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Jornalista investiga
aOpusDei
Ahistória de umademorada
investigação jornalística. Em
OpusDei:OsMitos eaRealida-
de (416págs., R$ 39,90), lan-
çado recentemente pela Edito-
raCampus/Elsevier (www.
campus.com.br), o jornalista
norte-americano JohnL. Allen
Jr., correspondente doNatio-
nal CatholicReporter noVati-
cano, conta comopercorreu os
bastidoresdogrupo considera-
doomais polêmicoda Igreja
Católica.

LIVRO

MarietaeOdairJosé
paraseduziropovão
OCredicardCiti,doCitibank,
recorreuao cantorOdair José
para falar comasclassesC,D
eE. Já a redeCompreBem, do
PãodeAçúcar, buscou a atriz
MarietaSevero, aNenêdo se-
riado ‘AGrandeFamília”. As
duascampanhas buscamcum-
plicidadecomomesmopúbli-
co.A da redeCompreBem
marcaa estréia daagência PA,
doPãodeAçúcar, e a doCredi-
cardCiti, a deWashingtonOli-
vetto na nova empresa, após a
cisãodamarca como Itaú.
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Empresa destaca em campanha aspiradores sem fio e com ‘rodinhas’

Blackboard sobrevive à crise da internet e ganha mercado com programa que conecta alunos e professores

MÍDIAEPUBLICIDADE

REAÇÃO–ParaCunha, sóas inovaçõesestimulamasvendas

Arnoreinventaprodutos
pararecuperarmercado

Steven Pearlstein
THEWASHINGTON POST
WASHINGTON

Lembram da teoria econômica
por trás da mania das ponto-
com?Aidéiaeraque,diferente-
mentedomercadodeengenho-
cas eletrônicas, a economia da
internet estava condenada a
umacompetiçãomortalemque
a primeira companhia que al-
cançasse vantagem significati-
vaconquistariaquaseummono-
pólio,aomenosatésurgiranovi-
dade tecnológica seguinte.
As grandes economias de es-
cala faziam parte do esquema,
permitindo que a líder de mer-
cado travasse uma guerra de
preços debilitante contra com-
petidoras mais fracas. Havia
também uma coisa chamada
“efeito de rede”, que tinha a ver
com a preferência natural dos
consumidores pelo uso de soft-
ware compatível.
Pois a maioria das empresas
que apostou nessa teoria nau-
fragou.Mas, para aspoucas so-
breviventes, a teoria realmente
serviu. Existemo eBay e oGoo-
gle,claro.EexisteoBlackboard
Inc., deWashington.
O Blackboard, discretamen-
te, se tornou a lídermundial no
software usado para conectar
alunos com seus professores,
seus manuais, seus materiais
curriculares e uns aos outros.
Poralgumasestimativas, oBla-
ckboard detém atualmente até
80% do mercado americano,
com as vendas crescendo 20%
ao ano e as margens de lucro
outros 20%. O preço de suas
ações dobrou desde sua oferta
inicial, há dois anos.
OiníciodoBlackboard foium
pouco diferente do começo da-
quelas milhares de outras em-
presas iniciantes da internet.
Osfundadoreseramdoisex-co-

legasdefraternidadedaAmeri-
can University, Matthew Pit-
tinskyeMichaelChasen,quere-
solveramcomeçarumaempre-
sa em 1997, quando tinham24 e
25 anos, respectivamente, e
eram consultores juniores da
KPMG. A idéia básica era per-
mitir que professores colocas-
sem materiais curriculares à
disposição de alunos na inter-
net. Eles receberam financia-
mentoinicialdeumempresário
local do setor high tech, Ching-
HoFung,queconheceramnum
eventodenetworking (redesde
contato). Nos dois anos seguin-
tes, eles levantarammaisdeU$
100milhões emquatro rodadas
de financiamento de risco.
Quando a bolha das ponto-
com estourou, o Blackboard ti-
nha uma boa base de clientes e
dinheirosuficientenobancopa-
ra sobreviverà tormenta finan-
ceira. Como ainda era uma em-
presa privada, foi poupada do
comportamento implacável e
errático dos investidores de
Wall Street. E ajudou o fato de
que entre seus investidores de
risco estavam o Carlyle Group,
Microsoft, Dell, AOL e a Ka-
plan, divisão de educação da
The Washington Post Co. – in-
vestidorespacienteserespeita-
dos e com os bolsos forrados.
Mas, segundo Pittinsky, o
presidente e guru de educação
da companhia, o que deve ter
salvo o Blackboard do destino
das outras iniciantes foi a pró-
pria internet. Apesar de seus
planos elaborados para comer-
cializardiretamenteparaadmi-
nistradores de tecnologia de
universidadesedistritosescola-
res, o que realmente funcionou
melhor foi simplesmente colo-
carseusoftwarebásicodeadmi-
nistração de cursos à disposi-
ção de qualquer professor que
quisesse baixá-lo gratuitamen-

te da web. Muitos professores
queusaramoBlackboardcome-
çaramafalardeleaoscolegas,e
o programa se disseminou.

Quando a janela para lança-
mentos de ações se abriu nova-
mente em 2004, o Blackboard
havia alcançado U$ 100 mi-

lhõesemvendaseapuradoseus
primeiros lucros.OBlackboard
tornou-se o portal por meio do
qual anotações de aulas eram

disponibilizadas, testes e pro-
blemaseramacessados,etraba-
lhos de casa entregues.
No ensino fundamental, pais
podiamusaroBlackboardpara
descobrir quais eram os deve-
resdecasadosfilhos.Eosadmi-
nistradores começaram a usar
oBlackboardpara integrar tra-
balhos curriculares com regis-
trosescolareseorganizarativi-
dades extracurriculares.
A maior inovação talvez te-
nha ocorrido quando a Pear-
son, a maior editora de livros-
texto do mundo, adotou proto-
colos e padrões do Blackboard
emseussitesdecursosinterati-
vos na internet. Não só outras
editoras seguiramomesmo ca-
minho, como isso deu a escolas
que desejavam consolidar suas
várias aplicações de software
umarazãoamaisparaescolher
o líder do setor.
Com tudo isso, é particular-
mente curioso que o Departa-
mentodeJustiça,nocomeçodo
ano, tenha permitido que aBla-
ckboard, com 45% a 50% do
mercado,comprassesuaprinci-
pal rival, aWebCT, que tem de
35% a 40%. Claro, ainda há mi-
lhares de sistemas de universi-
dades e escolas sem software
de e-learning (aprendizado ele-
trônico), e as que os têmpodem
trocardefornecedornahorade
renovar seus contratos.
Mas a discreta aprovação da
fusão das duasmaiores empre-
sasnummercadocomfortesca-
racterísticas de destruição da
concorrênciaéamelhorevidên-
cia de que a administração
Bush abandonou a aplicação
dos dispositivos antitruste. Se-
ja como for, o Blackboard está
fazendomaisparamudarama-
neira como ensino e aprendiza-
do são feitos nos Estados Uni-
dos do que qualquer política do
governo federal. ●

CasasBahia
investem
300%mais
queUnilever

ELETRODOMÉSTICOS

Carlos Franco

Asimplesausênciadeduasrodi-
nhas, capazes de arrastar para
um lado e outro um aspirador
depó,fezaArno, líderdemerca-
do de eletroportáteis no País,
perder espaço para concorren-
tes como Electrolux, Walita e
Tramontina. Agora, com rodi-
nhas, depois de investimento
emtecnologia e empublicidade
–quecomeçaaserveiculadaes-
tasemana–aempresaquerrea-
gir. Omote da nova campanha,
criada pela agência F/Nazca, é
“para sua casa respirar bem”.
MarcioCunha,diretor-geral

daArnonaAméricaLatina, ex-
plica que a empresa havia prio-
rizado os aspiradores de pó de
mão, só que omercado hoje de-
mandaprodutosmaioresecom
mobilidade.
Para compensar a entrada

sóagoranosegmentodeaspira-
doras “canisters” (com rodas),
aArno tambémlançaosprodu-
tos wireless, sem fio. “Com es-
ses cinco novos produtos com-
pletamos a nossa linha de aspi-
radores”, diz Cunha.
O motivo do investimento,

justifica o diretor-geral da Ar-
no, é a pequena presença desse
produto nos lares brasileiros,
de modestos 23% em compara-
çãoaoutroseletroportáteis,co-
mo liquidificadores, presente
emmais de 70%.
“Éummercadoquenão está

saturado e pode se traduzir em

vendas”. Atualmente, o merca-
do brasileiro para os produtos
daempresanãochegaarespon-
der por 6%do faturamento glo-
bal do grupo francês SEB, que
foi de €2,4 bilhões em 2005. A
meta é que o porcentual alcan-
ce 10% antes de 2010.
AArno,fundadaem1940,es-

tá empoder do grupo SEB des-
de 1997 e é responsável por
mais da metade dos €200 mi-
lhões que o grupo fatura na

América do Sul. OBrasil é uma
das bases mais importantes do
grupoSEBnaregião,eaúnicaa
contar com uma marca regio-
nal, a Arno, que também está
presente noMercosul.
Nos países do Pacto Andino

(Bolívia,Equador,PerueVene-
zuela),mesmoquandoabasteci-
dospeloBrasil,osprodutoscar-
regamamarcaSamurai. Entre
asmarcasglobaisdaSEBestão
Moulinex, Calor, Lagostina,

T-Fal e Panex, que foi adqui-
rida e trouxe junto a Roche-
do, Clock e Penedo.
“Temosmais de85 itens e

somos campeões em regis-
tros de novas patentes para
manter a liderança, que se
conquistacomnovidadespa-
ra os consumidores”, diz
Cunha.Anovacampanhase-
ráaúltimadaF/Nazcaantes
da contratação da agência
Publicis.
Cunha explica que, num

mercado competitivo, com
produtosquetêmcaracterís-
ticassimilares,oqueinfluen-
cia a decisão de compra dos
consumidores são inova-
ções. Ele conta o caso dos
ventiladores repelentes,
uma inovação que fez suces-
sonesteverão.“Percebemos
queocalordomotordosven-
tiladores poderia ser usado
para dissolver gradualmen-
tenoarpastilhasderepelen-
tes. Fez enorme sucesso,
principalmente nas regiões
ondeé forteapresençade in-
setos no verão, como os per-
nilongos”.
O liquidificador autolim-

pantefoioutrocasodesuces-
so, assim como uma tecla no
produto que exige mais do
motor para quebrar pedras
de gelo. Na sede da Arno, na
Mooca, estão expostas essas
evoluções, muitas vezes fru-
to de pequenos detalhes, co-
mo as rodinhas.●

NOVAONDA–OBlackboard tornou-seoportal noqualosalunosacessamtestese trabalhosdecasa
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RANKING

Com R$ 1,027 bilhão, as Ca-
sasBahialideraramoinvesti-
mento publicitário no País
em2005.Éoquerevelaoran-
king Anunciantes&Agên-
cias,queo jornalespecializa-
doMeio&Mensagem(M&M)
divulga hoje. E, se não chega
asernovidadesessa lideran-
ça, o que chama a atenção,
agora, é a rede ter aplicado
300% mais que os R$ 267,8
milhões da Unilever, duran-
tedécadasomaioranuncian-
te do País e há três anos na
segunda posição.
“Mesmo com pequena

queda de um ano para outro
–de28,1%para26,8%–ovare-
jo lideraonegóciodapublici-
dade”,dizJoséCarlosdeSal-
les Gomes Neto, do M&M.
EleressaltaoavançodaInsi-
nuante,empresaforadoeixo
Rio-São Paulo, que investiu
R$ 110,3 milhões, mais que a
Volkswagen, por exemplo.
No setor público, a Petro-

brás sai na frente entreos 30
maioresanunciantes,comin-
vestimento de R$ 132,9 mi-
lhões(-2%sobre2004).Asur-
presa ficou por contadaCai-
xa Econômica Federal, que
saltou do 4º para o 2º lugar,
superando o Banco do Bra-
sil.Osdados, calculadospelo
Ibope/Monitor levam em
conta os descontos.
Puxada pelas Casas Ba-

hia, a Y&R lidera o ranking
deagências, seguidaporMc-
Cann-Erickson, Almap/BB-
DO, JWT, Lew,Lara, DM9
DDB,. Ogilvy, F/Nazca, Gio-
vanni, FCB ePublicis.●C.F.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2006. Economia, p. B12. 




