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CADERNO B
ibmfornecerá tradutor a soldados americanos

Gol anuncia estatísticas de tráfego de março de 2007

A International Business Machines Corp. (IBM) fornecerá às tropas
norte-americanas que atuam no Iraque dispositivos de tradução para
ajudá-las a se comunicar com a população local.

Comparado ao mesmo período de 2006, o número de passageiros
transportados e a capacidade no sistema Gol aumentaram 43% e
59%, respectivamente. A taxa de ocupação foi de 62% em março.

Ação do zôo de Berlim sobe com potencial de Knut
As ações da Zoologischer Garten Berlin AG, que opera o Zoológico
de Berlim, deram um salto de 58 % graças ao potencial valor da marca “Knut”, nome dado ao filhote de urso polar nascido no local.

EDITORAS
LIVROS

Editoras como Ediouro e a americana Thomas Nelson tentam lucrar com publicações evangélicas

Didáticos e religiosos puxam mercado editorial
Diretor da Câmara Brasileira do Livro diz que o
grande potencial de crescimento do País tem
atraído editoras de países como Espanha e Portugal
são paulo

Os novos canais de distribuição
de livros, como as bancas de jornais e os supermercados, e o aumento de vendas dos livros religiosos e didáticos estão ajudando
a puxar o crescimento do mercado editorial brasileiro.
A Editora Nova Fronteira, que
fechou o ano de 2006 com prejuízo de R$ 1,7 milhão, prevê que fechará o ano de 2007 no azul. Isso
porque a editora cresceu 80% em
de 2005 para 2006, segundo Mauro Palermo, diretor superintendente da Nova Fronteira.
“Nossos planos de crescimento certamente passam, não apenas pelo reforço das nossas ações
nos canais já tradicionais de venda de livros como livrarias e Internet, mas também na ampliação
das nossas operações nos chamados novos canais, tais como
supermercados,vendas porcatálogo, lojas de conveniência, bancas de jornal etc.”
Não é à toa que a editora está

k

CAMPEÕES

«Os responsáveis pelas
boas taxas de
crescimento são os
livros infantis, seguidos
dos romances e das
publicações religiosas»
ARMANDO ANTONGINI
DIRETOR DA CBL

investindo nesses novos canais.
De acordo com levantamento feito pelaCâmara Brasileirado Livro
(CBL), enquanto o crescimento
total do mercado editorial foi de
quase 19% entre 2004 e 2005, as
vendas em supermercados cresceram, no período, mais de 60%.
Em bancas de jornal, o aumento foide 48,19%,enquanto nasescolas os índices subiram em quase 35%.
Apesar de as avaliações do setor editorial seremmais lentas (os
dadossobre 2006só serãoconhe-

cidos pelaCBL no final de2007), o
diretor da entidade, Armando
Antongini, estima que, no ano
passado, tenha havidoum crescimento menor, próximo dos 5%.
“É apenas uma pista que obtive
de conversas com empresários,
mas os maiores responsáveis por
esse crescimento são os livros infantis, que há muitos anos são os
que mais engrossam os índices,
seguidos pelos romances, pelas
publicações religiosas epor livros
de auto-ajuda”, relata.
Mesmo assim, o otimismo é
grande no setor, jáque a média de
livros consumidos por habitante
ao ano é de menos de dois exemplares. Isso levou editoras espanholas, como a Planeta e a Santilhana, e portuguesas, como a Almedina, a investirem no mercado
brasileiro. Segundo Antongini,
essas empresas contam com o
público potencial, que deve crescer em algum momento.
Preço acessível

Outro fator que elevou a tiragem
nos chamados novos canais é o
investimento daseditoras empublicações de preço acessível.
O diretor superintendente da
Nova Fronteira informa que “o

Ele ressalta que nem todos seus
afiliados responderam à pesquisa da CBL e exibe dados de uma
sondagem encomendada pela
ABEC, que revela um crescimento de 22,5% do setor e um faturamento de R$ 239 milhões, também relativo a 2004.
O crescimento no setor desperta o interesse
de outras editoras
“Existe um movimento de editoras não
Religiosos
religiosas tentando enO segundo setor que
trar no nosso segmento.
maiscresceu noperíodo
foi o de livros religiosos. Armando Antongini Um exemplo foi a joint
ventureentre a Ediouro e
Ficou atrás apenas dos
títulos didáticos, relacionados à a Thomas Nelson (a maior editora
educação básica e ao Ensino Mé- evangélica americana). O que indio, cujas vendas foram alavanca- dicará o sucesso desses empreendas por programas de distribui- dimentos será a capacidade de
ção gratuita promovidospelo Mi- entendimento dessas empresas
nistério da Educação, responsá- dosegmento editorialevangélico
veis por tiragens de acima de 150 brasileiro. Nossa preocupação é a
entrada de empresas que só estemilhões de exemplares.
O setor religioso, segundo a jam enxergando o segmento coCBL, produziu mais de 31 mi- mo uma boa oportunidade.”
james cimino
lhões de cópias.
Whaner Endo, diretor executiJá publicamos 295 reportagens sobre
vo da Associação Brasileira de
MERCADO EDITORIAL
Editores Cristãos (ABEC) tem dados relacionados apenas às pu- Para mais informações sobre esse tema, use
nosso buscador nos sites:
blicações evangélicas produzidas
www.dci.com.br
e comercializadas no ano 2004.
www.panoramabrasil.com.br
público consumidor de livros nos
novos canais, de maneira geral,
tem menor poder aquisitivo que
o público tradicional consumidor de livros vendidos em livrarias” e que, portanto, houve adaptação das obras a esses novos canais para poder oferecer
o mesmo conteúdo dos
livros tradicionais a preços reduzidos.

Vendas em
escolas têm 30%
de inadimplência
Outro canal de vendas que
cresce bastante no Brasil é a
tradicional venda de porta em
porta, que cresceu mais de
11% entre 2004 e 2005.
Grande parte dos lucros obtidos nesse tipo de venda é trazida das escolas. “Os vendedores oferecem alguns títulos a
diretores e coordenadores pedagógicos da instituições de
ensino para avaliação. Aprovadas, algumas dessas obras são
doadas às bibliotecas das escolas em troca de os vendedores poderem oferecer, no horário do intervalo, um catálogo
de publicações aos alunos”, diz
Antongini.
No entanto, é um setor com
índice de inadimplência de
30%, pois os alunos recebem
os livros antecipadamente
acompanhados de um boleto,
já que tais famílias são das
classes C e D e não dispõem de
outros meios de pagamento
como cheques ou cartões de
crédito.

Fonte: DCI, São Paulo, 04 abril. 2007. Negocios, p. B-1.

LOGÍSTICA
CRISE AÉREA

Agência isenta tamem relatório sobre
crise, mas recomenda investigação
Órgão regulador não responsabiliza
companhia aérea pela crise, porém
quer explicações sobre overbooking
são paulo // No relatório final referente aos inciden-

tesverificados nosetoraéreo,entre osdias20e 24de
dezembro do ano passado, a Agência Nacional de
AviaçãoCivil(Anac)isentou aTAMLinhasAéreasde
ser responsável pelo número anormal de cancelamentos e atrasos de vôos.O órgão relacionou os episódios à crise que afetou o Sistema de Aviação Civil
ao longo de 2006 e afirmou que ela não teve origem
em uma causa isolada, mas na conjunção de fatores
que contribuiu para o resultado caótico verificado
nos dias que antecederam o Natal.
“É importante ressaltar que foram identificados
também casos de overbooking [ato de se reservar
mais bilhetes por parte das companhias aéreas do
que a capacidade da aeronavepode conter] que certamente contribuíram para o agravamento da situação de crise. Entretanto, dada a quantidade de ocorrências do tipo verificadas por etapa, pode-se concluir que as mesmas não se revelaram como causa
primária dos problemas verificados, agindo apenas
como causa secundária, de pouca influência”, indicou o relatório realizado pelo órgão.

Exposição ao risco

De acordo com a Anac, embora tenha agido como
causa secundária dos incidentes ocorridos no período natalino, o número de casos de overbooking
verificados nos vôos da TAM indicaram que a companhia assumiu um risco operacional.
“As operações realizadas com altos índices de
ocupação em vários vôos e em vários dias consecutivos colocaram a TAM em uma situação de vulnerabilidade, principalmente a partir da constatação de
vários cancelamentos ocorridos nos dias de pico.
Nesses casos a empresa não apresentava capacidade ociosa suficiente que permitisse a realocação dos
passageiros egressosdos vôos canceladosdentro do
mesmodia, umavezque osdemaisvôos daempresa
para o mesmo trecho já se encontravam todos com
altos índices de ocupação para aquela data e para os
dias seguintes”, relatou a Anac.
A agência, entretanto, não pode contabilizar o
número de passageiros prejudicados pelo overbooking da TAM, apesar de constatar que, em 58 rotas,
foram identificados altos índices de ocupação para a
semana que antecedeu o Natal. A Anac recomendou
que sejam realizadas investigações, uma vez que,
mesmo antes de a crise ser deflagrada e ocorrerem
oscancelamentos, acompanhiajácontava comum
alto nível de ocupação em alguns de seus vôos.
beatriz cutait

TURISMO

Banco Fibra financia
cruzeiro a pensionista
são paulo

O // Banco Fibra e a Costa Cruzeiros anunciaram ontem a criação de uma linha de crédito para
viagens de navio para aposentados e pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
O “Navio Mais Fácil” será descontado em folha de pagamento e
poderá ser financiado em até 40
vezes. “A idéia é proporcionar às
camadas de baixa renda um produto turístico que até hoje era restrito à classe alta”, disse o diretor
do Banco Fibra, João Rabello.

O projeto pretende beneficiar
mais de 23 milhões de aposentadose pensionistasemaisde 8milhões de servidorespúblicos aposentados e na ativa. O crédito
consignado tem taxas de juros
maisbaixas queasdo mercado.O
valor médio de um cruzeiro varia
de R$ 3.500 a R$ 4 mil; com o parcelamento, as mensalidades sairão pormenos de R$ 100.“O turista preserva o limite de seu cartão
de crédito para realizar compras
durante a viagem”, disse o diretor
da Costa, René Hermann.

A Costa Cruzeiros transportou
880 mil turistas em 2006 e projeta
alcançar a marca de 1 milhão até o
final do ano. A companhia italianatambém estálançandocruzeiros temáticos. A temporada Diamante lança dois novos cruzeiros
—o1ºGourmet, abordodoCosta
Clássica,e o1º Tango& Milonga,a
bordo do Costa Victoria, com destino aos mares do sul — estão no
pacote.
Já o Costa Victoria será ponto
de encontro para quem é da gastronomia italiana, com o 8º Prata
All’Italiana. O Costa Mágica será
palco para o 5º Dançando a Bordo, o 6º Bahia Bem-Estar e o 14º
Cruzeiro Fitness.
wanessa araujo

