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O site brasileiro do Google am -
pliou a liderança do mercado local
de buscas na internet em 3 pontos
percentuais, chegando a 82,75%
das pesquisas feitas entre o fim de
agosto e o fim de setembro. Os da-
dos foram divulgados ontem pela
Serasa Experian. O site americano
do Google ficou em segundo lu-
gar, com 8,79% de participação. So-
mando os dois endereços, a com-
panhia de internet chegou a
91,63% de participação do merca-
do brasileiro de buscas na web.

A versão brasileira do Bing, o
buscador da Microsoft, foi o ter-
ceiro mecanismo de pesquisa na
web mais usado entre o fim de
agosto e o fim de setembro, com
4,48%. Somando-se a versão ame-
ricana do site, que tem 0,47% do
mercado, a fatia total da Micro-
soft chegou a 4,95%.

A lista dos 10 sites de busca mais
usados também conta com Ask
Brasil (2,69%), Ya h o o Brasil (0,55%)
Yahoo.com (0,14%), Google Portu-
gal (0,09%), Buscador Click RBS
(0,004%) e Ask.com (0,002%).

Apesar da pequena participa-
ção no bolo, o Bing Brasil teve uma
taxa de sucesso maior que a do Go-

ogle. Isso significa que, das buscas
feitas no site, mais de 80% resulta-
ram em uma visita a um site. No
período estudado, o resultado do
Bing foi de 84,11%. Já no Google
Brasil o número foi de 75,12%.

No período de quatro sema-
nas encerrado em 28 de setem-
bro, as buscas em todos os sites
contendo uma palavra represen-
taram 42,68% do total, seguidas
por buscas que continham duas
palavras, com 21,34%, e três pa-
lavras, 15,98%. As buscas conten-
do quatro palavras somaram
7,70% do total, enquanto aque-
las contendo cinco palavras to-
talizaram 5,22%. (GB)

Google amplia liderança no país

G e st ã o Por que a Apple decidiu transformar a presidente da Burberry em sua figura central de vendas

De embaixadora do luxo a evangelista digital
PETER FOLEY/BLOOMBERG

Com Angela Ahrendts, a dona do iPhone atrai alguém que conhece de tecnologia e sabe oferecer algo especial a quem se dispõe a pagar mais caro por um produto

Kathy Gordon

The Wall Street Journal

Ao contratar a diretora-presi-
dente da ressurgente Burberr y, a
grife britânica de luxo, para co-
mandar sua operação de varejo, a
Apple está recrutando uma expe-
riente embaixadora de marcas do-
tada de fina habilidade para ven-
der produtos na internet e fora ela.

Quando Angela Ahrendts as-
sumiu o comando do grupo Bur-
berry em 2006, ele ainda tentava
livrar-se de uma indesejável ima-
gem associada a mulheres “nou -
v e a u - r i c h e” de jogadores de fute-
bol e imitações baratas de seu fa-
moso xadrez bege, vermelho e
preto — ou “check”, como é co-
nhecido na empresa.

Na Liz Claiborne (hoje Fifth &
Pacific Cos) antes de sua nomea-
ção para a Burberry, Ahrendts era
encarregada das “marcas moder-
nas” da empresa, como as calças
jeans da marca Lucky e dos avelu-
dados agasalhos Juicy Couture.

Reposicionar a padronagem
xadrez da Burberry no forro, em
vez de explicitamente no exterior
de seus casacos, ajudou a restabe-
lecer o luxo da marca, e Ahrendts,
nascida nos Estados Unidos, co-
meçou a transformar o resto da
empresa, posicionando-a na dire-
ção de um crescimento mais ren-
tável. Ela implementou um novo
sistema de tecnologia de informa-
ção baseado no software da SAP
que simplificou substancialmente
a cadeia de suprimentos da Bur-
berry, controlando os custos e
melhorando sua rentabilidade.

Talvez o sinal mais claro de sua
acuradíssima visão de negócios
tenha sido reassumir o controle
da marca Burberry. Nos últimos
cinco anos, Ahrendts revogou a
licença local da Burberry na Es-
panha (que desenhava roupas da
marca, mas sem nenhum baliza-
mento da empresa), comprou
sua parceira de franquia chinesa
e adquiriu sua licença envolven-
do produtos de beleza e fragrân-
cias. A empresa vai descontinuar
seu licenciamento de produção
de roupas no Japão em 2015.

A soma dessas dispendiosas
decisões — que no total custaram
mais de 200 milhões de libras
(US$ 319,7 milhões) — é que as
lojas varejistas da Burberry em
todo o mundo, integralmente
controladas pela companhia, es-
tão renovando o brilho da marca
e impulsionando suas vendas.

Ahrendts também é um evan-

gelista digital. “Para mim, a coisa
mais importante é todo o investi-
mento digital que fizemos ao
longo dos últimos anos”, disse
ela ao “The Wall Street Journal”
no início do ano. “A Burberry tem
tanta consciência e está tão na
fronteira [das iniciativas digitais]
que temos a melhor oportunida-
de para capitalizar as mudanças
de comportamento do consumi-
dor em relação a qualquer outra
varejista, especialmente no setor
de artigos de luxo.”

Em uma conexão com a Apple,
os vendedores nas lojas da Burber-
ry estão equipados com iPads para
facilitar as vendas. Com o diretor
criativo Christopher Bailey, que vai
sucedê-la no comando da Burber-
ry, Ahrendts implementou a ideia
de “teatro varejista”, com gigantes-
cas paredes digitais interativas ge-
rando o clima das campanhas da
Burberry. Seus desfiles de modelos
são transmitidos ao vivo on-line e
para as lojas que são seu carro-che-
fe em todo o mundo — o mais re-
cente evento envolveu o lança-
mento do iPhone 5s, em mais uma
colaboração com a Apple.

Em um setor que demorou para
adotar o comércio eletrônico, a
Burberry lançou um dos primeiros
sites de luxo para oferecer aos
clientes a plena possibilidade de
comprar pela internet. A empresa
envolve-se ativamente nas mídias
sociais com seu site Art of the Tren-
ch e uma colaboração com o Goo -
gle, quando incentivou as pessoas
a enviarem “Burberry Kisses” digi -
tais em todo o mundo via e-mail.

“As marcas de tecnologia obser-
vam cada vez mais as varejistas de
moda como o caminho a seguir”,
diz Isabel Cavill, analista do setor
na consultoria Retail Planet, à me-
dida que começam a se concen-
trar no foco histórico da Burberry:
mulheres jovens, ricas e que do-
minam a alta tecnologia.

A visão digital de Ahrendts está
funcionando muito bem na Chi-
na, onde o tráfego para o site da
Burberry cresceu 70% no ano en-
cerrado em 31 de março. “Somos
os únicos a focar os consumido-
res jovens e os únicos a interagir
com eles digitalmente de forma
agressiva", disse ela, em maio.

“Rose Marie Bravo [que ante-
cedeu a executiva no comando
da Burberry ] iniciou o trabalho,
mas Angela levou-o à sua con-
clusão final”, disse Rahul Shar-
ma, consultor de varejo na Neev
Capital. “Ela fez a marca passar
uma sensação de juventude e

acessibilidade, mas conservando
o toque de luxo.”

E é um luxo que vende no meio
digital. “Isso é o que a Apple vê ne-
l a”, disse Sharma. “É uma combina-
ção do fato de que ela entende a
tecnologia acrescido de que a Ap-
ple é uma empresa que tem pontos
de preços elevados e não quer ter
de baixar os preços de iPads ou
iPhones. Você tem que proporcio-
nar algo de especial em termos da
experiência do consumidor.”

Ahrendts, nascida e criada em
Nova Palestina, Indiana, é um
embaixadora da marca Burberry
da cabeça aos pés, exibindo não
apenas suas mais recentes saias
ou tailleurs e sapatos, mas tam-
bém combinando as cores de seu
batom e unhas refletindo os tons
usados na passarela na coleção
outono/inverno da Burberry.

Ela é uma das três únicas mu-
lheres à frente de uma empresa
que compõem o índice FTSE 100,
tendo ganho 6,8 milhões de li-
bras no ano encerrado em 31 de
março, incluindo salário e exercí-
cio de opções de compra de
ações, de acordo com o mais re-
cente relatório anual da empresa.

Ahrendts sempre minimizou o
fator gênero em sua função. “Basta
colocar a melhor pessoa no cargo”,
disse ela a jornalistas no ano passa-
do, em um momento em que a Co-
missão Europeia debatia a imple-
mentação de quotas de mulheres
nos conselhos das empresas.
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Amazon e HTC trabalham
em linha de smartphones
E q u i p a m e n to s
Tim Bradshaw, Sarah Mishkin e
Barney Jopson

Financial Times, de San Francisco,
Taipei e Nova York

A companhia varejista on-line
Amazon está trabalhando com a
HTC no desenvolvimento de uma
linha de smartphones, em uma
intensificação de seus esforços
para competir com a Apple e o
Google. A informação foi dada
ontem por pessoas familiariza-
das com o projeto.

Um dos três aparelhos que es-
tão sendo discutidos pelas duas
companhias está em estágio
avançado de desenvolvimento,
segundo uma dessas pessoas,
embora outra tenha alertado que
o cronograma de lançamento já
foi alterado antes e que a Ama-
zon poderá decidir até mesmo
pelo não lançamento.

Os rumores sobre a entrada da
Amazon no mercado de smart-
phones circulam há dois anos.
Não há previsão de que aparelho
seja lançado neste ano, mas isso
poderá ocorrer em 2014 se a
Amazon decidir prosseguir com
o projeto. A Amazon não respon-
deu aos pedidos do “Financial Ti-
mes” para comentar o assunto.

Em resposta a um relatório re-
cente sobre suas ambições na
área de telefonia móvel, a com-

panhia disse “não ter planos de
lançamento de um telefone neste
a n o”. A HTC, de Taiwan, não quis
fazer comentários sobre a Ama-
zon, mas Bem Ho, seu diretor de
marketing, afirmou que a com-
panhia “está sempre explorando
novas oportunidades”.

“Estamos muito voltados à
construção de nossa própria
marca, mas também estamos
bastante abertos a parcerias de
marcas e à colaboração com
companhias de telefonia e outras
marcas tecnológicas”, disse Ho.

Ao contar com a HTC nos pro-
jetos dos telefones, a Amazon es-
tá agindo de modo parecido com
o Google, que tem acordos com a
Asus, de Taiwan, e a LG, da Coreia,
para o desenvolvimento de sua li-
nha Nexus de tablets e telefones.

A venda de smartphones pode-
rá ajudar a Amazon a promover
uma maior lealdade do consumi-
dor, considerando que, cada vez
mais, as pessoas fazem compras
via smartphones e tablets. A Ap-
ple e o Google, que hoje domi-
nam o mercado de smartphones,
possuem lojas concorrentes para
a venda de livros e música.

O tablet Kindle Fire da Ama-
zon, lançado em 2011 e atualiza-
do no mês passado, funciona
com uma versão personalizada
do Android, o sistema operacio-
nal móvel do Google.

Os aparelhos Kindle foram de-

senvolvidos na sede da Amazon
em Seattle, e por sua reservada uni-
dade de design da Califórnia, a Lab
126, mas são fabricados sob con-
trato por outras empresas. Traba-
lhar com uma fabricante de apare-
lhos de marca como a HTC seria
uma novidade para a Amazon.

Para a HTC, a parceria com a
companhia de Seattle evoca sua
história de designer de apare-
lhos móveis para empresas co-
mo a Palm. A HTC acabou se
transformando em uma marca
por méritos próprios, mas vem
tendo problemas com a expe-
riência de venda e varejo neces-
sária na competição com a Ap-
ple e a Samsung pela atenção
dos consumidores. Neste mês, a
HTC divulgou seu primeiro pre-
juízo operacional trimestral.

Não é a primeira vez que a HTC
se associa a uma marca da internet.
Neste ano, a fabricante lançou o
HTC First, o chamado Fa c e b o o k
Phone, mas o preço relativamente
baixo do aparelho e a grande in-
serção da rede social no software
do telefone não se mostraram
grandes motores das vendas.

A empresa de pesquisas eMar -
keter estima que 16% dos US$
61,8 bilhões gastos on-line nos
Estados Unidos nas festas de fim
de ano de 2013 virão dos smart-
phones e dos tablets,
em comparação com
os 7% de 2011.
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