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A companhia americana Proc-
ter & Gamble vendeu sua divi-
são de produtos farmacêuticos
à empresa irlandesa Warner
Chilcott, em uma operação de
US$3,1 bilhões. O acordo inclui
a aquisição dos remédios e fá-
bricas em Porto Rico e na Ale-
manha. A previsão é de que a
maioria dos 2,3 mil emprega-
dos na divisão farmacêutica da
Procter&Gamblesigamtraba-
lhandoparaosnovosproprietá-
rios.Espera-sequea transação
seja concluída ainda no final
deste ano.

P&Gvendedivisão
demedicamentos

A Volkswagen lança hoje a no-
va versão da picapeSaveiro, de
olho na liderança do mercado
nacional. “Já lideramos as ven-
das no segmento de carros de
passeio, com 11 mil unidades à
frente da concorrente (Fiat), e
certamente vamos aumentar
nos participação em comer-
ciais leves”, diz o presidente da
VW do Brasil, Thomas Sch-
mall. De janeiro a julho, a VW
vendeu 390,7 mil automóveis e
comerciais leves, enquanto a
Fiat vendeu 410,9mil.

MICROEMPRESAS

Ex-aprendizdefloristavira
donodefloriculturavirtual

A Azul Linhas Aéreas lança
amanhã uma unidade de negó-
cios voltada ao transporte de
cargas, a Azul Cargo, amplian-
do competição com as líderes
TAMeGol. A empresa indicou,
no entanto, que não serão usa-
dos aviões exclusivamente pa-
ra o transporte de carga, e sim
parte do espaço livre das aero-
navesutilizadasemvooscomer-
ciais. A Azul opera hoje 12
aviões Embraer 190 e 195, e de-
ve chegar ao final do ano com
uma frota de 14 aviões.

AfinlandesaNokia,maiorfabri-
cante de telefones celulares do
mundo, vai começar a fabricar
laptops, entrando em um mer-
cado ferozmente competitivo,
mas em rápido crescimento. O
primeiro modelo será um net-
book – um notebook de baixo
custo, usado basicamente para
navegar na internet e executar
outros aplicativos básicos. O
Nokia Booklet 3G será equipa-
do com sistema operacional
Windows, da Microsoft, e pro-
cessadorAtom, da Intel.
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Volkswagenlança
anovaSaveiro

● Interatividade:OGinga é um
software desenvolvido noBrasil,
para rodar em televisores, conver-
sores, aparelhos celulares e ou-
tros equipamentos que recebemo
sinal de TVdigital. Apesar de ele
já existir em laboratório há alguns
anos, a norma técnica só ficou
pronta emabril deste ano, e os
primeiros equipamentos coma
versão completa devemcomeçar
a chegar aomercado nos próxi-
mosmeses

●Aplicações:As emissoras de TV
criamaplicações interativas que
rodamsobre oGinga, e as transmi-

tempelo ar, junto comos progra-
mas. Todas as grandes redes de
TV já colocaramaplicações intera-
tivas no ar, que ainda não podem
ser usadas pelos espectadores
por falta de TVs e conversores
comoGinga.

●Potencial:Devemser vendidos,
no ano que vem, cerca de 1milhão
de conversores e aparelhos de TV
comoGinga, segundo estimativa
daTQTVD. Até agora, foramco-
mercializados cerca de 1,6milhão
de receptores de TV digital. O si-
nal já está disponível em22 cida-
des doPaís.

Marianna Aragão

O paulista Clóvis de Souza, de
39 anos, criou sua empresa vir-
tual no ano em que estourou a
bolha da internet – e centenas
deempresas “pontocom”desa-
pareceram da noite pro dia. A
apostanavendadefloresonline
só ocorreu porque o empreen-
dedor imaginava conhecer o
terreno onde estava pisando.
Aosdezanos,começounoramo
como aprendiz de florista e aos
19,abriusuaprimeirafloricultu-
ra,emumasalaalugadanaMoo-
ca, zona leste de São Paulo.
Temposdepois,passouadistri-
buir folhetos nas casas da re-
gião, ampliando as vendas para
bairros vizinhos.

Mas a guinada do ambiente
real para o virtual acabou sen-
do mais complicada do que ele
esperava. “Eu sabia tudode flo-
res, mas não tinha ideia do que
era o mercado online”, conta
Souza. Para iniciar o negócio, o
empresário teve de alugar uma
plataforma de internet para o
processamento das compras,
que, nos anos seguintes, mos-
trou-se insuficiente para aten-
der a demanda.
Também perdeu tempo e di-

nheiro descobrindo a melhor
forma de transportar os arran-
jos sem danificá-los. Após qua-
tro anos de aprendizado – e al-
gunstropeços–,aempresades-
lanchou. “Construímosumaes-
trutura própria de tecnologia
da informação (TI) e dividimos
melhor as tarefas aqui dentro”,
diz o empresário, que contra-
tou um consultor para ajudá-lo
no trabalho. “Antes, todomun-
do fazia de tudo.”
Hoje, aGiulianaFloreséuma

das líderes no comércio virtual
de flores, cestas e presentes no
País. Comfaturamento estima-
do de R$ 11 milhões por ano, a
empresafaz10milentregaspor
mês e já deu origem a duas no-
vas marcas, uma delas voltada
somente ao público de baixa

renda. As três lojas físicas de
Souza,embriãodonegócio,res-
pondem atualmente por ape-
nas 10% das vendas.
Alémda reestruturação pro-

movidaporSouzaeseusquatro
irmãos,queajudamatocarone-
gócio,partedaevoluçãodacom-
panhia se deve ao desenvolvi-
mento do comércio eletrônico
noPaís.Nosúltimoscincoanos,
o mercado de vendas online
cresceu a uma média de 40%,
segundo a e-bit, empresa espe-

cializada em informações para
osetor.Nesteano,ofaturamen-
todessascompanhiasdeveche-
garaR$10,5bilhõeseste ano.O
segmentode floresecestasres-
ponde por 1% a 2% das vendas.

PIONEIROS
Segundo o diretor geral da
e-bit,PetroGuasti,asfloricultu-
ras online foram um dos seto-
res pioneiros no comércio ele-
trônico brasileiro. “Na maioria

dasvezes,sãoempresascomex-
periência na área e familiares,
cuja segunda geração resolver
apostar na internet.” Esse é o
casodaFloresOnline,principal
concorrente da Giuliana, que
nasceupor iniciativa de umdos
filhosdaempresáriaFátimaCa-
sarini,especializadaemdecora-
ção para eventos.
Porém, tiveram de lidar com

os desafios do crescimento ex-
plosivo da internet nos últimos

anos, expandindo suas estrutu-
ras e se adaptando aos hábitos
dos novos consumidores da in-
ternet: as classes C e D. “Hoje,
60%dasvendaseletrônicas são
realizadas por consumidores
com renda familiar mensal de
atéR$ 3mil reais”, diz Guasti.
Para Souza, o segredo para

se manter neste mercado é a
busca constante por mudan-
ças. “Tododia temumanovida-
de”, afirma.Atualmente, ele es-

tá empenhado emmais um no-
vo projeto: o desenvolvimento
de uma resolução para o site,
que permita o acesso por celu-
lar. “Estimamos que 8% dos
clientes acessem a internet pe-
lo telefone.” ●

Azul teráunidadede
transportedecarga
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AUTOMÓVEIS

InteratividadechegaàTVdigital

Renato Cruz

O software de interatividade
Ginga é a única tecnologia ge-
nuinamente nacional da TV di-
gital nipo-brasileira, que es-
treounoPaísem2dedezembro
de2007.Atéagora,nãoestádis-
ponível comercialmente. Mas,
depois demeses emeses de re-
sistência e contratempos, está
finalmente pronto, com a nor-
ma publicada, os produtos de-
senvolvidos e a adesão dos ra-
diodifusores, que começarama
ver no Ginga uma maneira de
aumentar a receita ede enfren-
tar a concorrência dos serviços
interativos, como a internet.
“Consideramos a interativi-

dadecomoumconteúdoquese-
rá tão importante em alguns
anos como o vídeo o e o áudio
sãohojeparanossostelespecta-
dores”,afirmouRaymundoBar-
ros, diretor de Engenharia da
TVGloboSãoPaulo. “Entende-
mos a interatividade com uma
excelente ferramenta para au-
mentar a atratividade de nos-
sos conteúdos.”
Pouca gente viu (já que os

equipamentos com o Ginga
completo ainda não estão no
mercado), mas as grandes re-
des já têm interatividade no ar.
A Rede Globo, por exemplo,
transmite uma aplicação que
acompanha a novela “Caminho
das Índias”, que traz informa-
ções que são como extras de
DVD.
“Temos cinco redes e pelo

menos cinco empresas de soft-
warequejádesenvolvemaplica-
ções interativas”, afirmou Fre-
dericoNogueira, presidente do
Fórum do Sistema Brasileiro
de TV Digital (SBTVD), que
reúneemissoras, indústriaego-
verno.“Emsetembro,deveche-
garaomercadooprimeiro tele-
visor com receptor embutido e
oGinga.”
A especificação técnica do

Ginga foi finalizada em abril. A
publicação da norma demorou
bastante porque, entre outros
problemas, os pesquisadores
brasileiros descobriram que a
primeira versão do software
exigiaopagamentoderoyalties
internacionais pouco antes do
lançamento da TV digital no
Brasil, há quase dois anos. As
emissoras testam conversores
comoGinga completo de fabri-
cantes como LG, Tecsys e Vi-
siontec. A interatividade deve
ser aprincipal atraçãodoeven-
to SET Broadcast & Cable

2009, que começa amanhã em
SãoPaulo.
Vinteeduascidadesbrasilei-

ras já têm transmissões de TV
digital, oqueequivaleaumapo-
pulação de 57 milhões de pes-
soas. Segundo as estimativas
do fórum, foram vendidos cer-
ca de 1,6 milhão de receptores
de TV digital, o que inclui con-
versores, televisores com re-
ceptor integrado, televisores
portáteis,receptoresparacom-

putador e celulares com recep-
ção digital.
Apesar de o fórumnãodivul-

gar dados separados por tipo
de equipamento, a mobilidade
foi, atéagora, oprincipal atrati-
vo daTVdigital brasileira, com
uma procura maior de celula-
rese receptoresparacomputa-
dor do que de conversores.
Cresceonúmerodemodelosde
aparelhos de TV com receptor
embutido,oquedeveacelerara

adoção.
“Esperamosque,em2010,se-

jamvendidos 1milhão de TVs e
conversores com interativida-
de”, afirmouDavidBritto, dire-
tor técnico da TQTVD, empre-
sa especializada em software
para TV digital. Esses equipa-
mentos podem ser ligados em
redes de banda larga ou mode-
ms de celular de terceira gera-
ção (3G), permitindo que o es-

pectadorenvie informaçõespa-
ra a emissora. “A aplicação do
‘Caminho das Índias’ já tem
uma enquete.”
QuandoaTVdigital foi lança-

da no País, o principal atrativo
eraaaltadefinição, queoferece
uma qualidade de imagem
maior do que a analógica, ade-
quadaparaos televisoresde te-
la grande de LCD ou plasma.
Acontece que esse tipo de apa-
relho ainda é inacessível para a

maior parte da população,
quenãoviuvantagemnaado-
ção da tecnologia.
A ênfase na alta definição

foi uma opção dos radiodifu-
sores, pois, entre as caracte-
rísticas da TV digital, era a
que trazia potencial de mu-
dançanomercado.Logoeles
perceberam,noentanto,que
a alta definição exige um in-
vestimento que não se tra-
duz em aumento de receita
publicitária. “A alta defini-
çãonãotrazessaoportunida-
de”, reconheceu Nogueira,
do FórumSBTVD.
Amobilidade,comarecep-

ção de TV digital aberta nos
celulares, foi enxergada co-
moumavantagempeloscon-
sumidores. Apesar de ainda
essaaudiência não sermedi-
da, também representa um
potencialdeampliarofatura-
mento,poispodetrazerpara
a televisão espectadores que
estão fora de casa.
A interatividade também

tem potencial de aumentar
receita, com serviços como
comércio eletrônico via tele-
visão e publicidade diferen-
ciada. ●
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Emissoras se convencem de que a ideia é boa e fabricantes já têm equipamentos prontos

Mesmo sem experiência na internet, empresa já fatura R$ 11milhões por ano

INÍCIO–DavidBritto, daTQTVD,demonstraaplicação interativadanovela ‘Caminhodas Índias’, daRedeGlobo, queestánoar
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EXPANSÃO–EmpresadeClóvis faturahojeR$11milhõespor ano

EMPREENDEDORISMO

Potencial de
mercado é de
1 milhão de
receptores em 2010

MARCOS ARCOVERDE/AE -20/8/2009

40%
é o crescimento anualmédio
do comércio eletrônico noBrasil

R$ 10,5 bilhões
é o faturamento estimado do
setor de vendas online em2009

60%
das vendas eletrônicas são
realizadas pelas classesC eD

R$ 11 milhões
deve ser o faturamento da
empresaGiuliana Flores este ano

10mil entregas
são feitas pormês pela empresa

‘Sabia tudo de
flores, mas não
tinha ideia do que
era vender online’

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE
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