
Plantação em Holambra: 300 mil visitantes são esperados este ano

CLEIDE SILVA

Omercado brasileiro de
flores está estagnado,
após anos seguidos de

crescimento, mas as exporta-
ções devem crescer mais de
30% e atingir o valor recorde de
cerca de US$ 25 milhões. Há
quatro anos, as vendas externas
do setor não passavam de US$
9 milhões. Os Estados Unidos
são os maiores compradores. O
país, que antes importava da
Colômbia, agora dá preferên-
cia aos produtos do Brasil.

Só as exportações para os
EUA cresceram mais de 80%
no primeiro semestre, para cer-
ca de US$ 3 milhões, diz o presi-
dente do Instituto Brasileiro de
Floricultura (Ibraflor), Sérgio
Pupo Nogueira. O Japão tam-
bém ampliou a compra de or-
quídeas em 62%. “Os produto-
res realizaram investimentos,
houve acordos que reduziram a
burocracia e hoje o Brasil come-
ça a ganhar tradição como ex-
portador de flores.”

As vendas externas devem res-
ponder por 5% a 6% da produ-
ção nacional. No primeiro semes-
tre, as exportações aumentaram
34%, atingindo US$ 9,3 milhões.
O segundo semestre tende a ser
melhor, analisa o Ibraflor. A ba-
lança comercial do segmento es-
tá superavitária em US$ 6,7 mi-
lhões. Segundo Nogueira, o País
importa basicamente material
genético e insumos.

Depois de participar de uma
exposição na Alemanha, a dire-
tora da Mumbecas Flores Tropi-
cais, de Pernambuco, Maria do
Carmo Ferraz Teixeira, fechou
contratos para o envio de 500
quilos de flores tropicais para
um atacadista da Espanha e
mais 500 para a Suíça. O geren-
te de vendas da também per-
nambucana Atlantis Flores Tro-
picais, Paulo Correia, já enviou
15 caixas com flores tropicais
para um distribuidor alemão.

Os dois produtores partici-
pam de um programa de parce-
rias internacionais coordenado
pelos organizadores da Fiaflora
Expo Garden – Feira Interna-
cional de Paisagismo, Jardina-
gem e Floricultura. A sétima

edição do evento, direcionado a
profissionais da área, será reali-
zada de 2 a 5 de setembro no
Centro de Exposições Imigran-
tes, em São Paulo, com seis ex-
positores de outros países.

Expoflora – Os produtores de
Holambra (SP), maior pólo de
flores e plantas do País, espe-
ram este ano aumentar em
300% nas exportações, que de-
vem somar 14 mi-
lhões de hastes
de flores de corte,
o equivalente a
R$ 3 milhões. As
vendas são feitas
pela Cooperativa
Veiling Holam-
bra, que entrou
no mercado exter-
no há apenas um
ano. Os clientes
são EUA, Portugal e Holanda,
mas há negociações com Orien-
te Médio, Argentina, Canadá,
França e Inglaterra, afirma Ru-
bens Oliveira, gerente de comér-
cio exterior do Veiling.

“O momento é oportuno para
exportar, pois a diferença da
nossa moeda em relação ao dó-
lar e ao euro tornam nossos pro-
dutos ainda mais competiti-

vos”, diz o produtor de Holam-
bra, René Vernooy, que reclama
apenas do preço do frete. Da
produção anual de 800 mil antú-
rios, ele vai exportar este ano cer-
ca de 20%, participação que de-
ve chegar a 50% em 2005, princi-
palmente para os EUA.

Holambra conta com uma im-
portante vitrine para seus pro-
dutos, principalmente no mer-
cado interno: a Expoflora,

maior exposição
de flores da Amé-
rica Latina. Nes-
te ano, o evento
terá uma semana
extra na agenda
– de 26 de agosto
a 26 de setembro,
além de abrir no
feriado de 7 de
Setembro. “Espe-
ramos 300 mil vi-

sitantes, ante 265 mil no ano
passado”, diz Paulo Fernandes,
da coordenação da Expoflora.

O evento deve movimentar
cerca de R$ 12 milhões, 20% a
mais que no ano passado. Para
divulgar a exposição, os organi-
zadores promovem, neste do-
mingo, shows de danças folcló-
ricas e distribuição de flores na
Avenida Paulista.

CARLOS FRANCO

Todos os dias, inclusive
aos sábados, um gru-
po de 206 funcionários

transforma placas de metal,
sobretudo cobre, em trombo-
nes, clarinetas, saxofones,
trompetes e tubas na maior fá-
brica de instrumentais musi-
cais de sopro da América Lati-
na, a Weril. É dessa fábrica
em Franco da Rocha, na
Grande São Paulo, que saem
instrumentos hoje usados por
grandes nomes da música
mundial e algumas das princi-
pais orquestras do mundo.

Fundada em 1909 pelo imi-
grante austro-italiano Pedro
Weingrill, a Weril está com a
boca no trombone. O instru-
mento que ela produz foi elei-
to o melhor do mundo, em tes-
te cego, realizado nos Esta-
dos Unidos pela Internatio-
nal Trombone Association.
Resultado: as exportações es-
te ano devem crescer 50%,
saindo de US$ 2,2 milhões pa-
ra US$ 3 milhões, ou 40% do
faturamento da empresa.

O diretor de Exportação

da Weril, Roberto Weingrill
Júnior, de 37 anos e bisneto do
fundador, espera chegar a US$
50 milhões de faturamento até
2008, impulsionado pelo cresci-
mento das exportações.

Esse otimismo se deve ao
preço do instrumento: enquan-
to na Itália, por exemplo, um
trompete profissional Weril
custa€750, o da marca concor-
rente Besson sai por € 2,4 mil.

Weingrill Júnior diz que, de-
pois de 25 anos
vendendo ao ex-
terior produtos
feitos artesanal-
mente, a marca
está presente em
40 países. Agora,
a meta é vender
mais e atingir
também as mas-
sas. A estratégia
de marketing é
mostrar a qualidade dos instru-
mentos, usados e aprovados
por músicos como Christian
Lindberg, Joseph Alessi e Phili-
pp Smith da Filarmônica de
Nova York e Jay Friedman, da
Filarmônica de Chicago, para
chegar também às massas, nes-
se caso, às bandas.

“As vendas de instrumentos
musicais de sopro se dividem
entre o segmento de massas,
onde incluímos as bandas, e a
elite musical, como a dos músi-

cos e solistas de orquestras,
que são uma referência da
qualidade ao produto.” Hoje,
afirma ele, a empresa tem co-
mo atender o cliente que re-
quer um produto artesanal,
como esses músicos que
usam instrumentos feitos sob
medida, e aqueles de bandas,
onde o custo tem tanto peso
quanto a qualidade do instru-
mento.

Atuando nessas duas fren-
tes, o empresá-
rio acredita
que a empresa
tem tudo para
atingir as me-
tas de fatura-
mento. Já no
mercado inter-
no, o reforço
vem de acordo
com a adminis-
tradora de con-

sórcios Unifisa (a mesma dos
carros Audi e das motos Har-
ley-Davidson). Um kit de 21
instrumentos, com 6 trompe-
tes Sib, 5 trombones tenor
Sib, 1 bombardino Sib, 2 tu-
bas 3/4, 3 bombos, 1 par de
pratos, 3 caixas de guerra e 2
dois surdos, por exemplo, fica
em R$ 22.478,00, que podem
ser consorciados em até 36
parcelas de R$ 852,53. E ele
garante que nesse consórcio
não há gato na tuba.

Larry Page (centro), sócio do Google, na Nasdaq: entrevista à Playboy quase atrapalha planos

Papéis do site de
busca, desvalorizados

anteontem, sobem 18%
e ultrapassam US$ 100

Trombone da Weril é eleito o melhor do mundo em concurso nos Estados Unidos

Weril afina as vendas ao exterior

Exportações,
principalmente para os
EUA, devem crescer
mais de 30% este ano

Ações do Google decolam na estréia na Bolsa

DANIEL HESSEL TEICH

Osite de buscas Google
surpreendeu em sua es-
tréia no mercado de

ações ontem em Nova York.
As ações da empresa subiram
18% e alcançaram o preço de
US$ 100,34. A empresa pas-
sou a ter um valor de merca-
do de US$ 23 bilhões e arreca-
dou US$ 1,6 bilhão com a ven-
da de 19,6 milhões de ações.
Foi um sucesso comparado ao
cenário que se desenhava na
véspera. Na quarta-feira, os
donos do Google, temendo
um fiasco no lançamento, der-
rubaram os pre-
ços das ações
até então estima-
das entre US$
107 e US$ 135
para US$ 85.

Há três sema-
nas eles espera-
vam arrecadar
US$ 3,5 bilhões
com a venda
das ações e con-
quistar um valor de mercado
para o Google de US$ 36 bi-
lhões – US$ 10 bilhões a mais
que o valor da montadora Ge-
neral Motors, a maior fabri-
cante de automóveis do mun-
do.

A recuperação no preço das
ações deu um final feliz no
processo de lançamento de
ações bastante atabalhoado.
A estimativa inicial foi consi-
derada irrealista e o sistema
de venda por meio de um lei-
lão virtual, exótico e arrogan-
te. Entre os equívocos cometi-
dos pelos donos do site, Ser-
gey Brin e Larry Page, conta-

biliza-se até mesmo uma en-
trevista à revista Playboy às
vésperas da estréia. Os dois fa-
laram a respeito do lançamen-
to, e provocaram a ira da Co-
missão de Valores Mobiliários
dos Estados Unidos (SEC).
Por pouco o lançamento não
correu o risco de ser abortado.
A empresa também teve ques-
tionado pela SEC um procedi-
mento de distribuição de
ações a seus funcionários rea-
lizado recentemente.

Os analistas de mercado pa-
ra empresas de tecnologia con-
sideraram bom o desempenho
do Google, mesmo com a em-
presa não alcançando o valor
estimado inicialmente por
seus proprietários. O Google
ficou bem distante, em termos
de valor de mercado, de ou-
tros gigantes da internet co-

mo o site de bus-
cas Yahoo!, que
vale US$ 38 bi-
lhões, e o eBay,
que realiza lei-
lões virtuais e
vale US$ 53 bi-
lhões. No entan-
to, isso não é
uma tragédia
para as empre-
sas pontocom.

“Não há nada de errado
com um mercado em que
uma empresa totalmente no-
va consegue alcançar um va-
lor de mercado acima de US$
20 bilhões”, disse ao jornal
The New York Times Sanford
Robertson, dono de uma em-
presa de investimento na Cali-
fórnia. “A conclusão dessa his-
tória é que a empresa final-
mente chegou a seu real va-
lor, que ainda é excepcional-
mente grande”, avaliou Ro-
bertson.

O fato é que o lançamento
do Google ofusca quase todos
os badalados lançamentos de

empresas de tecnologia dos
anos 90. Brin e Page criaram
o site de busca quando divi-
diam um dormitório nos tem-
pos de estudante na Universi-
dade de Stanford. Hoje ele é
visitado por mais de 65 mi-
lhões de pessoas por mês. Só o
fato de o site ter conduzido o
lançamento até o fim é uma
grande vitória.

Outras empresas de porte
no ramo de tecnologia como a
Nanosys, PlanetOut e Lindo-
ws desistiram de lançar suas
ações nas últimas semanas
por não considerarem o mer-
cado favorável.

Como recompensa pela ou-
sadia, Brin e Page agora têm
uma fortuna nas mãos. Brin,
que tem 30 anos e é filho de

imigrantes russos, levou US$
40,9 milhões com a operação.
Page, de 31 anos, outros US$
41,1 milhões. Uma ninharia
comparada com os US$ 3 bi-
lhões que cada um ainda tem
em ações da empresa. Em va-

lor de mercado, o Google é
maior que a livraria virtual
Amazon.com, avaliada em
US$ 16 bilhões, e empresa Lu-
cent Technologies, uma gigan-
te da tecnologia que vale US$
13,5 bilhões.

Trombone feito por
empresa paulista é
usado por grandes
nomes da música

Amazon compra
site chinês por
US$ 72 milhões

A Amazon.com, um dos
maiores sites de comércio ele-
trônico do mundo, fincou raí-
zes no solo chinês. A empresa
baseada em Seattle, nos Esta-
dos Unidos, comprou o site
Joyo.com, o principal em ven-
das de livros, CDs DVDs e ví-
deos da China. O negócio foi fe-
chado por US$ 72 milhões.

O site chinês é propriedade
da holding Joyo, sediada nas
Ilhas Virgens britânicas, e ope-
rado por afiliadas e subsidiá-
rias chinesas. O Joyo.com fatu-
rou US$ 15,7 milhões no pri-
meiro semestre e se tornará o
sétimo site internacional da
Amazon.

Com a compra do Joyo.com,
a Amazon se instala em um
dos mais promissores merca-
dos do mundo. A empresa cal-
cula que poderá atingir os 80
milhões de consumidores que
já estão conectados na internet
no país.

Antes de comprar a Joyo, a
Amazon tentou adquirir sua ri-
val, a DangDang.com. Depois
de seis meses de negociações, a
compra fracassou. No merca-
do chinês, a Joyo é famosa por
oferecer desde cosméticos e li-
vros a caixas de vídeo com fil-
mes do antigo líder chinês
Deng Xiaoping.

A compra do site pela Ama-
zon segue uma tendência de in-
vestimentos das empresas de
internet na China. Em 2003, o
gigante eBay comprou a empre-
sa de leilões virtuais Eachnet,
por US$ 180 milhões. Os sites
Yahoo! e Google acabam de ad-
quirir participações em empre-
sas de busca locais. (D.H.T.)
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Flores do Brasil
ganham espaço no
mercado externo

Fundação
1998

Proprietários
Sergey Brin e Larry Page
Faturamento em 2003

US$ 1,3 bilhão
Funcionários

1.800

Valor de mercado
US$ 23 bilhões

Valor de cada ação
US$ 100,34

Número de ações vendidas
19,6 milhões

Total arrecadado
US$ 1,6 bilhão

O SITE EM NÚMEROS

DONOS

DO SITE

TEMIAM

FIASCO

Alan Perlman/Reuters

NEGÓCIOS

EXPORTAÇÃO

DEVE
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