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TELEFONIA

Com pregão, governo consegue redução
de 36,38% em serviço de telefonia fixa
O Ministério do Planejamento realizou um pregão eletrônico para
contratar serviços de telefonia fixa para 30 órgãos da administração
federal. O valor estipulado pelo governo antes da disputa, de R$ 66.251
milhões, foi fechado em R$ 42,147 milhões, o que representa uma redução
de 36,38%. Seis companhias disputaram o pregão, que foi dividido em
três grupos. Intelig levou o primeiro e o terceiro lotes, e a Oi o segundo.

LABORATÓRIO

Cristália recebe financiamento
de R$ 77,2 milhões do BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
aprovou financiamento de R$ 77,2 milhões para o Laboratório
Cristália, pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo
Industrial da Saúde (Profarma - Inovação). O programa prevê
o desenvolvimento de produtos farmacêuticos e a expansão
da oferta nacional de medicamentos de maior valor agregado.
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Nos últimos quatro meses a Edi-
tora Abril tem mostrado que o
interesse da companhia vai além
do ramo editorial. As iniciativas
na área de comércio eletrônico
indicam que este também é um
foco da empresa atualmente.
Prova disso são as lojas já lança-
das: o Bananarama, site de com-
pras coletivas, a loja de departa-
mentos Abril Shopping, o Ticke-
taria, para venda de ingressos, o
Clickabordo, de viagens e o Click
a Porter, da área de moda, que
deve ser lançado hoje.

E a atuação da empresa em
vendas on-line não para por aí: até
o fim do ano serão lançados entre
cinco e oito outros negócios na in-
ternet. “Ao longo dos próximos 12
meses acreditamos que por volta
de 30% da receita publicitária di-
gital será proveniente das opera-
ções de comércio eletrônico” diz

Fernando Cirne, diretor de co-
mércio eletrônico da Abril.

No caso do Clickabordo, por
exemplo, a meta é atender 35 mil
pedidos este ano e usar conteúdo
editorial das publicações de turis-
mo como diferencial no site de
vendas. “Podemos explorar nosso
poder de mídia e trazer mais in-
formações para o usuário”, afir-
ma Tiê Lim, gerente de comércio
eletrônico da Abril. A loja recém-
lançada vende passagens aéreas,
serviços e pacotes turísticos e foi
desenvolvida em parceria com o
Viajanet, outro site do tipo.

O objetivo era ter uma plata-
forma pronta de tecnologia e
atendimento para que a editora
se focasse em outras questões
como marketing e comunica-
ção. As empresas não informam
como é feita a divisão das mar-
gens de lucro entre as duas com-
panhias mas, segundo Lima,
mesmo lançando a loja em um
período pós carnaval, as vendas

foram 20% acima do esperado.
De acordo com Alex Todres,

sócio da Viajanet, parcerias deste
tipo fazem parte do modelo de
negócio da empresa, já que a pla-
taforma pode se replicar, e já há
outra parceria do mesmo tipo,
para criação da Saraiva Viagens.
A empresa procura, agora, um
banco que queira lançar um site
como o Clickabordo. “Para uma
instituição financeira, saber o
momento em que o cliente vai
viajar é importante para oferecer
produtos, como cartão de crédi-
to”, afirma. Com essa estratégia,
a expectativa da Viajanet é cres-
cer de 400% em 2011 e chegar aos
R$ 200 milhões de faturamento.

Parcerias como essa também
estão presentes em outras lojas da
Abril. A Bananarama, por exem-
plo, foi criada em parceria com o
Clickon, de compras coletivas, e
a Abril Shopping tem como par-
ceiro o site CompraFacil.com. O
site de ingressos on-line também

tem por trás uma empresa que
forneceu a plataforma tecnológi-
ca, a Show de Ingressos. “Se esta
for a única plataforma para venda
de ingressos para eventos da
Abril, tem potencial para vender
R$ 10 milhões em 2011”. Além de
eventos ligados à editora, como o
camarote de carnaval da Revista
Contigo, em Salvador, a Ticketa-
ria será o único site a vender os
ingressos para a próxima turnê
da banda Jota Quest. “Estamos
esperando apenas a produtora li-
berar as vendas”.

Em 2010, a Abril faturou R$ 2,1
bilhões, número 7,2% maior que
em 2009. Enquanto a circulação
das revistas cresceu 4,1%, tota-
lizando 177,3 milhões de exem-
plares vendidos, o potencial de
crescimento do mercado de co-
mércio eletrônico no Brasil este
ano é de 30%, segundo a con-
sultoria e-Bit. Em 2010, a recei-
ta das vendas on-line no Brasil
foi de R$ 14,8 bilhões. ■

Editora Abril avança em comércio
eletrônico com novas lojas on-line
Companhia lançará até oito site este ano; área deve responder por 30% da receita com publicidade digital

Segundo a empresa,
o Ticketaria, site
para venda de
ingressos, pode
faturar R$ 10 milhões
em 2010 só com
eventos promovidos
pela editora

VIAGENS

35 mil
pedidos é quanto o site Clickabordo,
da Abril, pretende receber até
o final deste ano. A agência
on-line de viagens é um dos
negócios da abril na internet.

RECEITA

R$ 2,1 bi
foi o faturamento total da Editora
Abril em 2010, número 7,2%
maior que o registrado em no ano
retrasado. A empresa edita cerca
de 54 títulos regulares por ano.

COMÉRCIO ELETRÔNICO

R$ 20 bi
é a previsão de faturamento
do comércio eletrônico no
Brasil em 2011, segundo a
consultoria e-Bit. Em 2010 o
número foi de R$ 14,8 bilhões.

Henrique Manreza

O site Clickabordo, de viagens,
está entre os negócios on-line
recém-lançados da Abril
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