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‘AVarigé igualcriança,
temumanjodaguarda’
JuizLuizRobertoAyoubdisse
quenãotrabalhacomhipótese
defracassonoleilãoqPÁG.B13

Tanziacusabancos
nocasoParmalat
Arquivosdigitalizados com
informaçõesdo relacionamen-
todaParmalat comosbancos
devemmostrar “a verdade”
sobre o escândalo contábil de
€ 14bilhões envolvendo ogru-
po, disse ontemo fundador e
ex-executivo-chefe daParma-
lat, CalistoTanzi, durante au-
diência preliminar no tribunal
italianoque julga o caso. Tanzi
temculpadoos bancospela
emissãodebônusmesmo
quandoa companhia enfrenta-
vaproblemas financeiros.

JUSTIÇA

GMestánocaminho
certo,dizWagoner
AGeneralMotors fez progres-
sos significativos noúltimo
anoemseuplanode reestrutu-
ração, disse ontemopresiden-
te da empresa, RickWagoner,
emencontro comacionistas.
Segundoele, o lucro deUS$
445milhões registradopela
empresano primeiro trimestre
éumbomsinal deque tempos
melhores estão a caminho.
Wagonermanteve aprojeção
daempresa de cortar custos
ematéUS$7bilhões nas ope-
raçõesdaAmérica doNorte
até o final deste ano.

AUTOMÓVEIS

Aeroportos ingleses
emmãosespanholas
Aoperadora de aeroportos
britânicaBAAconcordou com
oferta deaquisição de£ 10,1
bilhões (US$ 18,9bilhões) fei-
ta por consórcio lideradopelo
grupoespanhol Ferrovial, rejei-
tandopropostamaior doGold-
manSachs. ABAAéamaior
operadorade aeroportos do
mundo, controlandounidades
comoas deHeathroweGatwi-
ck emLondres, alémde outros
em todoo território britânico.
OGoldmanSachs disseque
pode fazer umanovaoferta.

AQUISIÇÃO

NEGÓCIOS

IBMvai investir
US$6binaÍndia
Agigante americana de com-
putadores IBM investirá US$
6bilhões na Índia até 2009.
Esse número significa o triplo
do valor investido pela empre-
sa no país nos últimos três
anos. A informação foi data
ontempelo presidente da em-
presa, Samuel Palmisano. A
IBMmantémdiversos negó-
cios na Índia desde 1990, en-
tre eles call centers, que são
muito rentáveis devido ao bai-
xo custodamão-de-obraquali-
ficada e que fala inglês.

TECNOLOGIA

GrupoHermèschega
aoBrasilem2007
Ogrupo francês deprodutos
de luxoHermèspretendedo-
brar suas vendas nosEUAe
expandir atividades noBrasil,
China e Índia para ajudar a
companhia a alcançar cresci-
mento anual de 10%, informou
opresidente-executivo da em-
presa,Patrick Thomas, ao jor-
nal francêsLes Echos. Segun-
doThomas, a idéia é abrir cer-
cade 30 lojas naChina ainda
este ano.Hoje, sãonove unida-
desno país. NoBrasil, ameta
dogrupo échegar em2007.

Em tempo

Empresa de buscas lança uma planilha eletrônica
online gratuita para concorrer com o Excel

Câmerasdigitaispassamaser
feitasnoPaísepreçodiminui

Um dos objetivos é evitar excessos
em campanhas de alimentos

Googlefazumnovoavanço
nosdomíniosdaMicrosoft

Kodak produz ummodelo mais barato emManaus e mais duas têm projetos aprovados
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NATELA–RichardFord,daKodak, afirmaqueodigital rompebarreirasna fotografia, comofezháalgunsanosnomercadodamúsica

Novasregraspara
publicidadeinfantil

TECNOLOGIA

LUXO

TECNOLOGIA

Renato Cruz

Omercado brasileiro de câme-
ras fotográficas digitais ganha
escala, o que justifica a produ-
ção local e derruba preços. On-
tem,aKodakanunciouamonta-
gem do modelo Easyshare
C360 em Manaus. A máquina,
que saía por R$ 1,3mil ano pas-
sado, passou a custar R$ 900
comafabricaçãonoBrasil.“Re-
passamos para o consumidor a
vantagem da Zona Franca”,
afirmouFernandoBautista, di-
retor-geral da Divisão de Foto-
grafia da Kodak Brasileira. “O
Brasil é o únicoPaís autorizado
pelamatriz amontarmáquinas
fora daChina.”
A Sony foi pioneira na fabri-

cação de câmeras digitais em
Manaus.SegundoaSuperinten-
dência da Zona Franca de Ma-
naus (Suframa), existem qua-
tro empresas com autorização.
Somente duas estão produzin-

do:aSonyeaJabil,paraquema
Kodak terceirizou amontagem
de suas máquinas. A Elgin, dis-
tribuidora das máquinas Ca-
non,eaFlextambémtêmproje-
tos aprovados, mas ainda não
começaramafabricarascâme-
ras digitais.
Ano passado, foram vendi-

dos 2 milhões de câmeras digi-
tais no País, o dobro de 2004.
Para este ano, a previsão é de
cercade3milhõesdeunidades.
Em outubro de 2004, 34% dos
lares brasileiros tinham câme-
ras com filme e 2,4% câmeras
digitais. Em2007, 19,5%devem
termáquinas digitais.
“O digital está rompendo

barreirasdopassadonomerca-
dode fotografia”,disseRichard
Ford, diretor de Captura Digi-
tal para asAméricas daKodak.
“Comofezháalgunsanoscoma

música.” Ele citou como exem-
plo o sucesso do iPod, tocador
demúsica digital daApple, que
fez comque as pessoas se acos-
tumassem com amúsica sem o
suporte de disco ou fita.
Em2005,asvendasdecâme-

ras digitais ultrapassarampela
primeira vez as de máquinas
com filme no Brasil. No entan-
to, 70% do faturamento da Ko-
dakBrasileiraaindavemdatec-
nologiaconvencionaleorestan-
te,dodigital.Noexterior,odigi-
tal já se igualou ao filme. “Hoje,
o consumidor pode comparti-
lhar a foto sem imprimir, o que
não era possível com o filme e
faz uma diferença quântica na
indústria”, afirmouBautista.
A Kodak faz um esforço de

popularização da câmera digi-
tal com a queda de preços. Até
mesmo osmodelos importados

tiveram uma queda de 15% a
20%no valor.
Ao lado disso, quer fazer

com que as pessoas se acostu-
mem a imprimir a foto digital.
“Queremos mostrar ao merca-
do que imprimir fotos digitais
não é complicado nem caro”,
apontouodiretordeFotografia
da Kodak. A C360, fabricada
emManaus, vemcomumapro-
moçãoemqueoconsumidorpa-
ga a impressão de 30 fotos digi-
tais e ganhamais 70.
A fotodigitalmudouoshábi-

tos das pessoas. “Elas clicam e
salvamquatro vezesmais fotos
com o digital”, afirmou Ford,
que, apesardonome, é brasilei-
ro.“Antesaspessoastinhamdi-
ficuldade para achar as fotos
convencionais guardadas na
caixadesapatos.Hoje, comcin-
covezesmais fotosgravadasno

computador, pode ser ainda
maisdifícil.”AKodakvêaí uma
oportunidade, e procura con-
quistarmercadocomosistema
Easyshare, que inclui as câme-
ras, impressoras domésticas e
software de tratamento e orga-
nização de imagens.

Paraenfrentarasmudan-
çastrazidasaomercadopelo
digital, aKodak tem fechado
parcerias estratégicas.Uma
delas foi com o Skype, a em-
presamais famosa de telefo-
niaviainternet.“Oclientepo-
de enviar um álbum de fotos
paraalguémecontarahistó-
ria dele via VoIP”, disse
Ford. VoIP é a sigla em in-
glês de voz sobre protocolo
de internet.
Outra parceria foi com a

fabricantedecelularesMoto-
rola. “Todas câmeras digi-
tais e celulares com câmera
têmpatentesdaKodak”,dis-
se Bautista.
Oobjetivodoacordoéfaci-

litar a impressão de fotos ti-
radas pelo celular. O acordo
ainda não está sendo aplica-
do noBrasil. ●

PROPAGANDA

Cresceganhodos jornais
compublicidadeonline
NosEUA,receitacresceu34,9%
nainterneteapenas0,3%nas
versõesimpressasqPÁG.B14

OGoogle,maior site de buscas
na internet, deu ontem mais
um passo em direção ao terre-
nodaMicrosoft, ao lançaruma
versão de testes de sua plani-
lha eletrônica, que concorrerá
diretamente com a Excel. O
programa, denominado Goo-
gleSpreadsheets,podeserbai-
xado gratuitamente da inter-
net. Segundo a empresa, ele
permitirá aos usuários ler e
criar arquivos no mesmo for-
mato usado pelo programa da
Microsoft.
Aplanilha eletrônica émais

um avanço do Google em sua
marcha para criar seu próprio
universo tecnológico como
uma alternativa ao negócio
dos softwares para computa-
dores pessoais, hoje dominado
pela Microsoft. A iniciativa
vem apenas alguns meses de-
pois de o Google ter comprado
umapequenaempresachama-
da Upstart, criadora de um
processador de texto, também
online, denominadoWritely.
E, à medida que o Google se

move emdireção aos domínios

daMicrosoft, a empresadeBill
Gates tenta adicionar compo-
nentes online aos seus softwa-
res e aumentar suas ofertas de
programas via internet. A Mi-
crosoft vem trabalhando duro
paradesafiarodomíniodoGoo-
gle nos serviços de busca via
internet e conquistar uma fa-
tia da generosa publicidade
que esses serviços recebem.
“OGoogleestádispostoa jo-

gar para amedrontar a Micro-
soft”, disseDavidCard, analis-
tadocentrodeestudosJupiter
Research.“Masograndepúbli-
co não utiliza as tabelas, e não
acreditoqueosdiretorestécni-
cos (de empresas) vãoabando-
nar o Excel para substituí-lo
por um aplicativo acessível na
internetenão integradoaodis-
co rígido de seu computador.”

LIVROS
Ontem,omaiorgrupoeditorial
francês, La Martinière, apre-
sentou uma denúncia de “có-
pia”e“ataqueaodireitodepro-
priedade intelectual” contra o
Google, que pretende digitali-

zar milhões de livros e colo-
cá-los na rede.
A ação, apresentada num
tribunal de Paris, procura
proteger principalmente
três das editoras do grupo –
a francesa Le Seuil, a suíça
DelachauxetNiestléeaame-
ricana Abrams.
Adenúnciasedirigetanto
contra a versão francesa do
Google como contra o grupo
internacional, que já deu os
primeiros passos dentro de
suapolêmicaestratégiabati-
zada Google Book Search.
O criador domais famoso
sitedebuscadainternetpre-
tende agora colocar na rede
15 milhões de obras proce-
dentesdebibliotecasdosEs-
tados Unidos e da universi-
dade britânica de Oxford,
sem pagar direitos.
O argumento da direção
do site de buscaspara publi-
car as obras livres de direi-
tos é que a empresa não tem
aintençãodeplagiá-las,mas
sim de divulgá-las. ● THE

NEW YORK TIMES E EFE

A Sony foi pioneira
na fabricação de
máquinas digitais
em Manaus

SERGIO CASTRO/AE

TIM SHAFFER/REUTERS

O Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária
(Conar) apresentou ontem aos
presidentes da Câmara, Aldo
Rebelo, edoSenado,RenanCa-
lheiros,asnovasnormasdecon-
duta para a publicidade dirigi-
da a crianças e adolescentes.
Umadasprioridadesdasno-

vas normas é evitar o apelo ex-
cessivo ao consumo de alimen-
tos. A publicidade de sucos, re-
frigerantes e achocolatados,
por exemplo, deverá ser limita-
da e não poderá sugerir que es-
ses produtos sejam substitutos
das refeições.
Apropagandadeverá trazer

mensagensdeincentivoàpráti-
ca de atividades físicas e hábi-
tos saudáveis de alimentação.
“Oreconhecimentodaobesi-

dade como um dos crescentes
problemasdesaúdepúblicage-
rou compreensível apreensão
na sociedade”, diz o texto de
apresentação das novas nor-
mas, que devem entrar em vi-
gor em setembro.
As normas estabelecem que

criançaseadolescentesnãopo-

derão mais aparecer como
modelos na publicidade de
bebidas alcóolicas e loterias.
Ficamproibidasfrasesnoes-
tilo imperativo como “Peça
para o seu pai comprar” ou
“Faça como eu, use...”
A publicidade para crian-

çaseadolesentesnãopoderá
“provocar qualquer tipo de
discriminação”, diz o Conar.
Segundo o conselho, fo-

ram criadas novas normas
paracriançaseadolescentes
“porquesetratadeumpúbli-
co com personalidade ainda
em formação, presumivel-
mente inapta para respon-
derdeformamaduraaosape-
los de consumo.”
O Conar é umaOrganiza-

ção Não-Governamental,
criadaporempresasdomer-
cado publicitário. O Conar
sugere as condutas para os
anúncios e cabe às agências
de propaganda adotá-las ou
não. A adesão é voluntária,
mas suas decisões são reco-
nhecidaseacatadasportodo
omercado publicitário. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 jun. 2006. Economia, p. B12. 




