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Amchamorganiza
missãomoveleira
ACâmaraAmericana deCo-
mércio (Amcham) está organi-
zandoumamissão comercial
para levar empresas brasilei-
ras ao LasVegasMarket, feira
demóveis e acessórios nos
EstadosUnidos. De24a 28de
julho, os inscritos participarão
de visitas técnicas e reuniões
compotenciais importadores
edistribuidores americanos. A
missãoé voltadapara empre-
sasdo setormoveleiro interes-
sadasemexportar. Os interes-
sadosdevementrar emconta-
to pelo e-mail feirasemissoes@
amcham.com.broupelo telefo-
ne (11)5180-3757.

COMÉRCIOEXTERIOR

Prazoparadeclaração
doSimplesédia31
Asempresas demicro epeque-
noportes queoptampeloSim-
ples têmaté odia 31 demaio
para entregar aDeclaração
Simplificada2006. Amulta
paraquemperder o prazo é de
2%aomês sobre o total do
imposto informado, até o limi-
te de20%.AReceita Federal
informouquemais de 2mi-
lhões deempresas ainda não
enviaramseusdados.Os pro-
gramasparapreenchimento e
transmissãodadeclaração
podemser obtidosgratuita-
mente no site daReceita, no
endereçowww.receita.fazenda.
gov.br
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Aspromoçõesagressivasdova-
rejo para televisores grandes,
com tela de plasma ou cristal
líquido (LCD, na sigla em in-
glês), sinalizam uma queda de
preços esperada para logo de-
pois da Copa do Mundo. Em
2004, uma TV de plasma de 42
polegadas custava R$ 20 mil.
No fim do ano passado, havia
caído para R$ 10 mil e, atual-
mente, já pode ser encontrada
porR$ 7mil ouR$ 8mil.
Desdeofimdesemana,asCa-

sasBahiacomeçaramumapro-
moção agressiva. Quem com-
pra um televisor de plasma de
42 polegadas Philips por R$
7.980,00, recebe outro, desem-
bolsando apenas R$ 1,00, se o
BrasilganharaCopa.Comisso,
pelo preço de um TV, o cliente
poderá levar dois aparelhos.
Segundo analistas do setor,

na prática, o que a maior rede
de eletroeletrônicos do País es-
táfazendoéanteciparummovi-
mento abrupto de queda dos
preçosquedeve ocorrerdepois
daCopa.“Sea indústriaaceitou
essanegociação,éporqueocus-
to deve ser a metade do preço
de venda”, diz o analista.
“Não sei se o preço vai cair

depois da Copa”, afirma Mi-
chaelKlein,diretorAdministra-
tivo-Financeiro das Casas Ba-
hia. Ele afirma, no entanto, que
a indústria está estocada e que,
depoisdaCopa,apróximaopor-
tunidadedevendadesseeletrô-
nico é oNatal.
Desde o fimde semana, a re-

de vendeu 1,6 mil peças, dos 2
milTVs disponíveis para a pro-
moção,quevai atésábado. “Va-
mos vender em sete dias o que
vendemosemsetemeses”, pre-
vê. Klein diz que desembolsou
R$ 16 milhões pela compra dos

aparelhos da Philips. Ele conta
que escolheu a fabricante por-
queela é aúnicanão está fazen-
do campanhas conjuntas com
outras redes varejistas. “Se al-
gum outra indústria quiser fa-
zer um negócio parecido, esta-
remos abertos para negociar.”
Para rebater a concorrência

o Ponto Frio vai sortear 600
TVsde 29polegadas e 6TVsde
plasma de 42 polegadas da LG
para quemgastar R$100.
Apesar da demanda estimu-

lada pela Copa, os preços das
telas usadas na fabricação dos
TVs continuam caindo nomer-
cado internacional. Segundo a
consultoria WitsView, o preço
médio da tela de cristal líquido
de 42 polegadas passou deUS$
860paraUS$ 845 nas duas pri-
meiras semanas deste mês. A
de 40 polegadas baixou deUS$

835 paraUS$ 820.
“As próximas reduções de

preço devem ser bem meno-
res”, diz Caio Catto, gerente de
Negócios da Philips. “Para o
consumidor, não compensa
adiara compraeveraCopanu-
matelamenor.Nãoexisteapos-
sibilidade de o preço cair pela
metade até o fim do ano.” Ele
nega a participação da empre-
sa na promoção das Casas Ba-
hia.
No ano passado todo, foram

vendidas 58mil TVs de plasma
e cristal líquido. Somente de ja-
neiro a abril deste ano, as ven-
das ficaram em 80 mil unida-
des. “Existe muito espaço para
crescer”,afirmaRobertoGoich-
man,gerente-executivodeMar-
keting da Gradiente. A empre-
sa estima que, até o fim do ano,
serão vendidos no País 200 mil

TVsdeplasmaeomesmonú-
merodecristal líquido, oque
deve representar 3,5% do
mercado total. Nos EUA, a
fatia deste produto foi de
20,5% em 2005 e deve che-
gar a 38% este ano.
“No iníciodesteano, já re-

gistramos vendas cerca de
30% superiores a 2005”, dis-
seMarcusTrugilho, gerente
deComunicaçãoePropagan-
dadaSonyBrasil.“Osprodu-
tos com tecnologia LCD têm
preço ligeiramentemaisalto
queoplasma,mas,conforme
ademandacresceeatecnolo-
gia se aprimora, o custo ten-
de a baixar rapidamente.” ●

Alexandre Barbosa

A fabricante de softwares Mi-
crosoft anunciou ontem a se-
gunda fase de seu projeto de
computadorescommodelopré-
pago.ChamadaFlexGo,atecno-
logia segue um modelo pareci-
do com o dos telefones celula-
res. O consumidor compra um
computadormais barato e tem
de adquirir cartões para ter o
direito a usá-lo por um tempo
determinado. Quando o tempo
acaba, é preciso comprar mais
créditos.
A iniciativa não é novidade

por aqui: o Brasil serviu como
plataformamundial dos testes.
Desde o ano passado alguns
usuários brasileiros partici-
pamde umprojeto piloto de in-
clusão digital. Agora, porém, a
Microsoftquerexpandiraofer-
ta dos computadores para um
número maior de pessoas no
Brasileemoutrospaísesemde-
senvolvimento.
Comonovosistema,oconsu-

midoracabafinanciandoocom-
putador aos poucos, conforme
suasnecessidadesdeusodatec-
nologia. A diferença para uma
comprafinanciadaéqueoclien-
te não tem o compromisso de
pagar uma prestação mensal.
Ele obtém a posse definitiva do
equipamentoquandoasomade
créditos adquiridos chega ao
custo do PC mais a licença do
programaWindowsXP.
Em uma pesquisa feita com

os participantes do programa
piloto – os micros foram vendi-
dospelacadeiadevarejoMaga-
zine Luiza –, 31% disseram que
nãocomprariamumPCnospró-
ximos 12meses,masqueconse-
guiram seus micros graças ao
modelo pré-pago daMicrosoft.

INVESTIMENTO
A Microsoft está desenvolven-

do o sistema em parceria com
fabricantes de computadores e
semicondutores como a AMD.
Paraos fabricantes, a iniciativa
ajudaaconquistarnovosconsu-
midores.
Além disso, vai acelerar um

projeto de inclusão digital da
AMD chamado Iniciativa
50x15, que temoobjetivo de co-
nectar 50% da populaçãomun-
dial à Internet até o ano 2015.
“Nós temos visto um gran-

desucessosobessemesmomo-
delo com telefones celulares e
estamos muito otimistas em
que a Microsoft e a AMD des-
frutemdomesmotipodesuces-
so com PCs”, disse, em um co-
municado,BillyEdwards,dire-
tor de Inovação e vice-presi-
dente da AMD.
A Microsoft informou que o

programa agora vai ser aplica-
do na China e Índia durante os
próximos trêsmeses, contando
com o apoio do fabricante chi-
nês de computadores Lenovo.
Mais adiante, o projeto tam-
bém deve incluir a Hungria,
Rússia, Eslovênia e Vietnã.
● COM AFP

NAHORA–Filippini percebeuo fimdamáquinadeescrever

Empresáriodeveestar
atentoàhorademudar

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

Comércio faz ofertas agressivas commodelos de plasma, indicando
que o custo dos aparelhos deve cair depois da Copa do Mundo

Modelo testado no Brasil será
oferecido em larga escala

Sobrevivência do negócio pode exigir adaptação radical
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Ana Paula Lacerda

OempresárioPalmiroFilippini
Jr. inaugura amanhã noAcre a
a128.ªescoladaredeSOSCom-
putadores. Mas quem o vê cer-
cado pelos computadores não
imagina que a carreira de em-
presário começou de um jeito
bemdiferente: comuma escola
de datilografia.
“Na década de 80 eu tinha

umaescoladedatilografia.Mas
sempre me preocupei muito
com modernização, com novi-
dades, e vi que a informática
cresceria muito além do que
existia naquela época.” Foi aí
queelecomeçoucomumafran-

quia da SOS Computadores e
em menos de um ano havia se
tornado umdos donos do negó-
cio. “Se eu tivesse insistido na
datilografia, você pode bem
imaginarcomoeuestariahoje”,
diz ele. “O empresário tem de
estar atento à necessidade de
mudança o tempo todo, tanto
no negócio como na sua forma
de administrar.”
Paraoconsultoresócio-dire-

tor da Evolve Gestão, Roberto
Paschoali,sãopoucososempre-
sários que conseguem “sentir”
as mudanças no mercado.
“Existem pessoas que conse-
guem dar viradas bruscas nos
negócios e acertar em cheio,
mas são poucas. Amaioria pre-
cisa estar sempreatenta aos si-
nais que omercado lhe dá. ”
Ele conta que existem indí-

ciosquemostramquandooem-
preendedordevefazerumamu-
dança radical nos negócios.
“Quedanasvendasenãoconse-
guir colocar preço para cobrir
os custos são dois sinais muito
fortes”,diz. “Masalémdestes,o
empresário deve estar atento
ao que a concorrência está fa-
zendo.”
Oscasosmaisdifíceis,naopi-

niãodele,sãoospequenosnegó-

ciosquenãonecessitamdemão-
de-obra especializada nem tec-
nologia. Este tipo de negócio
tendea termuitaconcorrência.
Com isso, a clientela se divide e
amargemdelucrocai.Secome-
çara cairdemais, é horademu-
dar antes que seja tarde.”
Ele lembra que hoje, o con-

correntenãoésóaquelequees-
tánooutro ladodarua.“Oscon-
correntesvêmatédooutro lado
domundo.VideaChina,quees-
tá dando muita dor de cabeça.
Para enfrentá-los, o jeito é ler
muito jornal, acessar a internet
eparticiparde eventospara sa-
ber o que existe de novidades.”
Oconsultordemarketingdo

Sebrae-SP, João Abdalla Neto,
brinca que “o empresário que
insistir em consertar apenas
carburador ,está perdido no
mundo da injeção eletrônica.”
E as dicas de o que fazer para
mudarumnegócioparamelhor
podem vir dos próprios funcio-
náriosedosclientes. “Oempre-
sário temde anotar tudo aquilo
que o cliente pediu e não conse-
guiu.Seospedidosforemseme-
lhantes, pode ser interessante
adicionar mais algum produto
ou serviço ao negócio.”
Tanto Abdalla quanto Pas-

choali reforçam um ponto: no
momento da dificuldade, é me-
lhor correr dos empréstimos
bancários. “Antes de pegar di-
nheiro, pense não duas, mas
dezvezes”,dizPaschoali.“Oem-
presário tem de saber exata-
menteodeinvestir,ouessadívi-
da se torna uma bola de neve.”

POR DENTRO
Algumas vezes, o negócio pode
estar demal a pior,mas a culpa

nãoédaconcorrência.“Exis-
temmomentosemqueamu-
dança radical tem de ser in-
terna”, dizAbdalla. “Empre-
sas, para crescer, têm de es-
taremconstantemoderniza-
ção e seus funcionários sem-
pre se reciclando.”
O fluxo de caixa organizado
também é essencial. “Se o
empresário não controla o
seu dinheiro, não dará certo
nunca.” ●
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