
A Fluke, especial-
izada em tecnologias
de teste e medição,
anunciou que Poliana
Lanari  acaba de as-
sumir a função de di-
retora geral no Brasil.
Antes de ingressar na
companhia, que faz
parte da holding
Danaher, a executiva
foi diretora da Spin-
ner, fabricante de pro-
dutos e sistemas com
tecnologia em ra-
diofrequência,  co-
mandando ainda o in-
ício das operações da
empresa no Brasil. Formada em engenharia eletrônica
e de telecom pelo Instituto Nacional de Telecomuni-
cações de Minas Gerais (Inatel), com MBA pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo
(ESPM-SP), Poliana também exerceu cargos de lider-
ança na Koerich Telecoms, Draka Cables e Alcatel. Ela
assume a posição ocupada anteriormente por Fernan-
do Kozik.
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ANNE BOLOGNA VAI
PARA A TRIPADVISOR 

Ex-diretora executiva da
MDC Partners em Nova
York, Anne Bologna foi
confirmada pelo site de
viagens TripAdvisor como
vice-presidente de
estratégia da marca. Na
nova função, a executiva,
que construiu uma larga
experiência na área de
marketing trabalhando
com grandes empresas
como Starbucks, Virgin,
Pepsi, Amazon Kindle e
Citibank, vai liderar os
esforços do portal de turismo para televisão e publicidade offline,
respondendo diretamente à diretora de marketing, Barbara
Messing. Professora convidada na Universidade de Columbia,
autora de livros e com diversos prêmios na carreira, Anne também
foi sócia-fundadora e presidente da agência de publicidade
independente Toy, além de ter chefiado o escritório novaiorquino
da Fallon. “Trata-se de uma oportunidade rara fazer parte de uma
empresa que se prepara para esta próxima etapa importante”, diz.

GRUPO BRASANITAS ANUNCIA DIRETOR

Especializado em produtos e serviços para as áreas de limpeza
ambiental, higienização hospitalar, controle de pragas e
manutenção predial, o Grupo Brasanitas anunciou a contratação de
Marcelo Moreira como diretor administrativo financeiro. Com
formação em ciências contábeis e MBA em finanças, o executivo
possui mais de 20 anos de experiência em controladoria e finanças,
acumulando passagens por multinacionais como McDonald´s,
Atlantica Hotels International, Bunge, Laureate e Microsoft, entre
outras, nos Estados Unidos e na Europa. No novo cargo, Moreira
terá como objetivo incorporar as melhores práticas do mercado
para aprimorar processos e fortalecer ainda mais a área financeira
da companhia.

SODYNIR LIANZA TEM NOVO CARGO NO GRUPO GR

O Grupo GR, especializado em segurança privada e terceirização de
serviços, anunciou que Sodynir Lianza assumiu a diretoria de
unidade de negócios imobiliários. Graduado em administração,
com pós-graduação em administração hospitalar e em sistemas de
saúde pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e MBA em gestão de
operações pela Fundação Vanzolini, o executivo já atuava no grupo
como diretor de negócios de infraestrutura. Antes de ingressar no
Grupo GR, Lianza trabalhou cinco anos como gerente geral de
novos negócios da Lello Condomínios, além de ter atuado cinco
anos como diretor superintendente da Itambé, especializada em
planejamento e administração imobiliária.

FANY BAUM ASSUME COMANDO DA KITCHENAID

Diretora de Marketing da Whirlpool Latin America, Fany Baum
assumiu o comando da divisão de negócios KitchenAid para o
mercado da América Latina. Na companhia há seis anos, a
executiva, que atuava na área de vendas, também está responsável
pela categoria de Utilidades Domésticas para as marcas Brastemp
e Consul, que também fazem parte da Whirlpool Latin America.

CATHO TEM NOVO DIRETOR DE PRODUTOS 

Bacharel em ciência da computação pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Eduardo Thuler é o novo diretor de produtos
do site de empregos Catho. Na nova função, o executivo vai investir
na ampliação dos serviços oferecidos a candidatos no portal,
aprimorando o a efetividade da relação entre profissionais e vagas
ideais. Com passagem pelo Google na sede da gigante da internet,
onde exercia, desde novembro de 2011 o cargo de gerente de
produtos, Thuler também comandou a gerência de produtos do
Orkut de 2007a 2011 no Brasil, além de ter atuado na gerência de
produtos da Open Communications Security de 2004 a 2006.
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» OSNI ALVES

Omercado de aplicativos
para smartphones e ta-
blets cresce de forma
acelerada em todo o

mundo. O segmento, que deve
movimentar aproximadamente
US$ 71 bilhões em 2013, segun-
do dados da consultoria Inter-
net Data Corporation (IDC),
deve ultrapassar a marca de
US$ 151 bilhões em negócios
nos próximos quatro anos. No
Brasil, com o grande aumento
das vendas de linhas de telefo-
nia móvel nos últimos anos, as
perspectivas são extremamente
positivas, dizem especialistas,
apesar dos notórios gargalos de
infraestrutura do País.

Professor de marketing digi-
tal da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing do Rio de
Janeiro (ESPM-RJ), Vitor Lima
diz que o Brasil encerrou 2012
com 261 milhões de linhas de
telefonia móvel ativas. “Trata-
se de um mercado pujante em
qualquer parte do mundo.
Mais de 14% da população
mundial já tiveram contato
com smartphones e tablets”,
afirma Lima, usando dados de
uma pesquisa do Google sobre
o mercado mobile.

Em relação ao País, entre-
tanto, o professor da ESPM-RJ
faz um alerta. “Embora seja um
nicho com grande potencial, a
precariedade da banda larga
nacional tem sido um empeci-
lho, tanto para empresas, como
para consumidores”, ressalta
Lima, acrescentando que, se
houvesse maiores investimen-
tos na infraestrutura de telefo-
nia móvel, o Brasil estaria entre
os principais mercados consu-
midores mundiais. 

Outra pesquisa da IDC es-
clarece que, até 2015, o volu-
me global de downloads de
aplicativos móveis deve che-
gar a 182,7 bilhões por ano.
Para mostrar a rapidez com
que o mercado cresce, a con-
sultoria lembra que, em 2010,
esse número não ultrapassa-
va 10,7 bilhões. “São basica-

mente três formas de geração
de receita na venda de aplica-
tivos: lojas de apps, compra
de recursos dentro do pró-
prio dispositivo e publicida-
de”, esclarece Lima.

Segundo ele, quem preten-
de desenvolver produtos e ser-
viços para este mercado deve
estar atento ao fato de que, di-
ferentemente de outras mídias
como TV, rádio, jornal e até
mesmo a internet, o aparelho
móvel dificilmente é desliga-
do. “Você acorda, trabalha, al-
moça, volta para casa e até
mesmo dorme com ele ao la-
do, sem desligá-lo um minu-
to”, enfatiza o professor, desta-
cando o grande potencial des-
se nicho de negócios. “Ainda
assim, não basta ter uma boa
ideia. É preciso ter certeza de
que o aplicativo terá serventia
ao usuário final. Do contrário,
vira modismo, e toda moda
passa”, completa o professor,
para quem o empresário que

for investir no segmento preci-
sa conhecer bem seu público-
alvo para minimizar os riscos
de insucesso.

Assistente virtual

Gerente de crescimento da
Resolve Aí, que colocou no
mercado um aplicativo que
oferece soluções de mobilida-
de, Ramon Bez afirma que o
segmento não é exatamente
um nicho, mas uma nova fer-
ramenta de negócios que cres-
ce à medida que aumenta a
adoção de smartphones no
mundo. “A ideia de que se po-
de simplesmente desenvolver
um aplicativo, colocar na pra-
ça e ficar rico com downloads
está chegando ao fim, se é que
já foi verdade algum dia”, frisa
o executivo, acrescentando
que mais de 90% dos apps bai-
xados são grátis. 

“Nosso modelo de negócios
consiste em cobrar uma por-

Mercado de aplicativos 
em franca expansão
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centagem das cooperativas de
táxis que utilizam ou se bene-
ficiam pela utilização do clien-
te ao nosso produto”, explica
Bez. Em relação a custos ini-
ciais, o gerente informa que é
difícil citar um valor para aces-
sar o mercado, mas ter bons
programadores é fundamen-
tal. “Com R$ 10 mil ou R$ 15
mil é possível contratar profis-
sionais capacitados que traba-
lhem com iPhone ou Android.”

Sobre o mercado brasileiro,
Bez avalia que a disseminação
da venda de smartphones tor-
na o País bastante atrativo. “Já
temos mais de 500 mil down-
loads, além de ter cadastrado
mais de 10 mil táxis”, conta.
Embora o Resolve Aí se destine
à área de serviços, Bez frisa
que as possibilidades são inú-
meras no mercado. “Há opor-
tunidades para todos os seto-
res da economia, como indús-
tria, logística, financeiro e ad-
vocacia, entre outros.”

Ainda assim, há quem veja
o mercado em um momento
mais calmo. Segundo o sócio-
criador da Aevo Studio, que
desenvolveu aplicativo para
área de restaurantes e lojas de
vinhos para tablet da Apple,
Roberto Maia acha que os
consumidores estão pensan-
do duas vezes antes de baixar
um aplicativo. “Elas testam a
versão free e,  se o produto
não atender à nenhuma ne-
cessidade, estará fadado ao
fracasso”, diz. 

Para Maia, os apps são faci-
litadores para todos os tipos
de negócios. Ele também frisa
que o segmento de tablets e
smartphones, por exemplo,
não se limita apenas a aplicati-
vos, pois em volta orbitam ou-
tras possibilidades de receitas,
como publicidade e propa-
ganda tradicional.

Oportunidade

Para não perder o bonde,
muitas empresas que desen-
volviam sistemas de informa-
ção tiveram que ampliar seu
portifólio de produtos e ser-
viços para smartphones e ta-
blets.  Entre elas está a
Sankhya, empresa de gestão
de negócios com base na tec-
nologia de informação.

De acordo com o gerente
comercial da empresa, Cezar
Areias Del Cueto, um dos prin-
cipais produtos da compa-
nhia, o sistema de gestão inte-
grada chamado Sankhya-W,
no mercado desde 2007, foi
remodelado para ser utilizado
também nas plataformas mo-
biles. O investimento para o
lançamento chegou a R$ 16
milhões. “Parte da tecnologia
é oriunda do Vale do Silício, na
Califórnia (EUA)”, destaca.

Além disso, explica o exe-
cutivo, o desenvolvimento
do sistema voltado a estas
platafor mas foi  uma ação
que envolveu, além de pro-
f iss ionais  da companhia,
pesquisadores da Universi-
dade de Uberlândia. “Nosso
produto não é um aplicativo,
mas um software utilizável
na mídia mobile”, ressalta,
acrescentando que, por isto,
trata-se de um produto leve,
que roda nestes meios sem
qualquer problema. 

Com base no produto, as or-
ganizações podem fazer, mes-
mo nas plataformas mobiles, a
completa gestão de seus negó-
cios, com operações financei-
ras, comerciais, administrativas
e de produção, segundo Areias.
“Posso dizer que o Sankhya-W é
uma das primeiras soluções de
gestão disponíveis em platafor-
ma mobile em sua forma inte-
gral”, diz o executivo.

FABIO COSTA/JCOM/D.A PRESS

Del Cueto: Sankhya investe pesado para entrar no segmento

Pesquisa estima que o setor movimentará US$ 151 bilhões por ano a nível global
até 2017. Gargalo de infraestrutura impede crescimento mais rápido no País 
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