
Varejo virtual cresce
44,6%no semestre

Ogrupo cervejeiro alemão
Paulaner quer começar a par-
tir deBrasil, México eChile
sua entrada nomercado lati-
no-americano, disseMarcus
Korte, diretor deVendas In-
ternacionais da empresa. As
cervejas Paulaner começa-
rama ser vendidas ontemno
México. “Até há poucosme-
ses, aAmérica Latina era ape-
nas ummercado oportunista
para nós: quemqueria com-
prar, comprava. Agora esta-
mos descobrindo o valor es-
tratégico que têm (...)merca-
dos comoMéxico, Brasil e
Chile", disse à agênciaEFE.

Kraft Foodsusa iPodpara
conquistar consumidores

Panasonic apresenta seu
laptop à prova d’água

Ovarejo virtual brasileiro
cresceu44,6%noprimeiro
semestre,movimentandoR$
4,602 bilhões. O índice do
VarejoOnline (VOL),medido
pela E-Consulting e pelaCâ-
maraBrasileira deComércio
Eletrônico (Camara-e.net),
inclui bens de consumo, turis-
mo e automóveis. Nomesmo
período de 2004, oVOL ha-
via acumuladoR$ 3,19 bi-
lhões. A previsão para este
ano é deR$9,8 bilhões, alta
de 30%sobre 2004. Segun-
doCid Torquato, diretor-exe-
cutivo daCâmara-e.net, para
cada compra online, a inter-
net incentiva pelomenos ou-
tras quatro nomundo real.

Grupo alemão Paulaner
chega à América Latina

Agigante americanado setor
de alimentosKraft Foods está
usandoo tocador demúsica
digital iPod, daApple, para
conquistar e se aproximar de
seus consumidores. Segundo
notícia daAdvertisingAge, a
empresa oferece emseu site
downloadde receitas culiná-
rias, no lugar dodownload de
músicas.O conteúdo das re-
ceitas pode ser armazenado
naáreaNotes do iPod, um
espaço até agora poucoutili-
zadoe praticamentedesco-
nhecidodos usuários. Obvia-
mente, produtosda empresa
têmdestaque nas receitas.

A japonesaPanasonic apre-
sentou emNovaDélhi, na Ín-
dia, seunovo laptopTough-
book.O produto temcomo
característicasprincipais o
fato de ser impermeável e
resistente a choques. Segun-
do aPanasonic, o Toughbook
éomais resistente laptopdo
mundo, já quepassou por tes-
tesusados pormilitares ame-
ricanos. É tambémumdos
mais leves domercado: pesa
apenas 1,3 quilo.Na Índia,
será vendidoporUS$3.999.
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TVPAGA

RenatoCruz

Depois de garantir distribui-
çãonacional naSky,maior em-
presa de TV paga via satélite
no País, o Terraviva, canal de
agronegóciosdoGrupoBandei-
rantes, volta seus olhospara os
EstadosUnidos. A empresa fe-
chou um acordo de troca de
conteúdo com a RFD-TV, ca-
nalamericanodistribuídopara
28 milhões de espectadores.
“Vamosproduzireminglês,pa-
raserexibidodiretamente”,ex-
plicouodiretor-geraldoTerra-
viva, Aguinaldo de Fiori Filho.
No fim de setembro, entra-

rá no ar nos EUA um progra-
ma semanal de 30 minutos,
chamado This Week In Brazil,
produzido pelo Terraviva. Em
novembro, devem ser 2 horas
de programação brasileira.
Emsetembro,oTerravivapas-
sará a exibir 3 horas semanais
produzidas pela RFD-TV. A
parceria prevê participação
na receita publicitária do con-
teúdo trocado entre as empre-
sas.Noanoquevem,oTerravi-
va deverá fazer transmissões
ao vivo, em inglês, de grandes
feiras brasileiras, como Expo-
zebu e Expointer.
“Osfazendeirosamericanos

têmgrande interesse emsaber
comooBrasil setornouomaior
exportador de carne do mun-
do,oprimeiroemsucodelaran-
ja”, apontou Fiori. “Já existem
muitos produtores de algodão
dos Estados Unidos que com-
praramterrasnaBahia.”OTer-
ravivavai passarnoBrasil pro-
gramas mostrando como são
as grandes fazendas america-
nas e séries que mostram os
princípiosbásicosdecomocui-
dar de uma fazenda, entre ou-
tros conteúdos daRFD-TV.
O passo internacional do

GrupoBandeirantes acontece-
rálogoapósaempresaconquis-
tarespaçonaSky,queseprepa-
ra para a fusão com aDirecTV
no País, ficando com 95% do

mercado local de TV via satéli-
te.As empresas esperamqueo
negóciosejaaprovadopelasau-
toridades brasileiras ainda es-
te ano. “O conteúdo nacional
precisa de distribuição para
crescer, com acesso a todas as
plataformas”, disse Fiori.
Desde o último dia 8, a Sky

passou a distribuir o Terravi-
va,pormeiodeumcontratoas-
sinado entre o Grupo Bandei-
rantes e a Net Brasil, que per-
tence ao Grupo Globo, respon-
sávelpelaprogramaçãodossis-
temasNeteSky.Oacordoacon-
teceudepoisdeaBandeirantes
questionar, com as autorida-
des que defendem a competi-
ção, dois negócios que envol-
vem a Globo: a fusão entre a
Sky e a DirecTV e a venda da
participação daNet para ame-
xicanaTelmex,donadaEmbra-
tel. Oacordoprevê aoferta dos
canais Bandnews e Bands-
ports, além do Terraviva, para
empresas da Net.

“O acordo está caminhando
bem”,afirmouodiretordoTer-
raviva. O fim das pendências,
porém, depende de sua evolu-
ção. Além da Sky, o Terraviva
também é distribuído na cha-
madabandaCdosatélite, rece-
bidapor16milhõesdeparabóli-
cas. O canal está na TecSat,
que temcerca de 5%domerca-
do de TV paga por satélite, e
emempresas de cabo emCuia-
bá, Recife e João Pessoa. De-
pois da Net Brasil, o Terraviva
também está fechando um
acordo com a NeoTV, respon-
sável por distribuir programa-
ção para as empresas que não
fazempartedosistemaNet,co-
mo a TVA. A partir de setem-
bro, serádistribuídapelo canal
21emUHFdeCuritiba,quenão

tem relação com a Rede21.
Com a concentração na

área deTVpaga, umdos gran-
des temores dos concorrentes
doGrupoGlobo éque se repro-
duza no setor a verticalização

existente no mercado de TV
aberta, em que uma mesma
empresa produz, empacota e
distribui o conteúdo. As Orga-
nizações Globo também en-
frentam, desde maio de 2001,

um processo na Secretaria
de Direito Econômico
(SDE) contra a exclusivida-
de do canal SporTV aos jo-
gosdoCampeonatoBrasilei-
ro de Futebol. ●

MANAN VATSYAYANA/AFP

AVENTURA

CarlosFranco
LúciaCamargoNunes

Quempassarpela portadaBie-
naldeSãoPaulo,noParqueIbi-
rapuera, até domingo, terá a
sensação de estar no meio de
uma trilha, onde se disputa um
rali. Éque o ladode foradopré-
dio que abriga a 7ª Adventure
Sports Fair, amais importante
feira do mercado de aventura
daAmérica Latina, virou cená-
rio para testes demodelos fora
de estrada da Fiat e da GM.
Temterrae falsasmontanhase
até falsos off-roads na pista do
evento, que tem cobertura diá-
ria da Rádio Eldorado (AM 700
eFM92,9), doGrupoEstado.
Dentrodoprédio,outrasmar-
casde carros emotos seguema
mesma trilha e, em cenários,
oferecem seus produtos – sem
mencionar fabricantes de bar-
cos, jet skis, lanchas, iates, heli-
cópteros e até fornecedores da
indústria desses equipamen-
tos,comoaAlcoa,quelevoupro-
tótipos demonomotores.
Quem não pode sair da feira
comumequipamento,éalvo fá-
cil davendaderoupaseacessó-
rios de grifes que são sinônimo
deaventura,comoaGriffeJeep
ClubedoBrasil e aTroller, que,
alémdeexibiroscarrosquepro-
duz no Ceará, resolveu levar a
marca para camisas, bonés e
bermudas.

É esse movimento que deve
ajudara feiraacerrarasportas
no domingo tendo movimenta-
do R$ 84 milhões, 15% a mais
que no ano passado. E é o seg-
mentodebicicletas,paraespor-
tes radicais e aventura, umdos
queestão investindomaispesa-
donoevento.ACaloieaSundo-
wn estão lado a lado no prédio
daBienal,mascadaumadefen-
dendoassuasnovidadeseofere-
cendo test drives para os visi-
tantes, estimados em mais de
70mil pessoas até domingo.
O diretor-comercial da Sun-

down, John Edson Zak, diz que
oPaísconsomede4,5milhõesa
5milhõesdebicicletasaoano.A
produçãodaSundownéde 850
milunidades,dasquais1%volta-
das ao mercado de aventura e
esportesradicais.“Éummerca-
do que cresce ano após ano,
masasuamaiorimportânciaes-
tá no fortalecimento da marca.
Temos bicicletas que custam
R$ 20 mil, destinadas ao públi-
co especializado, de aventuras
eoff-road.Essesprodutosmos-
tram que temos tecnologia de
ponta e influem na decisão de
compra dos que pagam entre

R$ 260 e R$ 800 por modelos
tradicionais.”
No terreno dos automóveis
off-road verdadeiros, com tra-
çãonasquatrorodas(4x4),des-
tacam-se Land Rover, Chevro-
let e Troller, além dos que aca-
baram de participar do 13º
Rally Internacional dos Ser-

tões. Mesmo as montadoras
quenãotêmcarroscomcapaci-
dade de enfrentar trilhas estão
lá.AFiatexibea linhaAdventu-
re (Dobló, Palio e Strada). Es-
sesveículos,emborasejam4x2,
têm apelo de fora-de-estrada –
modaque vemfazendo sucesso
com outras montadoras, caso

dos kits off-road do Chevro-
let Celta e Ford Fiesta. A
Dodge apresenta a picape
grandeRam4x2 eaCaraigá,
concessionária Volks, apro-
veita o evento para mostrar
o CrossFox, outro carro de
tração 4x2 com apelo off-
road. ●

EMTEMPO

DepoisdaNetBrasil,
oTerraviva também
está fechandoum
acordocomaNeoTV

Após conquistar espaço na Sky,
Bandeirantes vai aos EUA
O canal Terraviva, especializado em agronegócios, vai trocar conteúdo com a americana RFD-TV

INTERCÂMBIO –Segundo De Fiori, idéia é, no futuro, transmitir feiras ao vivo em inglês

Vendadebicicletasno
Brasilatingevolumede
4,5milhõesa5milhões
deunidadespornao

Carros e bicicletas na trilha fora-de-estrada
Montadoras e fabricantes fazem lançamentos até domingo na Adventure Fair, no Parque Ibirapuera
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TRILHAFALSA -Em cenário improvisado, automóveis estão disponíveis para testes off-road
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2005. Economia, p. B18.




