Marley, cantando: “Bad
boy, bad boy, whatcha gonna
do? Whatcha gonna do when
they come for you?”

“As pessoas não podiam acre-
ditar”, disse Fernández. “Uma
pergunta muito comum é: ‘Es-
ta é uma conta falsa?’” /REUTERS

Twitter agora é
usado também para
combater o crime
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Um império
construído
imitando
a Apple
Fã e seguidor de Steve Jobs, o chinês
Lei Jun vende celulares com cara de iPhone

Com uma conta na
rede de microblogs,
polícia espanhola
vira referência para
outros países

Fã. O fundador da Xiaomi, Lei Jun, imita Steve Jobs até na roupa usada nas apresentações

David Barboza
THE NEW YORK TIMES / PEQUIM

A China é conhecida por seus
plágios. Mas agora surge a
imitação de um dos deuses da
engenhosidade americana:
Steve Jobs. Num país onde
produtos como o iPhone são
fabricados, mas raramente in-
ventados, Lei Jun– empresá-
rio e multimilionário – tem se
colocado, junto com sua com-
panhia, como herdeiro simbó-
lico de Jobs. A mídia chinesa
apelidou sua empresa, Xiao-
mi, de “Apple do Oriente”.

O título é exagerado, sob to-
dos os aspectos. Mas Lei, contu-
do, cultiva com zelo uma ima-
gem “Jobsiana”, como o uso de
jeans e camisetas pretas. E tam-
bém vende milhões de celula-
res muito semelhantes ao iPho-
ne. Os consumidores chineses
– e investidores estrangeiros
abastados – parecem acreditar.

Mas o maior devoto de Lei po-
de ser ele próprio. Ele sobe nos
palanques para apresentar os
novos aparelhos. Afirma coisas
que para muitos são extravagan-
tes. Por exemplo: “Estamos fa-
zendo coisas que outras empre-
sas jamais pensaram antes”.

Isso pode ser uma surpresa
para Apple e Samsung Electro-
nics, as duas gigantes dos smart-
phones. Mas o fato é que a Xiao-
mi vendeu US$ 2 bilhões de apa-
relhos no ano passado. Está se
tornando uma força na China, o
maior mercado de celulares do
mundo. A expectativa é de que
sua receita dobre este ano.

Lei, do seu lado, dificilmente
evita comparações com a Apple
e Jobs. Pelo contrário.

E por que não? Fundada há
três anos por um grupo de enge-
nheiros chineses, em 2012 a
companhia vendeu 7 milhões
de celulares com um design que
imita a aparência e o toque do
iPhone e cujo marketing parece
saído do manual da Apple.

Não surpreende que a aspira-
ção dos empresários é criar
uma Apple chinesa. Muitos fa-
lam de tirar a China do beco
sem saída como montadora de
produtos de outras compa-
nhias. Até agora, porém, inova-
dores de fato são raros. No me-
lhor dos casos, eles consegui-
ram adaptar a tecnologia de ou-
tros para o mercado chinês.

Lei tem atraído adeptos por-
que nenhuma empresa conse-
guiu contabilizar uma receita

anual que alcançasse a marca de
US$ 1 bilhão na China mais rápi-
do do que a Xiaomi, nem mes-
mo a Amazon, que levou cinco
anos para chegar aí.

Entre seus patrocinadores es-
tão a Qiming Venture Partners,
braço de capital de risco da
Qualcomm and Digital Sky
Technologies, companhia de in-
vestimento dirigida por Yuri
Milner, que foi financiador do
Facebook, do Groupon e Zynga.

A Xiaomi, de capital fechado,
diz que levará anos até se regis-
trar em bolsa. Mas está avaliada
em US$ 4 bilhões. Se continuar
nesse ritmo, será uma das mais
valiosas no setor de tecnologia
da China, depois da Alibaba, Bai-
du, Tencent e Netease.

Segundo os céticos, a Xiaomi
produz imitações baratas do
iPhone com poucas vantagens
de hardware ou software. E é de-
safiada pela Apple e Samsung,
que estão em posição de ofere-
cer celulares baratos. Além dis-
so, o poder de marketing de fa-
bricantes locais como Lenovo,
Huawei e a HTC de Taiwan, que
juntos venderam recentemen-
te 25% dos smartphones na Chi-
na, não pode ser descartado.

A ascensão da empresa conso-

lidou a reputação de Lei como
um mágico no segmento das
startups. Empresário e também
investidor em novas empresas,
Lei passou mais de uma década
na empresa chinesa de software
Kingsoft e a transformou em
companhia de capital aberto
em 2007. (Ele continua como
chairman da Kingsoft, onde de-
tém uma participação de US$
300 milhões).

Ele também investiu em vá-
rias empresas de internet e de
softwares de sucesso, incluin-
do a plataforma social online
YY, que passou a ter ações na
bolsa eletrônica Nasdaq no ano
passado e está avaliada em US$
1,63 bilhão. Um dos primeiros
sucessos de Lei foi em 2004,
quando a Amazon pagou US$
75 milhões por sua empresa de
e-commerce Joyo.com.

Celebridade. Lei fala pouco so-
bre sua vida pessoal, mas tem 5
milhões de seguidores no Sina
Weibo, uma espécie de Twitter
chinês, e é tratado como celebri-
dade nos círculos de tecnolo-
gia. Ele cresceu perto de Wu-
han, cidade industrial no cen-
tro da China, e estudou ciência
da computação na universida-

de de Wuhan. Foi nos tempos
de faculdade, em 1987, que leu
um livro sobre Steve Jobs e deci-
diu copiá-lo. “Fui bastante in-
fluenciado pelo livro e queria
criar uma empresa. Aí procurei
terminar logo a faculdade.”

Depois de concluir seu traba-
lho de fim de curso em dois
anos, ingressou na Kingsoft, em-
presa chinesa de software. En-
genheiro de talento com ex-
traordinária habilidade na área
de marketing, Lei subiu na hie-
rarquia e virou diretor em 1998.

Na Kingsoft, encontrou tem-
po para criar a Joyo.com e se tor-
nar um investidor em dezenas
de empresas. “Ele tem visão”,
diz Liu Ren, amigo de Lei que
dirige um fundo de investimen-
to. “Ele vê as tendências antes

dos outros e está sempre fazen-
do ajustes.” Por exemplo, a Jo-
yo começou como plataforma
para download e no início a YY
só fazia subscrições RSS.

Com US$ 41 milhões de finan-
ciamento inicial, Lei uniu-se a
um ex-engenheiro da Google e
Microsoft, Bin Lin, e mais cinco
engenheiros, e fundou a Xiaomi
num pequeno escritório na peri-
feria de Pequim. O trabalho co-
meçou em 2010 numa platafor-
ma de software para telefone
adaptada do sistema Android,
da Google. A empresa buscou
as mesmas fornecedoras da
Apple e contratou fabricantes
que haviam trabalhado com a
companhia, incluindo a Qual-
comm, Broadcom e Foxconn.

Em agosto de 2011, lançou
seu primeiro smartphone, o
Mi-1, cujas vendas esgotaram
em dois dias. O Mi-2 foi lançado
em agosto de 2012 e vendido tão
rapidamente que alguns analis-
tas disseram que a empresa
criou uma escassez artificial do
aparelho para provocar alvoro-
ço em torno do produto.

Para reduzir os custos, a com-
panhia eliminou intermediá-
rios e distribuidores, vendendo
diretamente pelo website. Esse
tipo de marketing não só era al-
go novo na China, mas permitiu
que a Xiaomi vendesse seus
smartphones pela metade do
preço de um iPhone ou um Sam-
sung Galaxy. Lei espera que sua
empresa venda mais de 15 mi-
lhões de aparelhos este ano.

A Xiaomi também terceiriza
designs e acessórios online por
seu chamado Mi-Fans e lança
uma nova versão do sistema
operacional toda sexta-feira pa-
ra adicionar recursos e manter
os Mi-Fans entusiasmados.

Um dos mais ricos empresá-
rios da China segundo a Forbes,
Lei tem uma fortuna de US$ 1,7
bilhão e ajudou a criar três em-
presas multibilionárias na últi-
ma década. “Não somos apenas
uma empresa chinesa barata fa-
bricando um telefone barato.
Ainda seremos incluídos na lis-
ta da Forbes das 500 maiores.” /
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“Não somos apenas uma
empresa chinesa barata
fabricando um telefone
barato. Ainda seremos
incluídos na lista da
‘Forbes’ das 500 maiores.”
Lei Jun
EMPRESÁRIO CHINÊS, DONO DA

FABRICANTE DE CELULARES XIAOMI

“Usamos uma linguagem
relacionada a coisas que
estão sendo tuitadas no
momento.”

“Uma pergunta muito
comum é: ‘Esta é uma
conta falsa?’”
Carlos Fernández Guerra
JORNALISTA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




