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Bebida

Jonatas Oliveira
Júlia Matravolgyi
ESPECIAL PARA O ESTADO

F oi amor à primeira vis-
ta: quando provaram,
durante uma viagem

de férias ao Espírito Santo, a
mistura de mel, cachaça e li-
mão, conhecida como “Xibo-
quinha”, os amigos Luis Hen-
rique Munhoz e Renato Al-
meida Prado souberam que
sua união com a bebida seria
de longa data. Dezessete
anos depois, a Xiboquinha
deu origem à Natique, empre-
sa que administra a cachaça
Santo Grau e a Vodka Liquid.

Ainda com um faturamen-
to modesto, de R$ 10 mi-
lhões, a Natique chamou a
atenção do grupo espanhol
Osborne,que acabou de com-

prar uma fatia do negócio, com a
intenção de internacionalizar as
marcas da empresa brasileira.

Depois de seis meses de nego-
ciações, a Natique e a bicentená-
ria Osborne chegaram a um
acordo pelo qual a espanhola
comprou 50,1% da empresa bra-
sileira. O valor do negócio não
foi revelado. Não é a primeira
vez que a companhia se envolve
com o mercado nacional: o Gru-
po Osborne tem uma aliança
com a gaúcha Miolo Wine
Group desde 2006 e distribui al-
guns de seus produtos no País.

Com a compra de parte da Na-
tique, os estrangeiros preten-
dem adquirir uma posição com-
petitiva no mercado brasileiro.
Antes de assinarem o acordo,
Munhoz relata que ouviu de Ig-
nacio Osborne, o presidente do
grupo espanhol: “com qualquer

outro drinque os brasileiros po-
dem ser muito bons, mas com
cachaça podem ser os melhores
do mundo”.

O investimento feito pelos es-
panhóis ocorre de forma parale-
la ao refinanciamento da dívida
corporativa do grupo, estimada
em € 90 milhões. A companhia
fechou 2012 com vendas líqui-
das de 222 milhões. Em relação
ao ano anterior, o faturamento
cresceu 7%. A unidade de bebi-
das, que também tem restauran-
tes e uma grife de produtos com
a marca “Toro de Osborne”, re-
presenta 78% das vendas.

Nacional. Além do produto
“importado” das férias capixa-
bas, a Natique administra, des-
de 1998, as Cachaças Santo
Grau, que apostam no mercado
premium e, desde 2005, a Vod-

ka Liquid, direcionada ao públi-
co jovem. Juntas, as duas bebi-
das respondem por 70% do fatu-
ramento da empresa

Apesar da expansão expressi-
va dos negócios, a Natique pre-
za pela produção artesanal – a
Santo Grau, por exemplo, é pro-
duzida em diferentes enge-
nhos, entre os quais o de Coro-
nel Xavier Chaves, em Minas
Gerais, com mais de 250 anos
de história.

O fato de não estarem foca-
dos exclusivamente na produ-
ção industrial de bebidas foi um

dos fatores que contribuiu para
a identificação entre as duas em-
presas. “O que atraiu os espa-
nhóis foi a juventude e o em-
preendedorismo e não uma vi-
são exclusiva da produção”, afir-
ma Luis Henrique Munhoz.

De acordo com consultor e es-
pecialista em cachaça, Jairo
Martins da Silva, as oportunida-
des do negócio também estão
relacionadas à visibilidade que
o produto vai ganhar com os
eventos esportivos que terão se-
de no país como a Copa do Mun-
do e as Olimpíadas. “As grandes

empresas estão fazendo aqui-
sições de olho no cenário
mundial. Hoje, apenas 1% da
produção brasileira, que é de
cerca de 1,2 bilhões de litros,
é vendida para o exterior.”

Com a nova sociedade, o
projeto da Natique para os
próximos cinco anos tornou-
se ainda mais ambicioso: a
empresa quer estar entre as
cinco maiores marcas de ca-
chaça atuantes no Brasil. Ho-
je, as líderes são Muller, Tatu-
zinho, Pitu, Caninha da Roca
e Ypioca.

Apple pede
patente para
GPS social

Carros ‘online’
serão maioria
em 2020

Eduardo Rodrigues
Ayr Aliski / BRASÍLIA

O número de usuários de TV
por assinatura no Brasil caiu
0,21% em maio, com uma redu-
ção de 35.260 clientes em rela-
ção a abril, e fechou o mês com
16.934.416 assinantes. Ao final
de abril, eram 16.969.676 assina-
turas. Os dados, que contra-
riam a tendência de expansão

observada ao longo dos últimos
anos, foram divulgados ontem
pela Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel).

Sem maiores detalhes, o ór-
gão regulador informou que a
queda foi influenciada princi-
palmente pelo saldo negativo
de 130,45 mil assinaturas do
Grupo Sky no mês. Na semana
passada, a DirecTV – que con-
trola o grupo – divulgou que
uma investigação interna apon-
tou que a Sky Brasil inflou sua
base de assinantes em cerca de
200 mil clientes devido a práti-
cas irregulares promovidas por
alguns funcionários.

Com isso, a modalidade de
TV via satélite perdeu 0,38% de

seus clientes, mas continuou
líder no mercado, com 61,9%
de participação. Já a TV a ca-
bo registrou o acréscimo de
18,7 mil novas assinaturas e
chegou a 37,8% do conjunto
de usuários.

Apenas as regiões Centro-
Oeste e Sul tiveram cresci-
mento em maio. Ainda as-
sim, a região Sudeste lidera o
indicador, com a presença
do serviço em 39,3% dos do-
micílios (10,439 milhões). O
Estado de São Paulo agrega
6,463 milhões de assinaturas
(mais de 38% do total).

Considerando o número
médio de 3,2 pessoas por do-
micílio, conforme critério do
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE),
os serviços de TV por assina-
tura são distribuídos, atual-
mente, para 54,2 milhões de
brasileiros e estão presentes
em 27,9% das residências.

TV por assinatura
tem queda em maio

● Uma das vantagens do siste-
ma móvel da Microsoft é que os
programadores de aplicativos
têm mais familiaridade com as
linguagens e sistemas usados
para criar programas para os
smartphones com Windows Pho-
ne. Já o sistema BB10, da Black-
Berry, é baseado em uma tecno-
logia mais recente e menos co-

nhecida dos programadores.
“Vejo um interesse quase nulo
do dinheiro usado para respaldar
aplicativos para BlackBerry”, dis-
se Tim Bajarin, fundador da con-
sultoria Creative Strategies. “As
pessoas estão mais interessadas
na Microsoft.” Outra razão para a
preferência dos programadores
é que a Microsoft oferece dinhei-
ro para que eles criem aplicati-
vos para sua plataforma, segun-
do Wade Beavers, um desenvol-
vedor de aplicativos e CEO da
DoApp Inc. Ele disse que sua
empresa parou de desenvolver

programas para a BlackBerry há
cerca de um ano porque estava
ganhando muito pouco dinheiro
em razão do pequeno número de
pessoas que usam a plataforma.
“Concordamos com os especia-
listas que dizem que o Windows
Phone está ganhando espaço”,
disse Tony Mestres, vice-presi-
dente da unidade Windows Pho-
ne da Microsoft, por e-mail.
A Microsoft diz ter uma bibliote-
ca crescente de 160 mil aplicati-
vos para aparelhos Windows Pho-
ne como evidência da força da
plataforma.

MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

MARK BLINCH/REUTERS–5/2/2013

Um pedido de patente da Apple
publicado pelo escritório norte-
americano de propriedade inte-
lectual sugere que a empresa po-
de criar um sistema de navega-
ção por GPS baseado em dados
fornecidos por usuários.

O sistema descrito pela Apple
inclui características semelhan-
tes às do aplicativo Waze, como
a atualização do trânsito em
tempo real e alertas de radares,
obras ou barreiras policiais in-
formados pelos usuários, o que
poderia ser incorporado ao pro-
grama de mapas da companhia.
A Apple era uma das empresas
interessadas em comprar o Wa-
ze, que foi adquirido pelo Goo-
gle por US$ 1,3 bilhão.

Empreendedorismo. Luiz Henrique Munhoz é um dos sócios da brasileira Natique

BlackBerry
vê mercado
corporativo
ameaçado
Falta de interesse em aparelhos da empresa
pode reduzir a principal força da fabricante

Camilo Rocha

Um estudo da divisão global da
Telefónica estima que 90% dos
carros estarão conectados à in-
ternetem 2020. A previsão suge-
re que a incorporação da conec-
tividade deve acelerar nos próxi-
mos anos, uma vez que atual-
mente apenas 10% dos veículos
estão ligados à rede.

O estudo Connected Car In-
dustry 2013 diz que esse merca-
do hoje consiste basicamente
de dispositivos “aftermarket”
(que não vêm de fábrica). Os
próximos anos devem ver uma
“mudança significativa”, com o
aumento expressivo do núme-
ro de carros com plataformas

conectadas de fábrica. A pro-
jeção foi feita pela empresa
de pesquisa Machina.

O levantamento diz que o
mercado de comunicação en-
tre dispositivos no setor au-
tomotivo pode gerar US$
422 bilhões em 2022, um sal-
to em relação aos US$ 22 bi-
lhões atuais. Em 2022, prevê
o estudo, haverá 1,8 bilhão de
conexões automotivas, in-
cluindo 700 milhões de car-
ros conectados e 1,1 bilhão de
dispositivos “aftermarket”
como aparelhos de GPS e lo-
calizadores de veículos.

Entre os desafios citados
estão as diferenças entre os
ciclos da indústria de celular
e a de carros. Na primeira, no-
vidades como atualizações
de sistema e novos aplicati-
vos ocorrem regularmente.
Já os fabricantes de carros
trabalham com ciclos de cin-
co anos, diz o estudo.

GRUPO ESPANHOL COMPRA
CACHAÇARIA BRASILEIRA
Com planos e internacionalização, a bicentenária Osborne adquiriu 50,1%
da fabricante Natique, dona da cachaça Santo Grau e da Vodka Liquid

Desenvolvedores
adotam plataforma
da Microsoft

Aposta. Lançado recentemente, o modelo Z10 não reverteu os resultados financeiros ruins

Serviço perdeu 35 mil
clientes no mês, 0,21% do
total; redução ocorreu
por causa de revisão
de números da Sky

Peter Burrows
Madeline McMahon
BLOOMBERG NEWS / SÃO FRANCISCO

As chances de a BlackBerry
se tornar uma adversária viá-
vel da Apple e do Google no
mercado de smartphones es-
tão diminuindo em meio a
uma demanda fraca de seu
principal aparelho com tela
de toque.

Os departamentos de tecno-
logia da informação de grandes
empresas há muito que deseja-
vam uma terceira alternativa
aos iPhones da Apple e a apare-
lhos com o sistema Android, do
Google, para garantir inovação
e competição nos preços. Mas
muitas empresas estão retiran-
do o apoio à BlackBerry à medi-
da que funcionários migram pa-
ra aparelhos com telas de toque
da Apple, da Samsung e outras.

Essa tendência foi ressaltada
na semana passada quando a
BlackBerry reduziu as estimati-
vas de vendas de telefones e lu-
cros. Agora, a companhia com
sede em Waterloo, no Canadá,
deve sofrer novos declínios
com o ceticismo de empresas

em relação à marca, segundo
Bob Tinker, diretor presidente
da MobileIron, que fabrica um
software para gestão de smart-
phones usado por 5 mil empre-
sas. Isso faz do Windows Phone
da Microsoft uma terceira op-
ção mais provável.

“A maioria de nossos clientes
planeja apoiar três sistemas –
iOS, Android e, ou Windows
Phone ou BlackBerry”, disse
Tinker. “Os resultados recen-
tes indicam que a BlackBerry
não vai ser a terceira.” Na sema-
na, passada, a BlackBerry infor-
mou que teve vendas inespera-
damente fracas de seu aparelho
principal, o Z10, projetado para
explorar o novo sistema BB10 e
enfrentar telefones como iPho-
ne e Galaxy S4, da Samsung.

Os resultados desapontado-
res deram força à Microsoft,
que vem ganhando terreno so-
bre a BlackBerry na luta pelo ter-
ceiro lugar. No mercado global
de smartphones, a fatia da
BlackBerry encolheu de 6,4%
para 2,9% em um ano, de acor-
do com a empresa de pesquisa
IDC. Apple e Android juntos
têm 92% do mercado. O Win-

dows Phone da Microsoft jogou
a BlackBerry para quarto lugar.

A base de usuários da Black-
berry caiu para 72 milhões no
último trimestre (era de 76 mi-
lhões e 79 milhões nos trimes-

tres anteriores), e a empresa dis-
se que não divulgará mais a con-
tagem de usuários.

Com uma demanda limitada
de funcionários por aparelhos
da BlackBerry, algumas empre-

sas decidiram desligar o serviço
online da BlackBerry (conheci-
do como BlackBerry Enterprise
Service – ou BES) em vez de
atualizar para a nova versão, se-
gundo Tinker. Isso economiza

encargos mensais e reduz os
custos de TI.

O BES é usado para que usuá-
rios dos smartphones recebam
e-mails e sincronizem anota-
ções com segurança na rede cor-
porativa. Sem ele, os aparelhos
BlackBerry perdem a maioria
dos recursos que os tornaram
populares para os departamen-
tos de TI e muitos usuários.

“A adoção do BB10 tem preen-
chido perfeitamente nossas ex-
pectativas”, disse Pete De-
venyi, vice-presidente sênior
do software de empresa da
BlackBerry. Segundo ele, 18 mil
empresas baixaram ou usaram
o software desde que ele foi lan-
çado em janeiro. Um servidor
BES10 pode gerenciar 15 mil te-
lefones BlackBerry, ante cerca
de 2 mil da geração anterior.

A BlackBerry incluiu uma fer-
ramenta na nova versão do BES
chamada Secure Work Space
em 25 de junho, projetada para
gerenciar iPhones e aparelhos
de outras plataformas além de
seus produtos. Mesmo assim,
muitas empresas decidiram
usar plataformas independen-
tes de gestão de aparelhos mó-
veis, disse Maribel Lopez, fun-
dadora da Lopez Research. A Mi-
crosoft tem seu próprio produ-
to de gestão de smartphones,
chamado Intune.

Para o analista da ABI Re-
search, Mike Morgan, o primei-
ro trimestre fraco da Black-
Berry sugere prejuízos maiores
no futuro. As margens deviam
ter crescido, já que os novos mo-
delos, como o Z10, são mais ca-
ros, mas a companhia teve um
prejuízo de US$ 84 milhões. Pa-
ra Morgan, a esperança para
vencer a Microsoft é investir pe-
sadamente. “Eles não vão ga-
nhar dinheiro, mas sua platafor-
ma poderia crescer.”

O CEO da BlackBerry, Thors-
ten Heins, falando numa video-
conferência em 28 de junho, pe-
diu paciência. “O BlackBerry 10
ainda está nos primeiros está-
gios de sua transição.” /
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