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Tereosassumemais
umausinanoBrasil
Ogrupo francês Tereospassa
a contar comsua terceira usi-
nanoPaís, todas no interior de
SãoPaulo. Agora, alémdas
usinasCruzAlta eSeverínia, é
controladormajoritário da
CompanhiaEnergéticaSão
José (Cesj). As antigas donas
daCesj,MariaHeloísa deAn-
dradeMuraeMaria Tereza de
AndradeSichieri, repassaram
59%dasaçõesda empresa
paraos franceses, em trocade
13%das açõesdaAçúcarGua-
rani, da Tereos.

AGRONEGÓCIOS

Acionistasaprovam
vendadaPixar
Oacionistas daPixar Anima-
tion aprovaramaaquisição da
companhiapelaDisney, pelo
valor deUS$7,4 bilhões. O
presidente daPixar, Steve Jo-
bs, torna-se omaior acionista
invidual, com7%das ações.O
acordo visa recolocar aDisney
na liderança em filmesde ani-
mação. Enquanto os esforços
individuais daDisney trouxe-
rampouco retornona última
década, parcerias comaPixar
(comoProcurandoNemo) fize-
ramestrondoso sucesso.

ANIMAÇÃO

Fordadianovamente
‘morte’doTaurus
Apesar de ter anunciado em
2005quepararia de produzir
omodelo Taurus, amontadora
Ford aindaproduz cerca de 18
mil unidades pormêsemsua
fábricadeAtlanta (EUA). “Ele
ainda está entre osmais popu-
lares”, disseGeorgePipas, por-
ta-vozdaempresa. Foramven-
didos cerca de71mil Taurus
nosprimeiros quatromeses de
2006.Por isso, o fimdaprodu-
ção fica adiado indefinidamen-
te e o carro não sofrerámais
atualizações.

AUTOMÓVEIS

NEGÓCIOS

Brasilé11ºpaíscom
mais internautas
OBrasil ficou em11º lugar na
lista dos países commaior nú-
merode internautas, segundo
pesquisa daconsultoria inter-
nacional comStoreNetWorks.
Com14,1milhõesde usuários,
oBrasil é o país latino-america-
nocommaior destaqueno ran-
king. A lista é lideradapelos
EstadosUnidos, com152mi-
lhões de internautas, seguido
pelaChina (74,7milhões), Ja-
pão (52,1milhões), Alemanha
(31,8milhões) eGrã-Bretanha
(30,1milhões).

INTERNET

Cemigcompramais
cincolinhas
Depois de comprar cinco li-
nhasde transmissãoda ener-
gia daSchahin, na sexta-feira,
aCemigagora quer participar
do leilão denovas linhas. “Que-
remos estar entre os cinco
maioresproprietários de li-
nhasde transmissãodoBra-
sil”, diz Luiz FernandoRolla,
superintendentedeRelações
com Investidores daCemig. A
estatalmineira pagouR$656
milhõespelas linhasda
Schahin e,mês passado, com-
proua Light, doRio de Janeiro.

Em tempo

Comércio eletrônico deverá aumentar 30% até 2010, por causa domaior acesso à Internet

Commaiscomputadores,varejovirtualcresce

EMEXPANSÃO-Flávio Jansen, diretor-geral doSubmarino, empresaquesediz líderbrasileira entreasquesóvendempela Internet

Líderdevendaspela internet
sepreparaparao1ºbilhão

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

ENERGIA

O crescimento na venda demi-
crocomputadores e a expansão
da banda larga abrem caminho
paraumfuturopromissordoco-
mércio eletrônico no País. “A
compra não é a primeira coisa
que o internauta faz”, explicou
Flávio Jansen, diretor-presi-
dentedoSubmarino.“Oaumen-
to da base de computadores se
reflete mais a médio prazo nas
vendas pela internet.”
Ele citou um estudo da For-

rester, empresa de pesquisas
do setor de tecnologia, que pre-
vê,até2010,umcrescimentode
mais de 30% ao ano no varejo
online noBrasil.
Segundo a Fundação Getú-

lio Vargas (FGV), foram vendi-
dos 6,2 milhões de PCs no País
no ano passado, 24% acima do
registrado em 2004. Para este
ano, a previsão de aumento das
vendas é de 15%. Os principais
motivos são a chamada MP do
Bem, que reduziu os impostos
sobre o microcomputador no
varejo, a redução do dólar e a
melhoranascondiçõesdefinan-
ciamento.
Já o total de conexões de in-

ternet rápida aumentou de
2,280 milhões em 2004 para
3,796 milhões no ano seguinte,
segundoositeTeleco.Asopera-
dorasvêemabanda largacomo
aprincipal ferramentaparaau-
mentar receita.

Opotencial da internet atrai
os jogadorestradicionaisdova-
rejo brasileiro para a rede. As
Casas Pernambucanas, por
exemplo, planejam inaugurar
em junho seu site de vendas.
Alémdosprodutostradicionais
das lojas físicas, a empresapre-
tende incluir eletrônicos mais
sofisticados.
Em novembro e dezembro

do anopassado, as CasasBahia
também experimentaram pela
primeira vezo comércio eletrô-
nico,numainiciativacomoSho-
pfácil, do Bradesco. Para quem
jáestá na internet, a loja virtual

costumasermaior doquequal-
quer loja física.
Semanapassada,oSubmari-

nodivulgouseuresultadodopri-
meiro trimestre. A receita bru-
ta avançou 56%, para R$ 154,7
milhões. A empresa saiu de um
prejuízo R$ 3,71 milhões entre
janeiro e março de 2005 para
um lucro de R$ 5,132 milhões.
“Os valores ainda não incluem
viagens e ingressos”, explicou
Jansen.
Em novembro de 2005, o

Submarino comprou a agência
online de viagens Travelweb,
por R$ 2,2 milhões. A empresa

também adquiriu em 2005 o si-
te Ingresso.com, pela quantia
deR$ 8,3milhões.

RECUPERAÇÃO
O crescimento forte, as aquisi-
ções e as ofertas iniciais de
ações mostram que a crise da
internet ficou definitivamente
para atrás – ou até o estouro da
próxima bolha, pelo menos.
Mês passado fez seis anos que
as ações de tecnologia começa-
ramadespencarnabolsaeletrô-
nica americana Nasdaq. Desde
então,asituaçãomelhoroumui-
to e vive-se um novo momento

de euforia, aqui e lá fora.
OSubmarinoabriuocapi-

tal em 30 de março de 2005.
De láparacá,opreçodesuas
ações dobrou, fechando na
sexta-feira a R$ 53,20. Com
os números do trimestre, a
empresa informou que seus
investidores originais “liqui-
daram totalmente sua posi-
ção”, ao concluir a oferta de
ações, na qual a empresa le-
vantouR$257,7milhões. Se-
gundo Jansen, um dos moti-
vos da melhora na última li-
nhado balanço foi o dinheiro
obtido na operação. “Com a
abertura do capital, paga-
mostodasasdívidas.”Asdes-
pesas financeiras passaram
de R$ 4,3milhões no primei-
rotrimestrede2005paraR$
300mil.
Em21deabril, oSubmari-

no conclui a mudança para
umnovo centro de distribui-
ção, do bairro da Barra Fun-
da, emSãoPaulo, paraOsas-
co. A área disponível passou
de 8.250 metros quadrados
para 19 mil. Com isso, a em-
presaficouprontaparaoDia
das Mães, segunda melhor
dataparaovarejoconvencio-
nal.Mas não para a internet.
“Omercadocrescetantoque
o Dia dos Pais costuma ser
melhor”, apontou o diretor-
presidente do Submarino.●

Marca deve ser alcançada pela Americanas.com graças ao crescimento do comércio virtual

Renato Cruz

Cada vez mais se compra pela
internet. Televisores, tocado-
resdemúsica digital, computa-
dores, DVDs, CDs e livros.Mas
tambémroupas,geladeiras,ali-
mentos, cosméticos, artigos de
jardinagem, papelaria e vários
outros itens. Na disputa pela li-
derança do comércio eletrôni-
co, estão aAmericanas.com e o
Submarino. Juntas, responde-
ram ano passado por metade
dasvendasdebensdeconsumo
pela internet, que chegaram a
R$ 2,88 bilhões, de acordo com
aCâmaraBrasileira deComér-
cioEletrônico (Câmara-e.net)e
aE-Consulting.
Levando-se em conta outra

pesquisa, da E-bit, as duas em-
presas ficaram com uma fatia
de57,5%deR$2,5bilhõesmovi-
mentados. O Submarino e a
Americanas.com têm origem
comum, a GP Investimentos.
Noaugedacriseda internet,no
segundo semestre de 2000, lo-
go após o estouro da bolha, foi

discutida até uma fusão.No en-
tanto, pelo quemostram os nú-
meros, atravessaram muito
bema fase difícil, separadas.
A líder brasileira – e, conse-

qüentemente, latino-america-
na – é a Americanas.com, que
em 2005 faturou R$ 864,8 mi-
lhõeseprepara-se,esteano,pa-
raoprimeirobilhão.Ela jáeraa
primeira do ranking antes de
comprar o Shoptime, em agos-
to do ano passado, por R$ 126,7
milhões. Sua receita bruta con-
solidada cresceu 99,3% em
2005, bem acima do avanço de
43%no comércio eletrônico co-
moumtodo.“Estáapenascome-
çandonoBrasil.”,afirmouRon-

neyPastro,diretordaAmerica-
nas.com. “Poucos compram.”
Segundo a E-bit, havia 4,771

milhões de consumidores onli-
nenoBrasil ao fimde2005.Um
aumento significativo sobre os
3,284 milhões do ano anterior,
mas ainda pouco frente aos
18,892milhõesdeusuários resi-
denciais de internet que havia
no País ao fim do ano. Ou seja,
mesmo que a base de internau-
tas deixasse de crescer, o que
nãoéocaso,existiriaaindamui-
to espaço a ser conquistado.
“Aqui, somente 2% do varejo é
eletrônico”, destacou Pastro.
“Na Inglaterra émetade.”
A Americanas.com se tor-

nou extremamente importante
para a rede varejista, que ano
passado teve receita bruta de
R$ 3,640 bilhões. Isso quer di-
zer que a Americanas.com res-
pondeu por 23,7% do total. A
participação no crescimento,
no entanto, foi muito maior. A
receita bruta total aumentou
23,4%.Sema loja virtual, ela te-
ria avançado 10,3%, menos da
metade. “A Americanas.com é
a maior loja atendida por qual-
quer um de nossos fornecedo-
res”, explicou.
Por ter lojas físicas e virtual,

a Americanas leva vantagens
sobre varejistas que se encon-
tram somente na internet, de

acordo com Pastro. “As físicas
fortalecem a marca e dão mais
poder de barganha com os for-
necedores.” Ele destacou, po-
rém,quejánãofazsentidosepa-
rara concorrência entre varejo
físicoeda internet. “Todomun-
do compete com todomundo.”
Em seumaterial de divulga-

ção,oSubmarinoseauto-intitu-
la “empresa líder dentre aque-
lasqueoperamexclusivamente
no varejo eletrônico (pure-
player) noBrasil”. Em2005, fa-
turou somou R$ 574,2 milhões,
um terço amenos que aAmeri-
canas.com. O crescimento, de
59,1%, também ficou abaixo da
concorrente.

Mesmo assim, superou a
expansão de 43% registrada
pelomercadocomoumtodo.
“Existem vantagens gran-
des para quem é focado so-
menteeminternet”, afirmou
FlávioJansen,diretor-presi-
dente do Submarino. “So-
mos mais rápidos em inova-
ções.” Ele citou como exem-
plo o serviço “MeuSubmari-
no”, em que o site consegue
oferecer, em suas páginas,
produtosdeacordocomoin-
teresse de cada cliente.●

VAREJO
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Vendas virtuais de
bens de consumo
chegaram a R$ 2,88
bilhões em 2005

PAULO LIEBERT/AE

ALLfazofertaporrede
daBrasilFerrovias
Trêsconcessionáriasdeverão ir
paraonovoacionista:Ferronorte,
FerrobaneNovoesteqPÁG.B14
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