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Metalúrgicos da GM aprova-
ram em assembleia um acordo
que pode levar à implantação
de uma nova fábrica em São Jo-
sé dos Campos. Com investi-
mentos de R$ 2,5 bilhões, a no-
va unidade deve produzir um
novo veículo a partir de 2017.
Depois da aprovação dos funcio-
nários, a proposta será analisa-
da pela direção mundial da mon-
tadora, que deve anunciar qual
cidade receberá o investimento
até a primeira semana de julho.
México e Índia também estão
na disputa além de Rio Grande
do Sul e Rio de Janeiro.

Preço de smartphone no
Brasil cai 12,5% em 1 ano

EMBRAER
Trabalhadores da GM
aprovam nova fábrica

A Iveco inaugurou ontem a pri-
meira fábrica de veículos blin-
dados militares sobre rodas do
País, de olho em esforços do
governo para incentivar uma
retomada da indústria bélica
nacional. A fábrica, construída
no complexo industrial da Ive-
co em Sete Lagoas (MG), onde
a italiana já produz caminhões,
foi inaugurada com capacidade
para cerca de 120 veículos por
ano, que poderá ser ampliada
para 200 unidades anuais se a
companhia conseguir fechar
novos contratos com forças
militares de outros países.

Um dos destaques de ontem
na BM&FBovespa ficou por
conta da construtora mineira
MRV, que subiu forte diante
da notícia de que os controla-
dores da companhia decidi-
ram recomprar um montante
de ações, segundo operado-
res. O papel registrou alta de
12,20%, cotado a R$ 7,08, se-
guido de Rossi (7,89%) e Gafi-
sa (7,19%).

Microsoft
terá quiosques
na Best Buy

de iPhones foram vendidos entre janeiro e março, 7% mais do que no
mesmo período de 2012; os smartphones representam 52% da receita da Apple

O temor de que as novas parce-
rias da Embraer, particular-
mente para a nova geração de
jatos e para a fabricação do no-
vo cargueiro KC-390, levem a
um processo de desnacionali-
zação do setor aeronáutico,
com redução dos postos de tra-
balho nas atuais empresas par-
ceiras da companhia, levou o
Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos a elabo-
rar uma campanha que defen-
de a exigência de produção lo-
cal. “Com o novo contrato, as
peças passam a ser produzidas

nos Estados Unidos”, diz a enti-
dade. O sindicato quer pressio-
nar o governo federal e o
BNDES a fazer a exigência de
produção local. A Embraer não
comentou a iniciativa dos me-
talúrgicos.
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Depois de trabalharem com
marketing digital na campanha
eleitoral de 2012, os empreende-
dores Gustavo Maia, Joseman-
do Sobral, Paulo Pandolfi, Vitor
Guedes e Bruno Aracaty nota-
ram como era difícil sintonizar
os anseios dos eleitores e as
ações da administração públi-
cos. Tiveram, então, uma ideia
ambiciosa: criar uma platafor-
ma que fizesse a conexão entre
os cidadãos e as prefeituras.

Daí nasceu o aplicativo Co-
lab, lançado no fim de março.
Na semana passada, o projeto
foi escolhido como o melhor
aplicativo urbano do mundo na
premiação AppMyCity, da New
Cities Foundation, superando
finalistas dos EUA e de Israel.

Aberto a qualquer prefeitura,
o aplicativo, que é gratuito, tam-
bém tem versão para web, e é

usado por 15 mil pessoas.
O Colab nasceu da parceria

entre duas startups do Recife: a
30Ideas, desenvolvedora de
aplicativos, e a Quick, de marke-
ting digital. O app funciona co-
mo uma espécie de rede social e
tem três pilares. Em “Fiscali-
ze”, o usuário denuncia proble-
mas, como buracos, faróis que-
brados, lixo nas ruas – que apa-
recem geolocalizados. Em “Pro-
ponha”, pode sugerir projetos
de diversas áreas; em “avalie”,
dá seu feedback sobre locais e
serviços públicos. Os usuários
podem interagir, comentar e

apoiar as publicações, além de
compartilhá-las no Facebook
ou Twitter. Os mais ativos ga-
nham pontos no aplicativo.

“Tudo começa com você que-
rer ouvir o cidadão”, diz Bruno
Aracaty, sócio do Colab. Ele afir-
ma que, em pesquisas de moni-
toramento de redes sociais rea-
lizadas pela equipe, foi constata-
do que o cidadão tem sim inte-
resse em reportar os problemas
que o cercam, mas encontra difi-
culdade para se fazer ouvido.
“Você discorda, posta no Face-
book que tal coisa é um absur-
do. Qual é o problema, o que

está faltando? A conexão da
voz do cidadão, que fica gri-
tando ao léu, com os gestores
públicos, que de fato podem
resolver os problemas”, diz.
Às prefeituras, o Colab ofere-
ce uma ferramenta de gestão
com a análise do que é repor-
tado ou proposto.

Aracaty afirma que algu-
mas prefeituras já entraram
em contato e demonstraram
interesse pela plataforma.
No entanto, destaca que, pa-
ra o Colab ser efetivo e cha-
mar a atenção do poder públi-
co, é necessário que haja par-
ticipação dos cidadãos: “Pre-
cisamos da ajuda da popula-
ção para de fato usar e abu-
sar, chamar os amigos, para
que a participação das pes-
soas em suas respectivas ci-
dades ganhe força e a prefei-
tura passe a enxergar aquilo
como algo importante”, diz.

Um tema recorrente nas
publicações é a mobilidade
urbana. “Isso abrange desde
a pessoa que está a pé e en-
contra calçadas esburacadas
a quem está de carro e sofre
com o trânsito”, diz Aracaty.

O sócio relata que o Colab,
hoje parceria de startups, vai
se tornar uma empresa inde-
pendente. “Estamos cami-
nhando para fazer algo sepa-
rado, para que o Colab tenha
uma vida própria”, diz. Até
agora, o negócio recebeu in-
vestimentos das duas empre-
sas fundadoras, mas segun-
do Aracaty, já há novas parce-
rias em andamento.

Iveco inaugura fábrica
de blindados militares

Starbucks vai vender
cafés em máquinas
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Brasileiros vencem concurso de
aplicativos para melhorar cidades

37milhões

MIKE SEGAR/REUTERS–23/5/2013

Metalúrgicos farão campanha contra
desnacionalização do setor aeronáutico

DIVULGAÇÃO

Apple pode
aumentar
variedade
do iPhone
Empresa planeja lançar versões maiores
do celular, em novas cores e mais baratas

Incorporadoras sobem
e impulsionam Ibovespa

A rede norte-americana de ca-
feterias Starbucks planeja ex-
pandir a venda de café com má-
quinas automáticas instaladas
em escritórios pela Europa, em
parceria com o grupo suíço Se-
lecta. Em média, cada máquina
vende cem bebidas por dia, de
acordo com a empresa.

Os smartphones estão ficando
mais acessíveis para o bolso dos
brasileiros. Uma pesquisa divul-
gada ontem pela consultoria
IDC revela que o preço médio
dos aparelhos caiu de US$ 439
(cerca de R$ 900) para US$ 384
(cerca de R$ 790) na compara-
ção do primeiro trimestre de
2012 com o mesmo período des-
te ano.

A queda, de 12,5%, foi verifica-
da antes de a desoneração dos
smartphones entrar em vigor,
em abril de 2013. A medida isen-
ta aparelhos produzidos no Bra-
sil que custam até R$ 1.500 de
PIS/Cofins, impostos que inci-
dem sobre esses produtos. Para
a IDC, a redução no valor dos
celulares pode chegar a R$ 199,

mas a queda média deverá ser
de R$ 69.

Esse cenário alimenta as pre-
visões mais otimistas do setor
que apostam que os smartpho-
nes vão superar os feature pho-
nes (celulares mais simples)
ainda no fim deste ano. Sem sis-
tema operacional, esses apare-
lhos ainda são os mais vendidos
no País. Nos primeiros três me-
ses de 2013, foram comercializa-
das 8,7 milhões de unidades des-
sa categoria, contra 5,3 milhões
de smartphones. Mas, quando
o trimestre deste ano é compa-
rado com o de 2012, vê-se uma
queda de 7% nas vendas dos fea-
ture phones e um aumento de
86% nas dos celulares mais so-
fisticados. / NAYARA FRAGA

A Microsoft informou ontem
que abrirá 500 quiosques com
sua marca nas lojas da Best Buy
– a maior cadeia de artigos ele-
trônicos dos Estados Unidos –
para oferecer com exclusivida-
de tablets e computadores que
operam com o sistema Win-

dows 8, assim como outros de
seus produtos, em um esforço
para revitalizar as vendas. A Mi-
crosoft disse que a Best Buy vai
treinar 1,2 mil funcionários pa-
ra vender os produtos.

O novo sistema operacional
Windows 8 vendeu mais de 100
milhões de cópias desde seu lan-
çamento, em outubro, mas a
venda de novos tablets e PCs
que operam com o software,
além de seu próprio tablet Surfa-
ce, não estão tão fortes como se
esperava. / REUTERS

● Novos aparelhos
Maior concorrência com a Sam-
sung tem pressionado a Apple a
aumentar a variedade do iPhone.
Para este ano é esperado um
iPhone 5S, tradicional, e um mo-
delo mais barato com até 6 cores

Cardápio. Novos produtos em formatos diferentes seriam a resposta da Apple às críticas sobre sua dificuldade em inovar

Equipe. Grupo teve ideia depois de campanha eleitoral
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A Apple avalia o lançamento
de novos modelos do iPhone
com telas maiores, assim co-
mo versões mais baratas e em
várias cores no próximo ano.
A informação foi divulgada
ontem pela agência ‘Reuters’,
que diz ter entrevistado qua-
tro pessoas com conhecimen-
to do assunto.

O movimento, que ainda está
sendo discutido, reflete como a
empresa está cada vez mais sob
ameaça da agressiva rival Sam-
sung. A sul-coreana tem tirado
participação de mercado da
Apple com a linha de aparelhos
Galaxy, que têm telas maiores e
preços variados.

A Apple analisa introduzir pe-
lo menos dois iPhones maiores
no próximo ano, um com tela
de 4,7 polegadas e outro com te-

la de 5,7 polegadas, disseram as
fontes, que afirmaram que os
fornecedores estão sendo pro-
curados. As fontes, porém,
acrescentaram que ainda não es-
tá certo se a Apple vai realmen-
te lançar seu principal produto
em tamanhos maiores.

“Eles mudam constantemen-
te as especificações do produto
quase que no último momento,
então não há certeza sobre o
protótipo final”, disse uma pes-
soa com conhecimento direto
ao assunto. A Apple não quis co-
mentar.

Sob pressão. O possível movi-
mento da Apple para oferecer
produtos com tamanhos inter-
mediários, entre smartphones
e tablets, surge no momento
em que a fabricante começa a
sofrer pressões para lançar
mais de um produto por ano.

Os críticos dizem que o ritmo
de inovação da empresa tem di-
minuído desde a morte do co-
fundador da Apple, Steve Jobs,
em outubro de 2011.

O iPhone 5, com tela de 4 pole-
gadas, foi lançado em setembro
do ano passado e foi o primeiro
a se distanciar do tamanho tra-
dicional de 3,5 polegadas – usa-
do em todos os modelos do
iPhone desde o primeiro lança-
mento, em 2007. Steve Jobs che-
gou a afirmar que telas de 3,5
polegadas têm “o tamanho per-
feito para os consumidores”.

O atual iPhone 5 tem uma das
menores telas entre os smart-
phones mais vendidos. O Ga-
laxy S4 da Samsung e Galaxy No-
te 2, por exemplo, têm telas de 5
polegadas e 5,5 polegadas, res-
pectivamente.

Para este ano, a Apple deve
lançar dois novos modelos, um

que tem sido chamado de iPho-
ne 5S e uma versão mais barata
com revestimento de plástico,
disseram fontes da cadeia de su-
primentos.

A Apple planeja lançar o tele-
fone mais barato com uma varie-
dade de 5 a 6 cores para diferen-
ciá-lo do modelo mais caro que
tradicionalmente vem apenas
em preto e branco. O preço em
estudo é de US$ 99 para o telefo-
ne mais barato, disse uma das
pessoas, embora o valor final
ainda não esteja definido.

Testes de produção para os
dois novos modelos do iPhone
devem começar no próximo
mês. De acordo com duas pes-
soas, o início da fabricação é es-
perado para agosto, para coinci-
dir com o lançamento em se-
tembro. “Os testes estavam pla-
nejados para junho, mas a mis-
tura das cores está demorando

mais que o esperado”, disse
uma das pessoas entrevistadas.

Oferta maior. A Apple, cujo
crescimento da receita tem de-
sacelerado desde o seu pico em
2010, tem buscado formas para
reestimular sua principal linha
de produtos.

Analistas dizem que a empre-
sa precisa criar eletrônicos
mais baratos para impulsionar
o seu crescimento nos merca-
dos emergentes da China e da
Índia e para concorrer com a va-

riedade de preços altos e baixos
oferecidos pela concorrente
Samsung.

É esperado que o mercado de
smartphones da China, que é o
maior do mundo, cresça 48%
neste ano, superando a média
de crescimento mundial de
31%, de acordo com as previ-
sões da indústria.

Enquanto a Apple vende um
único modelo de smartphone
em todos os mercados, ela tem
oferecido, com sucesso, uma va-
riedade maior de tamanhos e
preços para modelos do iPad e
do iPod. Questionado no mês
passado, durante um evento de
tecnologia, sobre a Apple ainda
não ter lançado iPhones em for-
matos diferentes, o presidente
executivo, Tim Cook, afirmou:
“Não fizemos até agora. Isso
não fecha as possibilidades pa-
ra o futuro”.

Programa criado pelo
Colab permite que
prefeituras acompanhem
demandas relatadas
pelos cidadãos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




