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iPad Air chega
às lojas do País
na sexta-feira

Camilo Rocha
Bruno Capelas

A Netflix está prestes a estrear
sua primeira produção original
infantil. Em parceria com a
DreamWorks, os cinco primei-
ros episódios de Turbo FAST
chegam à plataforma no dia 24
de dezembro, em todos os terri-
tórios onde está disponível, in-
cluindo o Brasil. A animação é
uma adaptação para a tela me-
nor do longa-metragem Turbo,
lançado em 2013 pela Dream-
Works, estúdio fundado por
Steven Spielberg.

O filme foi mal nas bilhete-
rias norte-americanas, faturan-
do pouco mais de US$ 80 mi-
lhões e reduzindo a receita do

estúdio no terceiro trimestre
em 17%.

O programa faz parte de um
acordo assinado entre a produ-
tora e a Netflix ,que pretende
criar até 300 horas de programa-
ção inédita baseada nos perso-
nagens da DreamWorks. “A
Netflix está revolucionando a
indústria da TV, e estamos ani-
mados em fazer parte disso”,
diz Jeffrey Katzenberg, CEO da
DreamWorks, em um comuni-
cado à imprensa.

Mais episódios serão lança-
dos no começo de 2014, mudan-
do pela primeira vez a estraté-
gia das séries originais da Net-
flix como House of Cards e Arres-

ted Development, que tiveram
uma temporada inteira lançada
ao mesmo tempo.

O acordo com a Dream-
Works não é o único recente-
mente feito pela Netflix. Em no-
vembro, a empresa assinou um
contrato com a Disney para de-
senvolver quatro séries de per-
sonagens secundários da Mar-
vel, estúdio que criou persona-
gens como Homem-Aranha e
X-Men, e foi recentemente ad-
quirido pela Disney.

Ted Sarandos, executivo-che-
fe de conteúdo global da Net-
flix, disse à imprensa america-
na que o comportamento televi-
sivo de crianças, que gostam de
assistir ao mesmo episódio vá-
rias vezes, “se presta ao modelo
de TV sob demanda”.

A Netflix trabalha com um
único modelo de serviço. O
usuário paga uma mensalidade
(no Brasil, R$ 16,90) e pode
acessar todo o conteúdo de fil-
mes e séries do site quantas ve-
zes quiser.

Premiado. Em 2013, a Netflix
fez história ao ser premiada
com um Emmy por sua primei-
ra série original, o drama políti-
co House of Cards. Foi a primeira
vez que uma série exclusiva-
mente online venceu uma cate-
goria do prestigioso prêmio da
TV americana (Melhor Direção
em Drama).

Ao todo, as produções da Net-
flix totalizaram 14 indicações
ao Emmy.

Não faltou quem questionas-
se a premiação de uma produ-
ção feita para a internet e não
veiculadaem uma emissora con-
vencional. “Venho tentando di-
zer há um tempo que é televi-
são. São várias imagens piscan-

do em uma tela. É televisão. As
vitórias do Emmy significam
que é uma televisão de qualida-
de”, disse Ted Sarandos.

Série brasileira. Ao longo do
ano, surgiram rumores sobre a
produção de uma série original
da Netflix no Brasil, país que a
empresa diz ser um mercado
prioritário, embora não revele
números (ela divulga apenas o
total global de 40 milhões de as-
sinantes).

“Adoraríamos fazer (uma sé-
rie no País), mas precisamos au-
mentar nossa base de assinan-
tes aqui”, explicou Sarandos
em outubro quando visitou o
Brasil para anunciar o vencedor
do Prêmio Netflix, evento que
selecionoufilmes brasileiros pa-
ra o catálogo internacional da
emissora a partir da votação de
internautas.

Por enquanto, a única atra-
ção exclusiva feita no Brasil é o
humorístico A Toca, protagoni-
zado por Felipe Neto, um dos
expoentes do YouTube, que
não é considerado original da
empresa por não ser uma produ-
ção global para a plataforma.

A desenvolvedora russa de mo-
dems Yota Devices lançou on-
tem seu primeiro smartphone,
com a esperança de que sua no-
va tela de dois lados permita
que ela entre nos mercados da
Europa e do Oriente Médio.

A Rússia é um importante
mercado para fabricantes de ce-

lulares, como Apple e Samsung,
mas até agora não teve sucesso
no desenvolvimento de smart-
phones. A Yota Devices, sedia-
da em Moscou, planeja vender
o telefone em 20 países no ano
que vem, após fazer sua estreia
em 2013 na Rússia, Áustria,
França, Alemanha e Espanha.

“Se tivermos acertado, ficare-
mos felizes, pois de dois a três
anos todos vão nos copiar”, dis-
se o presidente executivo da Yo-
ta, Vlad Martynov, se referindo
ao sucesso dos iPhones da
Apple desde seu lançamento
em 2007. A Yota não tem pla-

nos para um lançamento no
competitivo mercado dos EUA.

O YotaPhone, montado na
China a partir de componentes
fabricados no Japão e em Tai-
wan, conta com uma tela de
LCD iluminado de um lado e
uma tela de papel eletrônico
projetada para imitar a aparên-

cia de tinta comum em papel
do outro. Tem processador
Qualcomm Snapdragon S4,
2GB de RAM, tela de 4,3 pole-
gadas e câmera de 12 MP.

O telefone, baseado no sis-
tema operacional Android,
do Google, estará disponível
a partir de 19.990 rublos ( cer-
ca de R$ 1,4 mil) em lojas na
Rússia, ante um preço de cer-
ca de 29 mil rublos (R$ 2 mil)
pelo iPhone 5C da Apple com
as mesmas especificações de
memória.

O aparelho já havia sido
apresentado pela empresa
na Mobile World Congress,
em Barcelona, em fevereiro.
Na época, o porta-voz da em-
presa afirmou que o apare-
lho chegaria “a todos os gran-
des mercados do mundo, in-
clusive o Brasil e a América
Latina” até o início de 2014. /
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Netflix estreará primeira produção infantil original

Fabricante russa
lança smartphone
com duas telas

● A gigante do varejo de produ-
tos eletrônicos Best Buy já foi
vista como o exemplo mais co-
nhecido do “showrooming”, no-
me dado ao ato de visitar uma
loja para conhecer um produto e
depois comprar mais barato no
site de outro estabelecimento.
A empresa resolveu abraçar o
conceito com a campanha: “O
melhor showroom das suas fé-
rias”. Oferece garantia de equiva-
lência de preço para combater o
“efeito do showroom”.

A empresa também convidou
marcas importantes a promove-
rem seus produtos em uma estra-
tégia “loja-dentro-da-loja”. A
Best Buy diz ser o único lugar
onde se pode ver, tocar, compa-
rar e comprar os cinco tablets
mais populares - Apple, Google,
Kindle, Microsoft e Samsung.

Lojas misturam compra física e virtual
Unidades em ‘carne e osso’ de estabelecimentos online permitem que clientes conheçam produtos antes de fechar a compra no site
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Ligia Aguilhar

A Apple ainda mantém silêncio
sobre a chegada do iPad Air no
Brasil, mas ontem as varejistas
da internet colocaram no ar pá-
ginas especiais sobre o produto
anunciando que as vendas co-
meçam amanhã.

O tablet chegou às lojas dos
Estados Unidos no início de no-
vembro, vendido por US$ 499.
No Brasil, ainda não há informa-
ções sobre preços. Lojas como a
Saraiva, Ponto Frio e Extra abri-
ram cadastro para interessados
registrarem seus contatos nos
sites e serem avisados sobre o
início das vendas. Especula-se,
porém, que o produto custe a

partir de R$ 1.749 na versão de
16 GB.

Maisfino e leve que o seu ante-
cessor, o iPad Air tem 7,5 mm de
espessura contra 9,4 mm do
iPad anterior (20% menor); e
tem 450 gramas contra 640 gra-
mas do modelo anterior (30%
mais leve). Seu chip é o A7, o
mesmo do iPhone 5S, de 64 bits,
duas vezes mais potente que o
A6X, e o tablet tem câmera de
5MP. A bateria tem previsão de
10 horas de duração.

O iPad Air foi lançado no iní-
cio de outubro junto com outra
novidade da Apple, o iPad Mini
com tela de retina, tecnologia já
presente no outro iPad e no
iPhone 5S. Esse modelo, po-
rém, ainda não tem previsão de
chegada ao País. Um dos moti-
vos é que o estoque do produto
está comprometido em outros
países onde ele já está à venda, o
que pode atrasar o lançamento
do modelo no Brasil.

Lylan Copelin
AUSTIN-AMERICAN STATESMAN

Em sua nova Guideshop no
centro de Austin, Texas, a Bo-
nobos tem jeans, suéteres, ca-
misas, ternos e suas roupas
de sarja de marca registrada
de todas as cores e tamanhos
que a varejista online vende.
Mas nenhum desses itens po-
de ser comprado na loja.

Um consumidor, seja por in-
dicação ou por estar de passa-
gem, pode conseguir um ajuste
personalizado, fazer suas esco-
lhas, encomendar online e rece-
ber o produto em casa num pra-
zo de dois dias.

A Bonobos é uma pioneira na
tendência de varejo “clicks-to-
bricks” (lojas de varejo online
que abrem showrooms físicos),
procurando explorar a vanta-

gem do comércio face a face no
espaço de 140 metros quadra-
dos sem a desvantagem de ter
que manter um estoque.

O showroom de comércio ele-
trônico, que foi inaugurado em
agosto, é um dos oito espalha-
dos por todo o país. O experi-
mento foi tão bem-sucedido
que a empresa de confecções
masculinas online pretende ex-
pandir para mais cidades.

“É uma parte importante de
nosso cronograma de cresci-
mento”, disse Erin Ersenkal, vi-
ce-presidente da companhia.
“Queremos dobrar o número
de lojas no próximo ano.” O va-
rejo está evoluindo com algu-
mas empresas que só operavam
online se aventurando no co-
mércio offline (lojas físicas) e
varejistas com lojas físicas forta-
lecendo seus esforços online. A
tecnologia, em particular os
smartphones e tablets, está mu-
dando o panorama competitivo
e a experiência de comprar, mas
muitos analistas preveem que
modelos híbridos são o futuro
das compras a varejo.

É fácil de entender. A Funda-
ção Nacional do Varejo dos
EUA prevê que as vendas totais
nos feriados de fim de ano cres-
cerão 3,9%, para US$ 602,1 bi-
lhões, mas as vendas online po-
derão crescer 15%, para US$ 82
bilhões. Olhando além desta
temporada, a Frost & Sullivan,
uma empresa e consultoria, pre-
vê que o varejo online vai aboca-
nhar quase 20% das vendas
mundiais até 2025.

Warby Parker, que vende ócu-
los com receita online, abriu cin-
co lojas, tem nove “lojas-dentro-
de-lojas” e um showroom itine-
rante num ônibus escolar refor-
mado.

“Nós realmente vemos o futu-
ro do varejo como uma aborda-
gem mista”, disse Julie Wien-
cek, uma porta-voz da Warby
Parker. “É legal trazê-los para
um espaço onde eles podem
imergir numa marca.” Lojas

temporárias – chamadas às ve-
zes de “pop-ups” nos Estados
Unidos – sãooutra estratégia pa-
ra varejistas online.

O Google inaugurou este ano
seu primeiro “Winter Wonder-
labs” em seis cidades america-
nas para expor seus tablets, lap-
tops e outras engenhocas. Os
consumidores podem testar os
produtos, mas terão de comprá-
los online. Os showrooms fe-
charão ao término da tempora-
da de festas.

Mesmo a Amazon, a nêmesis
da internet para tantas rivais de
“carne e osso”, vem sendo per-

seguida por especulações de
que pode abrir lojas físicas.

Em entrevista à rede CBS, o
CEO Jeff Bezos negou: “Nós
adoraríamos, mas somente se
pudermos ter uma ideia real-
mente diferenciada. Uma das
coisas que não fazemos muito
bem na Amazon é imitar ofer-
tas”. Por enquanto, a Amazon
se limitou a armários dentro de
lojas de varejo onde consumido-
res podem pegar compras já fei-
tas e a oferecer uma divisão nas
vendas de e-books a livrarias in-
dependentes que vendam E-rea-
ders Kindle e tablets .

A Bonobos se aventurou no
negócio físico após pedidos de
clientes. “Esse modelo foi cria-
do quase por acidente”, disse
Tara Pettinato, gerente da loja
de Austin.

Andy Dunn, cofundador e
CEO da Bonobos, disse à CNBC
que o comércio online continua-
rá sendo a “loja principal”, mas
que a loja física tem seu lugar.

“Em 2007, quando começa-
mos a companhia, dissemos
que o mundo inteiro ia ser so-
mente online”, disse ele. “Mas o
que aprendemos é que a expe-
riência offline de tocar e sentir

as roupas não vai desaparecer.”
Com as Guideshops, Pettinato
disse que o consumidor não pe-
de mais dois números do mes-
mo produtos por não ter certe-
za do tamanho. Baird, o consul-
tor de varejo, disse que as devo-
luções – particularmente com
entrega gratuita nos dois senti-
dos – podem sair caro.

“Queremos o melhor dos
dois mundos”, disse Pettinato.
“Há alguém aqui o ajudando.
Nós tiramos o trabalho de supo-
sição da compra online.” / TRA-
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Best Buy brincou
com hábito de olhar
e não comprar

Animação. Produção é fruto de adaptação do longa ‘Turbo’

Sucesso. A Bonobos já tem oito showrooms espalhados pelos Estados Unidos e pretende abrir mais unidades

Duplo. Celular tem telas de
LCD e de papel eletrônico

● Mudança
A Netflix quer criar até 300 horas
de programação inédita baseada
nos personagens da Dream
Works e vai mudar seu modelo
pela primeira vez e lançar mais
conteúdo no início de 2014.

Adaptação para a TV da
animação ‘Turbo’, feita
em parceria com a
DreamWorks, vai ao ar
no dia 24 de dezembro

Yota Devices planeja
vender o telefone em 20
países no ano que vem;
Brasil e América Latina
estão nos planos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B23.




