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Nacionalismo

A fotogênica primeira-
dama da China, Peng
Liyuan, fez sucesso na

sua visita ao México, onde foi
chamada de “Michelle Oba-

ma da China”. Mas ela jogou
por terra sua imagem de caris-
mática e alinhada ao tirar uma
foto das ruínas maias com seu
novo celular, um iPhone.

A cena chamou a atenção de
internautas chineses, que ques-
tionaram o uso de um celular de
uma empresa norte-americana.
Em pouco tempo, ficou claro
que o patriotismo chinês é algo
que o governo não pode descui-
dar nem por um segundo.

“Não estamos de acordo que
a Apple é uma empresa imperia-
lista malvada?”, ironizou um
usuário do Weibo, o equivalen-
te chinês ao Twitter.

Outras pessoas fizeram refe-
rências à campanha contra a
Apple feita em meios de comu-
nicação estatais chineses, in-
cluindo a rede de televisão
CCTV. Sob o comando direto
do Partido Comunista, a mídia
estatal criticou a Apple por ofe-
recer garantia menor aos clien-
tes chineses do que para os dos
demais mercados. O próprio
CEO da Apple, Tim Cook, pe-
diu desculpas publicamente.

A foto abalou a imagem de
Peng, que antes de viajar foi ova-
cionada por vestir roupas chine-
sas em sua primeira turnê es-
trangeira. Agora, muitos se per-
guntam porque ela não fez o
mesmo com os smartphones
chineses, de marcas como a
Huawei e a ZTE. “O uso pela pri-
meira-dama poderia abrir cami-
nho para as nossas empresas”,
disse outro internauta.

Mas a preocupação não é ape-

nas nacionalista. “Agora que
a Apple foi envolvida na rede
de espionagem Prism (pro-
grama de coleta de dados dos
EUA), é seguro a esposa do
presidente usar um telefone
da Apple?”, perguntou um re-
pórter do jornal El País a um
internauta chinês. “Eu me
preocupo que podem ras-
trear seus movimentos via
GPS”, ele respondeu. / COM

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Gisele Tamamar

Depois de três anos paralisado,
o plano da rede de brinquedos
Ri Happy de expandir por meio
de franquias foi retomado. A es-
tratégia é aproveitar o conheci-
mento que a PB Kids (compra-
da no ano passado pela rede) já
tem no segmento de franquias.
A meta é abrir entre três e seis
unidades ainda neste ano para,
a partir de 2014, inaugurar dez
novas lojas anualmente.

De acordo com o diretor de
expansão e novos negócios da
Ri Happy, Renato Floh, o plano
de crescer por meio de fran-
quias ficou paralisado porque a
empresa não estava estrutura-
da para o modelo. “O segmento
de franquias é muito específico.
Se você não tem estrutura e ca-
beça voltada para operar dando
a atenção que o franqueado pre-
cisa, e uma estrutura interna pa-
ra dar esse suporte, a chance de
não conseguir um bom resulta-
do é muito grande. E o bom re-
sultado é com as duas partes sa-
tisfeitas”, explica Floh.

Em março de 2012, o fundo
de private equity Carlyle com-
prou 85% do capital da Ri
Happy. Três meses depois, a re-
de comprou a concorrente.
“Um dos pontos interessantes
na aquisição foi o fato de a PB
Kids já trabalhar o modelo de
franquias. Das 67 lojas, 19 são

franquias”, diz Floh. Já a Ri
Happy tem 127 lojas, com ape-
nas uma franquia.

A estratégia para crescer por
meio do franchising será adota-
da para atingir cidades meno-

res, com até 300 mil habitantes.
A Ri Happy costuma abrir lojas
próprias em municípios maio-
res, com mais de 500 mil mora-
dores. Já entre 300 mil e 500
mil, a rede vai estudar a abertu-

ra de um dos dois modelos.
O foco inicial serão os shop-

pings, por conta do fluxo de pes-
soas e da força da Ri Happy,
marca escolhida para a expan-
são. “Como estamos indo para
cidades menores, e como a Ri
Happy tem um investimento
em mídia e marketing mais al-
to, a marca é mais conhecida
nesses centros do que a PB Kids
e acreditamos que a possibilida-
de de sucesso é maior”, diz
Floh. Neste ano será a primeira
vez que a Ri Happy participará
da Feira da Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF), que co-
meça amanhã, em São Paulo.

A Ri Happy pretende retomar
o contato com os interessados
cadastrados enquanto o plano
de franquias estava paralisado.
Para abrir uma unidade da rede
será preciso ter pelo menos R$
900 mil para investir. O valor
inclui taxa de franquia, capital
de giro e custo para obras.

Para uma loja de cerca de 300
metros quadrados, a estimativa
é de um faturamento de R$ 3 mi-

lhões ao ano, com lucro entre
5% a 10%. Mas o diretor alerta
que a rede não está em busca
de pessoas só com dinheiro. “O
franqueado precisa ter um per-
fil empreendedor e que esteja
disposto a operar a loja.”

Expansão. Pesquisa da consul-
toria GfK mostra que o merca-
do de brinquedos no Brasil mo-
vimentou R$ 4,82 bilhões no
ano passado, 15,6% a mais em
relação ao ano anterior. Marce-
lo Nakagawa, professor de Em-
preendedorismo do Insper, faz
duas considerações sobre o
mercado. A primeira diz respei-
to ao alto potencial do setor
diante da nova classe média,
principalmente na região Nor-
deste. “O outro ponto é que o
conceito de brinquedo se expan-
de. Cada vez mais as empresas
enxergam um mercado de en-
tretenimento e desenvolvimen-
to, e não só de brinquedos. Isso
evidencia a necessidade de se
pensar em novas soluções”, des-
taca o professor.

● iOS 7
Nova versão do sistema para
iPhones, iPads e iPods Touchs
ganhou um visual e tipografia
diferentes e mais suaves. Central
de controle dá acesso aos princi-
pais recursos do aparelho.

● iTunes Radio
Serviço de música online permite
ouvir rádios personalizadas em
celulares, tablets e computado-
res pela internet. É gratuito, mas
só estará disponível nos EUA

● MacOS X Mavericks
É décima versão do sistema ope-
racional dos computadores Ma-
cintosh. Traz melhorias de de-
sempenho e novos aplicativos de
mapas e livros, além de janelas
divididas em abas. Será liberada
no segundo semestre.

Ri Happy retoma expansão por franquias

Apple renova sistema para celular
Empresa faz a maior mudança em seis anos na plataforma usada no iPhone e no iPad para driblar as críticas ao seu modelo de negócio
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Entre uma série de novidades
principalmente na área de
software, a Apple anunciou a
nova versão do sistema iOS,
usado em smartphones e ta-
blets da empresa. A mudança
na interface, que agora está
mais leve e com recursos grá-
ficos que respondem a movi-
mentos, é a maior atualiza-
ção de software já feita pela
empresa desde o lançamento
do primeiro iPhone em 2007.

A atualização foi anunciada
com destaque pela Apple, que
enfatizou sua capacidade de ino-
var. As declarações são uma res-
posta às dúvidas levantadas re-
centemente por analistas e in-
vestidores quanto ao seu mode-
lo de negócios focado no lança-
mento constante de produtos
novos e diferentes.

O iOS 7, que chegará aos iPho-
nes, iPads e iPods Touch no se-
gundo semestre, ganhou um vi-
sual mais limpo, trazendo mu-
danças tanto cosméticas quan-
to funcionais. Além de ter uma
textura translúcida, o novo sis-
tema terá aplicativos reformula-
dos, como calendário, previsão
do tempo, entre outros. Uma
das novidades é que o álbum de
fotos vai organizar as imagens
automaticamente de acordo
com a data e o local em que as

fotos foram feitas.
O novo iOS ainda melhora a

capacidade de rodar diversos
aplicativos ao mesmo tempo
(multitarefa), que ficam organi-
zados em abas horizontais.

Além disso, uma nova central
de controle reúne as principais
configurações do dispositivo
(Wi-Fi, Bluetooth, modo avião,
modo “não perturbe”, volume,
brilho da tela, controles de mú-
sica, câmera, relógio, calculado-
ra e lanterna). A central de con-
trole é aberta com um simples
gesto, deslizando o dedo de bai-
xo para cima, na tela inicial.

O sistema ainda vai identifi-
car os aplicativos que são mais
usados e definir automatica-
mente quando o usuário quer
receber notificações (alertas)
dos programas. Essas atualiza-
ções são também adaptadas à
capacidade da rede em uso pelo
aparelho (Wi-Fi, 3G ou 4G).

No iOS 7, o navegador Safari
ganha abas ilimitadas, para
abrir várias páginas da internet
ao mesmo tempo. Também fo-
ram mostradas melhorias para
a assistente pessoal Siri e um
projeto para integrar o iOS aos
sistemas de entretenimento e
navegação de carros. Outra no-
vidade é que as atualizações dos
aplicativos passam a ser feitas
automaticamente.

Num vídeo promocional exi-
bido durante a apresentação, o
designer britânico Jony Ive,
principal responsável pela re-
formulação da interface do iOS,
disse que sua missão era trazer
“ordem à complexidade”. O no-

vo iOS 7 será compatível com os
modelos mais recentes de iPho-
ne (4, 4S e 5), iPad (2, 3, e 4), iPad
Mini e iPod Touch a partir da
quinta geração.

Música. Outra novidade apre-
sentada é o serviço de música
online iTunes Radio, integrado
ao aplicativo de músicas do
iOS. Além de oferecer estações
de rádio pré-configuradas, o ser-
viço permite criar estações com
base no gosto musical do usuá-
rio. O iTunes Radio funciona
também nos Macs e na Apple
TV, além de PCs e dispositivos
iOS. Ele também chega aos con-
sumidores dos Estados Unidos
no segundo semestre. Não há
previsão para o Brasil.

A conferência de desenvolve-

dores da Apple (WWDC, na si-
gla em ingês) é realizada anual-
mente em junho e se tornou um
dos principais eventos para os
lançamentos da empresa.

A apresentação contou com a
participação de alguns dos prin-
cipais executivos da Apple, que
mostraram novidades em qua-
se todas as linhas de produtos.

Além do iOS 7 e o iTunes Ra-
dio, a empresa anunciou uma
nova linha do Macbook Air (já à
venda nos EUA), um Mac Pro
com gabinete em formato cilín-
drico, e uma versão do sistema

operacional MacOS X, batizado
de Mavericks.

As principais novidades do
sistema para computadores da
Apple são um consumo de ener-
gia menor e a possibilidade de
reunir diferentes janelas como
abas numa única janela. A inte-
gração entre OS X e iOS foi apro-
fundada, com a presença do apli-
cativo de livros digitais iBooks
no Mac e a possibilidade de en-
viar rotas do serviço de mapas
da Apple entre diferentes dispo-
sitivos. O Mavericks estará dis-
ponível no segundo semestre.

CHINA CRITICA IPHONE
DA PRIMEIRA-DAMA
Peng Liyuan usou o celular em visita ao México

Design. Sistema iOS 7 chega aos iPhones e iPads no segundo semestre, com visual novo

Estratégia. Renato Floh comanda a expansão da Ri Happy

● Novo visual

A nossa atenção à sua empresa é maior.

(11) 3004-1000

Conheça as soluções da Amil. Só o maior plano de saúde do país faz mais pela sua empresa.

Confira nossos diferenciais:
• Redução máxima de carência(5);
• Abrangência nacional ou regional;
• Rede credenciada ampla e qualificada;
• Teleatendimento 24 horas, com médico de plantão;
• Planos com opção de reembolso(6).

Planos a partir de

amil.com.br
Estamos de plantão. Ligue já.

(1) Plano Blue 300 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (2) Plano Dix 100 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (3) Plano 
Medial 100 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. Plano com coparticipação. (4) Plano Dental 200 PME, de 3 a 99 beneficiários. Não 
inclui o plano médico. (5) Para planos PME (PRC 398), oriundos de operadoras congêneres, exceto partos e doenças preexistentes, 
conforme regras vigentes na época da contratação. (6) Reembolso para consultas, exames e honorários médicos fora da rede 
credenciada, de acordo com o plano escolhido. Preços válidos até 30/06/2013 e somente para contratação no Estado de São Paulo.

Modelo adotado pela
rede será usado para
abrir novas lojas da
marca em cidades com
até 500 mil habitantes

“O iOS 7 é a maior
mudança já feita no sistema
para smartphones e tablets
desde o lançamento do
iPhone (em 2007).”
Tim Cook
PRESIDENTE EXECUTIVO DA APPLE

O QUE FOI MOSTRADO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




