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REMUNERAÇÃO

Brasil é o que melhor remunera na AL
O Brasil ainda é o país que melhor remunera os profissionais de
gestão. É o que aponta o Estudo de Remuneração da Michael Page
2013/14, que avaliou 31 cargos no Brasil, México, Argentina, Chile,
Peru e Colômbia. Em 48% de todas as posições avaliadas, o Brasil
tem as melhores remunerações para a média e alta gerência,
seguido do Chile, com 29% e Peru, com 10% das avaliações.

cio

na

is.

Pontomobi lança plataforma
de aplicativos para PMEs
ca

Companhia da e.Bricks Digital passa a oferecer ferramenta que busca facilitar a criação de estratégias móveis
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Xavier, executivo-chefe da Pontomobi: custos de desenvolvimento, manutenção e publicidade inviabilizam presença móvel das PMEs
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Segundo Xavier, um aplicativo, em média, exige um investimento entre R$ 150 mil até R$ 1 milhão. Esses valores estão relacionados apenas à fase de desenvolvimento. “Hoje, cada vez mais os
aplicativos são uma plataforma de
relacionamento das marcas com
os consumidores, o que se reflete
em serviços e projetos mais duradouros, e exige aportes também
em manutenção e evolução”, diz.
Xavier destaca ainda um fator
que amplia consideravelmente os
custos para lançar e destacar um
aplicativo no mercado. “Em um
universo de mais de 2 milhões de
aplicativos nas lojas, investir em
mídia é fundamental”, observa.
Nessa direção, a Pontomobi vai
oferecer às PMEs o acesso à plataforma de compra de publicidade
da Hands, sua unidade de negócios de publicidade móvel. O modelo será semelhante ao do MobiStudios e incluirá ainda ferramentas analíticas e de estatísticas.

A

ut

iliz

aç

ão

de

Não é de hoje que a popularização
dos smartphones é divulgada em
alto e bom som no Brasil. À parte
de todo esse entusiasmo, a realidade é que, até pouco tempo, esses
dispositivos eram um item de desejo distante do poder aquisitivo
de grande parte dos consumidores. A virada veio no segundo trimestre, quando as vendas desses
aparelhos superaram as de celulares básicos no país, segundo a
IDC. Sob esse cenário, a indústria
local dos aplicativos móveis começa a se consolidar, com iniciativas
de companhias dos mais variados
setores. No entanto, em um paralelo com o quadro recente no plano
dos usuários, um segmento ainda
encontra dificuldade para ter acesso a esse novo mundo: as pequenas e médias empresas.
“A complexidade do mercado
de aplicativos acaba elevando de
maneira sensível o volume necessário de investimentos, o que muitas vezes inviabiliza as estratégias
das PMEs nesse campo”, diz Léo
Xavier, executivo-chefe da Pontomobi, grupo brasileiro de marketing e publicidade móvel, e parte
da e.Bricks Digital, holding de negócios digitais do Grupo RBS.
Diante desse contexto, a Pontomobi está investindo em uma nova oferta para facilitar a criação de
aplicativos móveis por empresas
desse perfil. Batizada de MobiStudios, a plataforma é baseada em
componentes usados em mais de
1,5 mil aplicativos criados pela
companhia nos últimos três anos.
A ferramenta conta com diversos
módulos pré-programados de
criação para recursos como seção
de fotos, vídeos e feed de notícias,
que podem ser utilizados de acordo com as necessidades do projeto. O modelo de contratação é o
de software como serviço, com taxas mensais pelo uso da aplicação. Ao mesmo tempo, o processo
de criação conta com o suporte de
consultores da Pontomobi.
Inicialmente, a MobiStudios
oferecerá módulos de criação para
os sistemas operacionais iOS, da
Apple, e o Android, do Google.
Em breve, estarão disponíveis recursos de desenvolvimento para o
Windows Phone, da Microsoft.
Com a ferramenta, é possível criar
um aplicativo em poucos cliques.
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US$ 26 bi
É a receita estimada para o
mercado global de aplicativos
móveis neste ano, de acordo com o
Gartner, alta de 44% sobre 2012.

110%
Foi o salto nas vendas de
smartphones no Brasil no terceiro
trimestre, em relação a igual
período de 2012. As 8,3 milhões de
unidades representaram 54% das
vendas totais de celulares.

Após aquisições, empresa
alinha times e reforça a criação
Criada em 2007, com a
proposta de oferecer projetos
de mensagens de texto (SMS),
a Pontomobi evoluiu seu
modelo para um escopo mais
amplo, que hoje abrange
estratégias de ponta a ponta
no mundo móvel. Além da
incorporação da empresa ao
portfólio da e.Bricks Digital, do
Grupo RBS, em 2010, o
investimento em nove
aquisições foi um passo
importante — porém doloroso —
nesse processo. “Sofremos
muito nos últimos dois anos
para integrar tantas empresas,
muitas dela deficitárias e com
culturas diferentes.
Finalizamos enfim esse
processo e vamos retornar à

lucratividade já em 2013”, diz Leo
Xavier, executivo-chefe da
Pontomobi. Como parte desse
novo momento, a companhia está
reforçando seu time de criação.
"Hoje, 95% das nossas receitas já
são geradas diretamente por
clientes e não mais via agências",
diz . A empresa também está
investindo em uma estrutura
comercial com uma abordagem
segmentada, dando maior foco
aos setores de bens de consumo e
finanças e seguros. “Hoje,
estamos prontos. Temos uma
estrutura consolidada e uma
estratégia alinhada para capturar
as oportunidades do
amadurecimento do mercado”,
afirma Xavier, que projeta um
crescimento de 20% em 2014.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 dez. 2013, Empresas, p. 13.

