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Fonte Bloomberg Businessweek

Reinvenção
Cigarro na forma de vaporizador atrai atenção de reguladores nos EUA

O tabaco é aquecido em uma 
câmara, criando um vapor de 
nicotina, e está pronto para uso 
em 30 segundos

O indicador LED no Pax exibe as 
configurações de temperatura e 
estado da bateria

Polêmico, cigarro eletrônico poderá
gerar vendas de US$ 2 bilhões nos EUA
D i s p o s i t i vo s
Brad Stone
Bloomberg Businessweek,
de San Francisco

A exemplo de muitos outros
empreendedores do Vale do Silí-
cio, James Monsees usa a tecnolo-
gia para tumultuar a atividade de
setores antiquados. Ao contrário
da maioria de seus congêneres do
Vale, ele gosta de se identificar co-
mo um executivo do setor de taba-
co, afirmação que tende a provo-
car reações desencontradas. Re-
centemente, em um jantar para
poucas pessoas, alguns dos outros
convidados receberam essa decla-
ração com vaias, diz ele. “Aí eu ex-
pliquei que nós não nos limitamos
a fabricar produtos de tabaco; es-
tamos tentando levar vaporizado-
res ao mercado.” A audiência se
mostrou mais receptiva aos vapo-
rizadores, normalmente cachim-
bos eletrônicos que aquecem lí-
quido para produzir um inalante
dotado de níveis menores de subs-
tâncias cancerígenas do que a fu-
maça. “Eles acabaram aplaudin-
d o”, diz Monsees.

Monsees é o principal executivo
da Ploom, uma empresa iniciante
de pequeno porte que despontou
na Universidade de Stanford. Seu
vaporizador para folhas, o Pax,
tanto pode ser empregado para
inalar vapor aquecido de maconha
como também de tabaco, embora
a Ploom oficialmente minimize es-

sa característica. O vaporizador —
que está sendo vendido na Áustria,
Itália, Coreia do Sul e milhares de
lojas de varejo americanas — se
tornou quase onipresente em
shows e festivais de música em to-
do o território dos EUA. Considera-
do um dos melhores produtos do
ano pelas revistas on-line “Fa s t
Company ” e “GQ”, ele foi extraofi-
cialmente endossado pelo ator Ali-
son Brie, de “Mad Men”, pelo “rap -
per ” Big Boi e pelo ator e “rapper ”
Donald Glover.

A Ploom também está ganhan-
do impulso com uma nova versão
de cigarro eletrônico chamada
modelTwo. O dispositivo aquece
pequenas cápsulas de tabaco, ao
contrário da maioria dos cigarros
eletrônicos, que empregam mistu-
ras líquidas de nicotina e substân-
cias sintéticas. A Ploom, no merca-
do há sete anos, venceu protestos
de ativistas antifumo e diz que é lu-
crativa, mas preferiu não revelar
dados financeiros.

Em 2011, a empresa recebeu um
investimento minoritário da gi-
gante japonesa da indústria taba-
gista Japan Tobacco International
(JTI), a divisão mundial da Japan
Tobacco, que comercializa as mar-
cas de cigarros Camel e Winston.
“Consideramos que existe oportu-
nidade para que o tabaco seja rein-
ventado e consumido de formas
diferentes”, diz Monsees.

As vendas de cigarros eletrôni-
cos poderão dobrar para US$ 2 bi-
lhões este ano, segundo projeções,

diz a Wells Fargo Securities, na me-
dida em que as empresas de cigar-
ros como a Reynolds American in -
gressam no mercado para concor-
rer com a líder Lorillard, que vende
o cigarro eletrônico de sucesso Blu.
Muitos cigarros eletrônicos são
descartáveis e projetados para se
assemelhar a cigarros convencio-
nais — cilindros brancos com luzes
incandescentes na ponta.

O modelTwo da Ploom, um dis-
positivo que custa US$ 40 lançado
em julho, se assemelha mais a uma
caneta. Sua luz de LED fica no meio
do dispositivo, envolvendo um bo-
tão liga-desliga, e brilha com mais
ou menos intensidade para indi-
car o nível de carga de sua bateria
recarregável de íons de lítio. O dis-
positivo vem com um sortimento
de cápsulas que contêm tabaco
puro ou misturas de tabaco com
sabor, como as Orchard, com gos-
to de pêssego, e as Rocket, com to-
ques de canela e hortelã.

O Pax, maior e cilíndrico, lança-
do no ano passado, é um vaporiza-
dor comercializado a US$ 250 com
um bocal ejetável e uma tampa gi-
ratória que revela, ao abrir, um pe-
queno compartimento para folhas
de tabaco ou outras substâncias.
Comparado aos demais inalado-
res, ele é esguio, elegante e fácil de
usar. Monsees diz que a Ploom não
tem como meta atingir o mercado
de maconha, mas não parece inco-
modado em se beneficiar do po-
tencial do Pax para esse uso. Ele
não descarta a possibilidade de

vender o dispositivo para ser usa-
do com a erva no futuro. “Pa r e c e ,
que o item se encaminha para a
d e s r e g u l a m e n t a ç ã o”, diz.

O governo dos EUA começa a
voltar os olhos para equipamentos
eletrônicos de fumar. O Departa-
mento de Gestão e Orçamento da
Casa Branca está analisando uma
regulamentação preliminar que
expandirá a supervisão por parte
da Food and Drug Administration
(FDA). O órgão, responsável pela li-
beração dos alimentos e medica-
mentos para o mercado, pode
proibir empresas de cigarros ele-
trônicos de efetuar vendas on-line,
de fazer propaganda na TV ou de
comercializar produtos de tabaco
com sabor, supostamente direcio-
nados a crianças. (Nesse caso,
adeus, Orchard e Rocket.) Erika
Sward, vice-presidente-assistente
da National Lung Association (As-
sociação Nacional dos Pulmões),
diz que a Ploom e suas congêneres
requerem uma avaliação mais ri-
gorosa. “Não sabemos o que eles
têm dentro e quais podem ser suas
consequências para a saúde”, diz
ela. “A nicotina cria alto grau de de-
pendência sob qualquer forma.”

A Lei Federal de Alimentos, Me-
dicamentos e Cosméticos proíbe
que empresas com produtos não
regulamentados façam reivindica-
ções na área da saúde, por isso a
Ploom não entra em muitos deta-
lhes ao discutir o alcatrão e outras
substâncias presentes no cigarro.
“As pessoas têm de questionar suas

ideias preconcebidas contra o ta-
b a c o”, diz o cofundador da empre-
sa, Adam Bowen.

A Ploom remonta a 2007, ape-
nas alguns anos depois que Mon-
sees e Bowen se conheceram como
estudantes de arte e engenharia
mecânica do programa de pós-
graduação de Stanford em design
de produtos. Durante os interva-
los, eles fumavam juntos atrás da
faculdade e muitas vezes conversa-
vam sobre a atratividade e as des-
vantagens desse hábito. (Desde en-
tão, mudaram para o vapor.) Os
dois analisaram documentos de
empresas tabagistas postados on-
line que fizeram parte da histórica
briga da década de 1990 contra o
setor, que sugeriam que o icônico
cilindro branco não dava margem
a aprimoramentos. Eles tomaram
essa premissa como um desafio e
começaram a trabalhar em um
projeto de tese depois formalizado
como a empresa Ploom. O protóti-
po, batizado de modelOne para
seu lançamento para testes em
2010, era uma coisa improvisada
movida a butano líquido.

Dezenas de empresas de com-
pra de participações do Vale do Si-
lício se recusaram a financiar a Plo-
om ao longo dos anos porque os

estatutos de suas empresas impe-
diam investimentos relacionados
a vícios. Várias grandes empresas
tabagistas vieram conhecer a no-
vata, mas também não investiram,
e a Ploom chegou perto de ficar
sem dinheiro por várias vezes até o
investimento da JTI, diz Monsees. A
JTI, que não tinha participação no
novo universo dos cigarros eletrô-
nicos, hoje coordena a produção
industrial das cápsulas de tabaco
do modelTwo em Trier, na Alema-
nha, e gere o marketing interna-
cional da Ploom em Genebra.

A empresa, de 35 funcionários,
mudou recentemente seu escritó-
rio para um prédio que divide
com o escritório administrativo
da Burning Man, a caminhada co-
letiva anual no deserto de Nevada
dedicada à arte e ao prazer. O es-
critório da Ploom tem um labora-
tório de testes nos fundos e am-
plas áreas de espaço livre, capazes,
segundo a empresa, de abrigar até
cem funcionários. Uma coisa dis-
tingue esse escritório dos das em-
presas iniciantes mais simples do
Vale do Silício: os funcionários
soltam baforadas em suas mesas e
nas salas de reunião, exalando va-
pores aromáticos no ar. ( Tr a d u ç ã o
de Rachel Warszawski)

CAROL CARQUEJEIRO/VALOR

Marcos Ribeiro Leite, da CSU: primeiras resultados podem vir em 90 dias

Gustavo Brigatto
De São Paulo

A CSU CardSystem, empresa
brasileira especializada no proces-
samento de transações com car-
tões de crédito, investiu R$ 10 mi-
lhões para entrar no mercado de
serviços de centros de dados. Bati-
zada de CSU.ITS, a nova unidade
foi instalada no centro tecnológico
da companhia na cidade de Barue-
ri, interior de São Paulo. O aporte
foi a primeira fase de um projeto
de quatro anos, que prevê um in-
vestimento total de R$ 40 milhões.

A entrada no mercado de cen-
tros de dados faz parte do projeto
de diversificação das atividades da
CSU, que quer deixar de ser depen-
dente das área de cartões e de call
center, seus mercados mais tradi-
cionais. No resultado do 3o trimes -
tre, a companhia teve receita líqui-
da de R$ 92,4 milhões, alta de 1,6%
na comparação com o mesmo pe-

ríodo do ano passado. Desse resul-
tado, 47,4% vieram da área de car-
tões e o restante de call center.

Desde o começo do ano, a CSU
já havia lançado dois outros pro-
dutos novos: o OPTe+, um siste-
ma de comércio eletrônico que
tem características de programa
de fidelidade para empresas, e o
C360, um sistema de relaciona-
mento com clientes que engloba
canais como e-mail, mensagens
de texto e redes sociais. “São áreas
com perspectivas de crescimento
acelerado nos próximos anos”,
disse ao Va l o r , Marcos Ribeiro
Leite, presidente da companhia.
O executivo não revelou as expec-
tativas de resultado com as novas
operações nos próximos anos.

Segundo Leite, a área de cen-
tros de dados pode começar a tra-
zer receita nos próximos 90 dias.
“Temos participações de mercado
importantes em todas as áreas
em que atuamos. Com centro de

CSU CardSystem estreia em serviços de centro de dados
dados, não acho que teremos
uma operação desprezível“, disse.

Entre os serviços que serão ofe-
recidos estão a hospedagem e o ge-
renciamento dos equipamentos e
dos programas usados pelos clien-
tes. O alvo são empresas de médio
e grande porte de setores como fi-
nanças, concessionárias de servi-
ços públicos e do comércio. De
acordo com Leite, o esforço comer-
cial para venda dos novos serviços
começa na semana que vem para
buscar oportunidades dentro da
atual base de clientes. “A venda de
pacotes para clientes será uma es-
tratégia natural”, disse Leite.

No futuro, a CSU planeja entrar
também na oferta de serviços sob o
modelo de computação em nu-
vem, no qual os sistemas são ofere-
cidos pela internet, sem a necessi-
dade de instalação na máquina do
usuário. A cobrança é feita de acor-
do com o uso. “Isso exige muito in-
v e s t i m e n t o”, disse Leite.

O mercado de serviços de cen-
tros de dados no Brasil tem recebi-
do grandes investimentos nos últi-
mos três anos, com a construção
de novas estruturas e compra de
participação de fundos em compa-
nhias já estabelecidas. A empresa
de pesquisa IDC estima que o mer-
cado terá uma receita de R$ 12,9
bilhões no ano que vem, chegando
a R$ 20,8 bilhões em 2018. Nesse
mercado, atuam gigantes como
IBM e H P, e também empresas com
atuação local, como a Ti v i t ,  a As -
centy e o UOL Host.

Para conquistar espaço, Leite
afirma que a estratégia da CSU será
ter preços que podem ser pelo me-
nos 20% mais baixos que os dos
concorrentes. A companhia tam-
bém pretende usar como argu-
mento a experiência que tem com
o processamento de cartões de cré-
dito, atividade que exige um alto
grau de segurança e que precisa
funcionar 24 horas, diz Leite.

Re d e s Fabricante de equipamentos prevê concluir incorporação da Enterasys no prazo de até 12 meses

Extreme Networks muda estrutura na AL
CLAUDIO BELLI/VALOR

Carlos Perea (à esquerda) e Chris Crowell, da Extreme Networks: unificação de equipes e integração de produtos

Cibelle Bouças
De São Paulo

Chris Crowell, diretor global de
operações da Extreme Networks, e
Carlos Perea, vice-presidente de
vendas para América Latina da fa-
bricante de equipamentos de re-
des, estão no Brasil nesta semana
para apresentar a nova configura-
ção da companhia a funcionários,
clientes e distribuidores.

No dia 1o , a Extreme Networks,
cujas ações são negociadas na Nas-
daq, concluiu a aquisição da Ente-
rasys Networks, uma divisão de
equipamentos da Siemens Enter -
prise, por US$ 180 milhões. A Ente-
rasys atua no Brasil há 20 anos e
contava com uma equipe de apro-
ximadamente 40 pessoas. A Extre-
me Networks está no país desde
2000 e sua estrutura tinha a meta-
de do tamanho da Enterasys.

Com a aquisição, as duas equi-
pes serão integradas. Os funcioná-
rios da Enterasys, que trabalham
em um escritório na Siemens En-
terprise, serão transferidos para o
escritório da Extreme Networks.

Em entrevista ao Va l o r , Carlos
Perea disse que o número de fun-
cionários será mantido nos atuais
65, distribuídos no escritório
central em São Paulo e em filiais
em Brasília e no Rio de Janeiro.

“Atualmente, o Brasil é o mercado
mais importante na América Lati-
na para a Extreme Networks e não
há intenção de fazer grandes mu-
danças na estrutura”, afirmou.

Marcelo Maldi, que já coman-
dava a Extreme Networks no Bra-
sil, permanecerá como diretor-
geral da subsidiária. Reinaldo
Opice, que era vice-presidente
para América Latina da Enterasys
e responsável pela operação no
Brasil, deixou a companhia.

Perea, que já comandava a ope-
ração para América Latina, mante-
ve-se no cargo. Acima dele, a prin-
cipal mudança foi a entrada de Ch-
ris Crowell como diretor global de
operações. Crowell era o executi-
vo-chefe da Enterasys antes da
aquisição. “Minha filha me per-
guntou ‘pai, você era CEO, vai con-
seguir ser diretor?’, mas sinto que
continuo fazendo tudo o que de-
veria fazer. Não percebi uma gran-
de mudança”, afirmou o executivo.

Crowell e Perea disseram que a
Enterasys possuía um conjunto
de produtos e serviços comple-
mentares ao portfólio da Extre-
me Networks. Perea destacou
uma linha de equipamentos para
pontos de acesso em redes sem
fio que usam ondas de rádio para
conexão à internet (WLAN), que
a Extreme não tinha.

“A Extreme sempre trabalhou
de uma maneira bem enxuta e fo-
cada em vendas no Brasil. Acredito
que esse legado será preservado na
nova estrutura”, disse Maldi.

O trabalho de integrar equipes,
produtos e serviços de duas em-
presas é delicado, se for considera-
do o tamanho da aquisição para a
Extreme Networks. Com a compra,
a companhia vai dobrar sua parti-
cipação global no mercado, que
atualmente gira em torno de 3% a
4%. A companhia também estima
que sua receita global vai chegar a
US$ 600 milhões no ano fiscal
2014, iniciado em julho. No ano
fiscal anterior, a companhia regis-
trou uma receita de US$ 299,3 mi-
lhões e lucro líquido de US$ 9,7 mi-
lhões. A operação na América Lati-
na responde por 10% da receita to-
tal da companhia.

Nos próximos 12 meses, a Extre-
me vai se dedicar à unificação das
duas companhias. Até o fim desse
prazo, a marca Extreme Networks
será adotada nas linhas de produ-
tos Enterasys. Depois disso, a em-
presa vai buscar outras aquisições.
“A Extreme tem se dedicado ao de-
senvolvimento de produtos seg-
mentados, mas para se manter
competitiva em um mercado de
gigantes, terá que fazer outras
aquisições”, afirmou. Crowell.
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