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Vasp prepara demissão
de funcionários afastados

Livro sobre os 25 anos do
Conar será lançado hoje

TheNew York Times
tem queda no lucro

Fabricante de filmes Agfa
pode fechar as portas

Comopartedeseuprocesso
derecuperação judicial,aVasp
estáconvocandofuncionários
queestãoafastadosdaempre-
saparadarbaixanacarteirade
trabalho.Osfuncionáriosdeve-
rãocompareceraosescritórios
daempresaemtodooPaísnos
dias24e25.Aempresaestima
queexistamaindaentre1mile
2mil funcionáriosemsituação
irregular.Emjaneiro,quando
paroudeoperar,aempresa
tinha4mil funcionários.No
casoderetomadadasativida-
des,ex-funcionários terãoprio-
ridade.Naterça-feira,aTrans-
brasilentroucompedidode
recuperaçãojudicialnoTribu-
naldeJustiçadeSãoPaulo.

O jornalista Ari Schneider,
editor de Economia doEsta-
dão, autografa hoje o seu li-
vroConar 25 anos – Ética na
Prática, a partir das 20horas,
na EscolaSuperior dePropa-
ganda eMarketing ( RuaDr.
ÁlvaroAlvim, 123), emSão
Paulo. O livro narra o proces-
sode criação doConselho
Nacional deAuto-Regulamen-
taçãoPublicitária (Conar),
mecanismo idealizado, no
fimdos anos 70, para livrar a
atividade publicitária do con-
trole então exercidopelo regi-
memilitar sobre praticamen-
te toda a produção cultural.

OgrupodemídiaTheNew
YorkTimesCo. registrou lucro
líquidodeUS$23,1milhões
noterceiro trimestre,menos
dametadedosUS$48,3mi-
lhõesdomesmoperíodode
2004.Segundoaempresa,
queeditaos jornaisTheNew
YorkTimes,TheBostonGlobe
eThe InternationalHeraldTri-
bune, ascausasdaquedasão
ofracodesempenhodapublici-
dadeeosaumentosdecustos.
Ogrupo jáhaviaanunciadono
mêspassadoqueseudesem-
penho ficariaabaixodasesti-
mativasdeWallStreet.

A fabricante de filmes foto-
gráficos alemãAgfa anun-
ciou que pode fechar as por-
tas até o fim do ano, deixando
2,4mil pessoas desemprega-
das, depois de ter falhado na
tentativa de achar umnovo
dono.A empresa está emcon-
cordata desdemaio, por cau-
sa do declínio nas vendas de
filmes após o crescimento do
mercado de câmeras digi-
tais. A americanaKodak, que
tambémsente os efeitos das
mudanças nomercado, anun-
ciou ontem ter registrado um
prejuízo deUS$ 1,029bilhão
no terceiro trimestre.
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COPA:APhilipsmundialinvestiu€
60milhõesnacampanhademar-
ketingparaaCopadoMundo.A
companhiaéumadaspatrocina-
dorasoficiais.Apartirdenovem-
bro,começaaserdivulgadauma
campanhaqueterácomomoteo
“PhilipsHomeStadium”.Ainten-
çãoéconjugarváriosequipamen-
tos,entreTVdeplasma,DVDque
gravaerecursosdeáudio,para
reproduzirdentrodecasaasemo-

çõesdeumestádiodefutebol.
“Serão600milespectadores

nosestádiose30bilhõesdeau-
diênciaforadeles.Sótrazendoa
emoçãoparadentrodecasapode-
remoscapturarisso”,disseovice-
presidentedeEletrônicosdeCon-
sumodaPhilips,JoséFuentes.A
partirdestemês,osconsumido-
respoderãoconheceresseam-
bientedehometheateremlojas
especializadas.Dentrodoespírito

daCopa,aprimeiraqueserátrans-
mitidaemaltadefinição,acompa-
nhiaplanejasorteiosdebrindese
prêmiosparaosclientes.Aantiga
paixãodobrasileiroporfutebol
parecequetambémganhacorpo
entreoseletroeletrônicos.Fuen-
tesdissequeomercadodeDVDs
devefechar2005comvendas
entre6,5milhõese7milhõesde
aparelhos,ante2,5milhõesregis-
tradosnoanopassado.

Sabores novos na
disputa dos sorvetes

Philips quer reproduzir em casa a emoção do estádio

MÍDIA

CarlosFranco

A internet não pode mais ser
ignorada como meio de comu-
nicação de massa, nem a sua
importância na globalização
da informação e dos relaciona-
mentos entre pessoas de dife-
rentes países deve ser deixada
de lado.Aafirmaçãoédopresi-
dente mundial do grupo de co-
municação FCB, o americano
BrendanRyan,umadasprinci-
paisestrelasdoseminário“Ba-
se Zero – Reinventando a Co-
municação e o Marketing”, no
MaxiMídia 2005, promovido
peloGrupoMeio&Mensagem,
que terminahoje noGrandHo-
tel Meliá.
Parafraseando Charles Da-

rwin e usando expressões em
português para descontrair
sua apresentação, Ryan disse
que não são os mais fortes que
vão sobreviver às inovações
tecnológicasdaáreadecomuni-
cação,mas os quemais rapida-
menteseadaptaremàsmudan-
ças. “As empresas nascidas da
internetvão se tornar adversá-
rias de companhias de vários
segmentos.Apenetraçãodain-

ternet nas famílias americanas
chegou a 80% em cerca de 5
anos. A TV levou mais de 15
anos para conseguir o mesmo.
E se, em 2000, 32 bilhões de
e-mails foram trocados nosEs-
tadosUnidos,essenúmeroche-
gará a 87,3 bilhões no próximo
ano.”
Ryan foi mais longe e exem-

plificou: “Google, Yahoo! e
eBay são empresas que expan-
diram seus serviços e podem
se tornar os maiores rivais de
redes varejistas, de institui-
ções financeiras edeempresas
detelecomunicações.E issose-
ria impensável até há pouco
tempo.”ParaRyan,nãoépossí-
vel descartar o meio, mas se
adaptaraeleparaoferecercon-
teúdo emanter contato comos
consumidorese leitorespores-
te canal, adaptando o conteú-
do. É o que busca hoje o The
New York Times, um dos mais
tradicionais veículos de comu-
nicação impressa dos EUA.
Ummeio de comunicação, po-
rém, não irá matar o outro,
mas serão complementares,
ou sinérgicos.
Do lado da propaganda,

Ryandestruiuoquechamoude
18mitos, entreosquaisodeque

apropaganda é cara; a criativi-
dade e os resultados não an-
dam juntos; aquilo que vocêdiz
émais importantedoquecomo
você diz; a propaganda global
nãofunciona;aTVestámorren-
do; a comunicação online é ni-
cho demercado (“Só se omun-
do inteiro for umnicho”); e que
as agências de publicidade são
iguais, ganham demais e deve-
riam ser pagas por trabalho
executado (“Não somos corta-
dores de grama pagos por ho-

ra, mas paisagistas”).
Ele também chamou a aten-

ção para os resultados rápidos
que as empresas exigem hoje:
de anuais, passaram a quase
diários,seguindooritmodetro-
cadepresidentesdeempresas.
“Nos últimos 5 anos, pelo me-
nos5milpresidentesdeempre-
sas deixaram seus cargos. É
umamédia de apenas 22meses
de comando.” E, nesse cenário,
a cobrança por resultados au-
menta, disse o homem que já

comandou o marketing do
Citibank.

REPUTAÇÃO
Outra estrela do MaxiMí-
dia, o holandês Cees Van
Riel, presidentemundial do
Reputation Institute, aler-
tou para a importância da
reputação para as empre-
sas, especialmente num
mundo globalizado, onde
percepções de valores in-
fluenciam os atos de consu-
mo. Para Riel, associado no
Brasil à Troiano Consulto-
ria deMarcas, o respeito ao
meio ambiente, a funcioná-
rios e aos cidadãos são im-
portante instrumento de
distinção de umamarca em
detrimento de outras, espe-
cialmente porque os produ-
tos são muito similares.
Segundo Riel, o Reputa-
tionInstitute faráumestudo
sobre marcas brasileiras,
com parâmetros de compa-
ração similares aos de ou-
tros países. E adiantou que,
numarápida leitura, aNatu-
ra, fabricante de cosméti-
cos, é umadasmarcas locais
que preenchem as regras de
reputação internacional. ●

ELETRÔNICOS

MárciaDeChiara

Com um olho no Natal e outro
na Copa do Mundo de 2006, os
fabricantesdetelevisorescorta-
ram pela metade os preços das
TVs de plasma neste fim de
ano. Uma TV de plasma de 42
polegadas da Philips ou da LG
sai hoje, à vista, por R$ 9,999
mil no varejo.Háumano, aPhi-
lips vendia esse equipamento
porR$ 19,999mil eaLG,porR$
17 mil. No caso dos televisores
com tela de cristal líquido
(LCD), há exemplos de quedas
mais significativas. Um apare-
lho de 17 polegadas da Philips,
queháumanocustavacercade
R$ 6 mil, hoje sai por R$ 2,499
mil, segundo o fabricante.
“Houve uma forte erosão

dos preços dos televisores de
plasma e de cristal líquido”, ob-
servouovice-presidentedeEle-
trônicosdeConsumodaPhilips
doBrasil,JoséFuentes.Acorri-
da da indústria para ampliar as
vendasdeTVsdeplasmaecris-

tallíquidosedeveaocrescimen-
toexponencialdomercado.Em
2004, foram vendidos 10 mil
aparelhos, e neste ano a pers-
pectiva é atingir 60 mil. Para
2006,anodeCopadoMundo,as
estimativas apontam para 240
mil aparelhos, disse Fuentes.
Nãoépor acasoque ontema

Philips apresentou oito novos
televisores:trêsdeplasmaecin-
co com tela de cristal líquido.
Desse total, sete começaram a
ser montados este ano emMa-
naus (AM), com investimentos
na linhadeproduçãoquesoma-
ram US$ 10 milhões. A empre-
sasepreparatambémparapro-
duzir localmente TVs de plas-
ma de 50 polegadas a partir do
ano que vem. Hoje, o equipa-
mento é importado da Bélgica.
Ametadacompanhiaéfecharo
ano com 50% do mercado de
TVs de plasma e LCD. Atual-
mente,aPhilipsdetémumapar-

ticipação de 46% na média dos
doismercados.Amaiorpartici-
pação é no segmento de LCD,
com 75%, enquanto na TV de
plasma a sua fatia é de 35%, se-
gundo a companhia.

MOTIVOS
Entreasrazõesparaocortenos
preços, Fuentes apontou a evo-
lução natural da tecnologia, co-
mojáocorreucomotelefonece-
lular e os aparelhos de DVD.
Alémdisso, o aumento na esca-
ladeproduçãoeofatodevários
fabricantes terem começado a
montar o produto no País joga-
ramas cotações para baixo.
O vice-presidente da Sam-

sung, José Roberto Campos,
acrescentou que o impacto do
dólar,comacotaçãoembaixa,é
significativo. O diretor de Ven-
dasdoCanalVarejodaLG,Bre-
noMarcelino daSilva, lembrou
que 80% do custo de produção
desses televisores é o monitor,
que é importado.
No caso da LG, Silva ressal-

tou que a redução de preços só
foi possível porque a compa-
nhiapassou aproduzir omódu-
lodaTVdePlasmade42polega-
das no exterior e montá-la em
Manaus (AM). A empresa aca-
ba de iniciar a fabricação de
TVsdeplasmade50polegadas
no País, com preço estimado
emtornodeR$23mil.Acompa-
nhia informaquedetém80%do
mercado de TVs de plasma,
com a produção de 5 mil peças
no últimomês.
“Acredito que a queda dos

preçosdessesequipamentoste-
nha chegado no limite este
ano”, disse o diretor da LG. A
perspectiva era que o corte nas
cotações ocorressemais próxi-
mo do Natal. “Mas acabamos
antecipandoareduçãoporcon-
ta das negociações já fechadas
com as lojas.” Ele acredita que
esses produtos sofisticados se
tornem ainda mais acessíveis
até o Natal – não por conta da
redução de preços, mas pelo
alongamentodosprazosdecre-
diário já esboçado pelo varejo.
Fuentes, daPhilips, está ani-

mado não apenas com as boas
perspectivas para este fim de
ano, quando a previsão é am-
pliarem20%asvendasemrela-
ção a 2004. “Já estamos rece-
bendo pedidos para 2006.” ●

EMTEMPO

MARTIN MEISSNER/AP

Avanço da tecnologia derruba
preço de TV de plasma em 50%
Aparelho de 42 polegadas que há um ano custava R$ 19,9 mil pode ser comprado hoje por R$ 9,9 mil

Internetmudaafacedosgruposdecomunicação
Empresas têm de se adaptar às inovações tecnológicas para sobreviver, diz Brendan Ryan, da agência FCB

TVsdecristal líquido
tambémseguema
tendênciaepreçocaide
R$6milparaR$2,5mil

PREÇO –Ryan rebateu as acusações de que a propaganda é cara

FUTEBOL - JoséFuentesapresentouos lançamentospreparadospelaPhilipsdeolhonaCopade2006

JOSÉ BASSIT/DIVULGAÇÃO

VIVI ZANATTA/AE

2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% PB 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100% COR

%HermesFileInfo:B-14:20051020:

B14
QUINTA-FEIRA,20DEOUTUBRODE2005 ●OESTADODES.PAULO

Text Box
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