
●●● Em partes: Os administradores da montadora britâni-
ca Rover pretendem levar adiante seu plano de vender a empre-
sa “em pedaços”. A empresa quebrou este ano, deixando uma
dívida de € 2 bilhões e 5 mil empregados na rua.

AUTOMÓVEIS

Com enfoque no mercado brasi-
leiro e de outros países latino-
americanos, a fabricante japone-
sa de automóveis Toyota come-
çou a desenvolver um automóvel
bicombustível movido a álcool e
gasolina. A intenção é lançá-lo no
segundo semestre de 2006. O
modelo ainda não fora desenvolvi-
do porque, no Japão, o álcool é
utilizado por menos de 3% dos
veículos.No Brasil, porém, todas
as montadoras já possuem car-
ros bicombustíveis, com exceção
da Toyota e da Honda.
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Quemnoseujuízoperfeitocom-
praria ações de uma empresa
com um preço equivalente a 25
vezes o valor de suas vendas
anuais? Durante um século de
investimentos no mercado de
ações, ações 25 vezes maiores
que os lucros após impostos fo-
ram consideradas como caros.
Aquiestamos falandoem25ve-
zes o valor das vendas. Pense
nisso. Antes que uma empresa
convertaqualquerumade suas
receitas topo de linha emresul-
tadosfinais,precisafazerprovi-
são de recursos para os custos
comseuescritórioesuaequipe,
pagar impostos e garantir sua
existência daqui a uma década
investindo em novos produtos,
algunsdosquaisvão fracassar.
Portanto,umpreçode25ve-

zes o valor das vendas deve ser
umainsanidade,certo?Nocaso
doGoogle, aparentemente não.
O mecanismo de busca flutuou
na faixa deUS$ 85 por ação em
agostoúltimo,mas temsecom-
portado como um trem emalta
velocidadedesdeentão.Somen-
te do final de abril até agora, o
preço subiu 50%. Na semana

passada, chegou a ultrapassar
os US$ 290, preço que fez o va-
lor de mercado da empresa ul-
trapassarUS$ 80 bilhões.
Mas sua receita em 2004 foi

de apenasUS$3,2bilhões. Este
ano deve chegar a US$ 5,5 bi-
lhões, porém, analistas da CS-
FB consideram US$ 350 como
um alvo razoável para as ações
eaSmithBarneyachaqueseria
US$360.Aessaaltura,oGoogle
valeria mais que a quantia re-
donda deUS$ 100 bilhões.
Com apenas sete anos de

existência, na semana passada
oGooglechegouaultrapassara
TimeWarner como a empresa
de mídia mais valiosa do mun-
do.Ou,emoutracomparação,o
Googlevalemaisqueovalorcon-
junto de quatro dos mais bem-
sucedidos negócios de mídia
dosEUA–aNewsCorporation,
ClearChannel,Tribuneeogru-
poWashingtonPost.Estequar-
teto junto seria uma força ridi-
culamentedominantenatelevi-
são, rádio e jornais americanos
e, por isso, nunca lhes será per-
mitido se unirem.
O amor de Wall Street pelo

Googlepareceterdoismotivos:
primeiro,asreceitaseos lucros
estão se elevando exorbitante-
mente, mais depressa do que o
esperado;e, segundo,onegócio
é nitidamente a criação de um

gênio–umprocessadordeinfor-
mações que está no âmago das
mudançasmais rápidas na for-
ma como as economias moder-
nas operam.
Seu trunfo foi se posicionar

comoumaformaparaasempre-
sas anunciantes atingirem os
consumidores em potencial de
uma maneira mais precisa do
que no passado – cada ligeira
clicada nesses anúncios alta-
mente direcionados rende di-
nheiroparaaempresa.Etudoé

feito sem empregar vendedo-
resdispendiosos.Emvezdisso,
oGooglemantémum leilão ele-
trônicoparaumafirmainteres-
sadaobteroespaçoao lado,por
exemplo, da expressão “seguro
para automóveis”. Os custos fi-
xos baixos significam que as
margens operacionais estão
em torno de 40%.
Impressionante, sem dúvi-

da,masojogoestáapenascome-
çando. O Google ainda precisa
provarqueécapazdesustentar
essas margens, sem falar em

manter as receitas crescendo a
um índice de mais de 40% ao
ano, comoWall Street espera.
Em qualquer indústria, a

combinação de altas margens
de lucro e vendas crescentes
atrai concorrência. Eventual-
mente, as taxas de retorno so-
bre o capital se acomodam. No
caso do Google, sua participa-
çãonomercadodebuscajáestá
caindo(emboraaindaestejaem
mais de 50%) e as margens de
lucro parecem estar se con-
traindo(embora,maisumavez,
a partir de níveis altos) – e isso
tudo antes que a concorrência
reaja adequadamente.
SteveBallmer,diretor-presi-

dente da Microsoft, prometeu
queaempresaalcançaráeultra-
passaráoGoogle–umaameaça
séria quando vinda da maior e
maisbem-sucedidaempresade
tecnologia do mundo. Depois,
tem a Yahoo!, que está empe-
nhada numa amarga batalha
olhoporolhocomoGooglepara
criar produtos e recursos mais
diferentes e inovadores.
AmaiorapostadoGoogleéo

Gmail,quejáestásendotestado
por alguns milhares de usuá-
rios em todo o mundo. A inten-
ção é ser um serviço de e-mail
que também serve como uma
instalação de armazenamento
detodososaspectosdavidaonli-

ne do usuário – o espaço deme-
mória livreé tãograndequena-
da precisa ser apagado.
Nada do que foi dito preten-

denegara inovaçãoeaexcelên-
cia técnica do Google mas, em
última análise, trata-se de uma
empresa que vende uma forma
de espaço publicitário. As em-
presas estão gastando mais do

seu orçamento para propagan-
danaweb,masháumnívelnatu-
raldesaturaçãoederetornode
capital.Seosretornosforemex-
cessivos durante muito tempo,
a concorrência chegará aos
montes. É assim que o mundo
funciona,eoGoogle,sendolíder
demercado,masnãoummono-
pólio, não está a salvo. ●
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A fabricante de equipamentos
de telecomunicações canaden-
se Nortel demitiu na sexta-feira
seu presidente e diretor de ope-
rações,Gary Daichendt, por dife-
renças com o diretor-executivo,
Bill Owens, sobre os “estilos de
gestão" da companhia. Owens
disse que assumirá os postos
que eram ocupados até agora
por Daichendt. A Nortel enfrenta
problemas desde 2000, com
erros contábeis que motivaram
uma investigação por parte das
autoridades canadenses.

300
milhõesdedólares serão investi-
dospela espanhola Telefónicaem
suaoperadora de telefoniacelular
naColômbia. Segundoopresiden-
teda empresa,CésarAlierta, aCo-
lômbia temum papel fundamental
naestratégiadaTelefónicadecon-
solidarsua posição na América
Latina

4,6
milhõeséo númerodeclientes da
Telefónicana Colômbia

Avanço do Google desperta
dúvidas sobre nova bolha
Valor de mercado da empresa é hoje 25 vezes superior ao de suas receitas

TV Cultura parte para novas mídias
Emissora estatal investe R$ 3 milhões em DVDs e licenciamento de produtos infantis para criar oportunidades de negócios

Opresidenteda
Microsoftprometeu
que iráultrapassar
a líderdemercado

Disputa interna derruba
presidente da Nortel

Toyota planeja automóvel
bicombustível para o Brasil

A Coca-Cola colocou em testes
nos Estados Unidos uma nova
bebida com sabor mais ácido,
com a qual pretende competir
com a Mountain Dew, sucesso
de sua rival PepsiCo. O novo pro-
duto, um misto entre uma bebida
gasosa e um energético, chama-
do Vault, é mais uma tentativa da
empresa de reanimar as vendas
no mercado americano. A com-
panhia já colocou à venda outras
inovações, como uma Coca die-
tética que usa como ingrediente
o popular adoçante Splenda.
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Coca-Cola inova para
elevarvendas nosEUA

EXPANSÃO – SegundoFeltrin, aemissora jávendeu 70milcópias doprogramaCocoricó e quer mostrarque tem maisprodutos comercializáveis

FORÇA – Ações do Google estrearam na Nasdaq em agosto de 2004
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Com a intenção de fortalecer
suaprodução televisiva e gerar
mais receita, a TV Cultura lan-
ça, amanhã, 300 títulos em
DVDde suaprogramação eum
projeto que deve reunir, até o
segundo semestre, mais de 50
produtos licenciados com per-
sonagens da emissora. Foram
oito meses de preparativos e
cerca de R$ 3 milhões investi-
dos nesta nova estratégia co-
mercial. “O grande patrimônio
daemissoraéseuconteúdo.Per-
cebemos o potencial que tínha-
mos e o alinhamos à nossamis-
são de produzir conteúdo”, ex-
plica Cícero Feltrin, diretor co-
mercialdaRádioeTVCultura.
Deacordocomele, aemisso-

ra está com suas contas equili-
bradas e não possui mais défi-
cit,porémaindanãofatura tan-
to com anúncios como uma re-
de comercial. “Todo programa
de TV é caro e precisamos de
receita.Agora estamos lançan-
docinconovosprogramasinfan-
tis com a verba que temos do
governo, licenciamentos e no-
vosnegócios, comoocanalaca-
bo TV Rá-Tim-Bum”, diz. Em
julho,aempresareforçaseusga-
nhos com brinquedos, que se-
rão produzidos pela Estrela,
itens de perfumaria, roupas e
itens para festas com os perso-
nagens de Cocoricó e Rá-Tim-
Bum. A Cultura também já ne-
gocia comalgumas operadoras
deTVacaboavendaemprimei-

ramão de parte de sua progra-
maçãonaformadepayperview.
Agora, diz Feltrin, a meta é

mostrar ao grande público e às
empresasqueaCultura temdi-
versosprodutosquepodemser
comercializados. “As pessoas
ainda não estão acostumadas

as pensar naCultura para o ne-
gócio de licenciamento, mas já
temoscasosde sucesso, comoo
de licenciamento de produtos
com a marca Castelo Rá-Tim-
Bum,queno augedo programa
renderamUS$ 1, 5milhão”.Re-
centemente, outroprodutoque

vendeu bastante foi o DVD do
Júlio, do Cocoricó, com 70 mil
cópiascomercializadas.Feltrin
ainda revelou que será inaugu-
rado,aindaesteano,umparque
dediversõescomotemaCocori-
có, emSão Paulo.
A rede de televisão também

vai apostar na programação
adulta, como o famoso progra-
ma de entrevistas Roda Viva
Eco, Café Filosófico e Cami-
nhos e Parcerias. Estão sendo
lançados 100 volumes somente
do Roda Viva. A estrutura de
vendas passa pela internet,

com um site estruturado pelo
Submarino,eredescomoSarai-
va, Livraria Cultura e Fnac.
OutropontoqueFeltrindes-

taca é o acesso aos produtos.
“Seria ingrato se lançássemos
produtos apenas para as clas-
sesmaisaltas,então,vamosofe-
recer produtos de diversas fai-
xasdepreços,comoosDVDsdo
Cocoricó, que deverão custar
em torno deR$ 20”, diz.
ATVGloboéoutraemissora

quejácolheubonsfrutosaoutili-
zarsuaprogramação.Aredeco-
meçouacomercializar suapro-
gramaçãono final de 2001, com
o programaOsNormais, e hoje
soma 72 títulos no mercado.
“Queremos estarmais junto ao
espectador, emoutrosmomen-
tosde sua vida, seja nomomen-
to que revê um programa que
gostou,nahoraemquefazemos
abonecadaEmília, um livro so-
bre a novela ou coleção de rou-
pas daMalhação”, explica José
Luiz Bartolo, diretor de Licen-
ciamento da TVGlobo. Fora os
DVDs, aGlobo temmaisde500
itens licenciados.
SegundoBartolo, estaestra-

tégia ainda aumenta o ciclo de
vida dos produtos da emissora,
algo difícil para canais abertos.
Deacordocomele, a áreaainda
é nova, mas eles ainda estão
aprendendocomoopúblicocon-
sumidor reage. “Omercado es-
tá crescendo, principalmente
com o maior acesso aos apare-
lhos de DVD ”, diz . Não é à toa
queaemissora,esteano,preten-
de lançar mais 35 títulos em
DVD. ●
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