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Osjogosqueajudam
acombateratensão
Aspressões constantes por
melhores resultados costu-
mamafetar, emuito, as rela-
çõesentre executivose coman-
dados. Em Jogospara Educa-
çãoEmpresarial (144págs.,
R$26,90), daEditoraÁgora, a
consultoraYvetteDatnermos-
tra comoenfrentar esses pro-
blemas, comseu livro que
apresenta 32 jogosdirigidos à
saúdeorganizacional.

LIVRO

Sebraehomenageia
asmulheres
OSebrae lançouontema ter-
ceira edição doPrêmioSebrae
Mulher Empreendedora.A pre-
miação temcomoobjetivo di-
vulgar açõesbem-sucedidas
gerenciadas pormulheres ou
gruposdemulheres que sir-
vamcomoexemplos de suces-
sopara quemdeseja abrir um
negócio próprio. As inscrições
sãopodemser feitas pelo site
www.sebrae.com.br.

Mix

BrasilestréianaCopa
comTVabertaanalógica

MICROEMPRESAS SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

Empreendimento é mais seguro do que abrir negócio por conta própria

LeidaTVDigitalestápronta

Brasiléoquartomaiordo
mundoemredesdefranquias

Marina Faleiros

Números do Sebrae apontam
quemaisdametadedasmicroe
pequenas empresas fecha as
portasantesmesmodecomple-
tar dois anos de existência. No
entanto, quando se trata de
umafranquia,estamortalidade
cai para 6%.
Por isso, cada vez mais os

brasileiros optam por este tipo
de negócio, atraídos pelo me-
nor grau de risco que o investi-
mentoapresentaepelaestrutu-
ra que oferece. “Ter uma fran-
quia minimizou minhas chan-
ces de errar, me ajudou a pular
passos e a entrar com mais
chancesde competir nomerca-
do”, avalia Tiago Forner, dono
de uma loja da Mundo Verde
emSão Paulo.
Paratocaroinvestimentode

R$260milquefeznalojadepro-
dutos orgânicos, deixou o em-
prego que tinha numamultina-
cional e o salário fixo no fim do
mês: “Procurei por dois anos
umsetorque pudesse expandir
e apostei. A franquia é interes-
sante pois você atua em todas
asáreas, daseleçãoatéoconta-
to como público final”, diz.
O empresário Edgard Rufi-

no é outro que preferiu investir
numnegócio comuma estrutu-
ra já pronta. Ele era dono de
uma gráfica que ia muito bem
financeiramente, mas que exi-
giadelecercade15horasdetra-

balho por dia, além de causar
muita tensão. “Sofria até de in-
sônia e por isso fui comprar um
colchãoespecial.Viquealipode-
riaestarumbomnegócio,poisa
fábrica não tinha lojas em São
Paulo”, conta.
Depois de estudar com a es-

posa a oportunidade, resolve-
ram trocar de ramo e apostar
numa franquia daCia. do Sono,
rede gaúcha que vende col-
chões magnéticos e acessórios
terapêuticos. O investimento
foi de R$ 90 mil, com abertura

deumescritórioeestoque.“Em
6 meses recuperei tudo”, diz.
Ele vendehoje até 100 colchões
pormês e tem um lucro líquido
deR$ 12mil a cada 25 vendas.
Masnemtodomundoobtém

retornotãorápido.SegundoRi-
taTobal, franqueadadaredede
cosméticos Anna Pegova, para
certosnegócioséprecisoterpa-
ciência.Noseucaso, levoumais
de dois anos para recuperar os
R$250mil investidosnaabertu-
ra da franquia, em 2002.
“Até conseguir ter fôlego,

principalmente dentro de
um shopping, onde o aluguel
émuitoalto,demora.Temde
se programar bastante e ter
consciênciadequevai traba-
lharporumtemposemrece-
bernada”diz ela, sócia da lo-
ja, juntocomairmã,noShop-
pingAnália Franco.

OPORTUNIDADES
Uma nova franquia é aberta
noBrasilacadahora,deacor-
do com um estudo realizado
pela consultoria Rizzo Fran-
chise.Por issomesmo,oPaís
já ocupa o quarto lugar no
mundo em número de fran-
quias instaladas.
Com uma oferta cada vez

maiordeopçõesnosetor,Ri-
cardoCamargo,diretor-exe-
cutivo da Associação Brasi-
leira de Franchising, ressal-
ta que o investidor precisa
analisar bem antes de colo-
car dinheiro em algo. “Pri-
meiro precisa estar num se-
torquegosta,poisa franquia
exige dedicação”, diz.
Em relação ao capital, ele

aconselha a não financiar
maisde50%dovalor totaldo
negócio. Depois, uma arma
importante é pesquisar a
oferta de franquias com cui-
dado: “É sempre bom ouvir
outros franqueados da rede.
Se ela for grande, converse
comunsdezparaterumamé-
dia de aprovação.”●

MODELOVITORIOSO-MinistrodasComunicaçõesdoJapão,HeizoTakenaka, vemaoBrasil assinar acordo

Ministros levam ao presidente Lula minuta do documento de transição para o novo padrão

Gerusa Marques
BRASÍLIA

O presidente Lula recebeu on-
temdocomitê deministros que
estuda a implantação daTVdi-
gital no Brasil a minuta de de-
creto com as regras de transi-
çãodosistemaanalógicoparao
digital.
O decreto, segundo uma fon-
tepróximaàsdiscussõesnoPa-
láciodoPlanalto,terá11artigos,
com regras mínimas para as
emissoras de TV, indústria de
equipamentosedemaissetores
envolvidos, além da definição
dopadrãojaponêsdeTVdigital
como aquele que será adotado
noPaís.
O detalhamento dessas re-
gras será feito posteriormente
por legislaçãoqueaindadeverá

passar pelo Congresso. O vice-
presidente de Novos Negócios
da Samsung, Benjamin Sicsú,
cobrou ontem uma definição
maisrápidadasregrasespecífi-
cas para a indústria. “Quanto
mais cedo foremanunciados os
critériostécnicos,maisseacele-
ra a produção”, afirmou.O exe-
cutivo,quetambémintegraadi-
retoria da Associação Brasilei-
ra da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee), acredita que
depois do anúncio, previsto pa-
ra o fim domês, o governo fará
algumas rodadas de negocia-
ções com a indústria, para dis-
cutir as regras específicaspara
o setor.
Apesar de o texto do decreto
vir sendo trabalhado há cerca
de ummês, ontem foi a primei-
ra vez que o presidente Lula to-

mou conhecimento de seu
conteúdo integral.O texto fi-
nal ainda será fechado até o
dia 29, quando chegam ao
Brasil os ministros japone-
sesdaEconomia,Negócios e
Indústria, ToshihiroNikai, e
do Interior e Comunicação,
Heizo Takenaka, para assi-
nar um acordo de implanta-
ção da TV digital com o go-
vernobrasileiro. Fazempar-
te do comitê os ministérios
daCasaCivil,dasComunica-
ções, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exte-
rior,daFazendaedaCiência
eTecnologia.
Ovice-presidentedaSam-
sungavaliaque seogoverno
anunciar também no fim do
mêsasdecisõessobreautili-
zaçãodosavançostecnológi-
cos desenvolvidos noBrasil,
a indústriaestaráprontapa-
ra, emumano, colocar os te-
levisores digitais no merca-
do. “A indústria quer ven-
der. Mas para vender, tem
deproduzir, e paraproduzir
tem de saber quais serão as
condiçõesde produção”, co-
mentou.
Entre as inovações brasi-
leirasquedeverãoser incor-
poradas ao novo sistema
tecnológico, estariam o
MPEG 4, usado para com-
primir os sinais de vídeo, e
os recursos da interativida-
de,quepermitirãousarote-
levisorouacaixinhaconver-
sora de sinais digitais em
analógicos (“set top box”)
como uma espécie de com-
putador com acesso limita-
do à internet.
“A interatividade será a
grande diferença de negó-
cios para o Brasil”, disse o
executivo, lembrando que
emoutrospaísesesserecur-
so não foi explorado porque
o acesso a computadores é
bemmaior. ●

PRÊMIO

APOSTA–Fornernasualoja:“Procureiumsetorquepudesseexpandir”

INVESTIMENTO

TELECOMUNICAÇÕES

Renato Cruz

Aseleçãoestréia hojenaCopa,
mas os brasileiros ainda não
podem assistir aos jogos com
sinal digital pela TV aberta.
Desde o começo do governo,
quandooministrodasComuni-
caçõeseraMiroTeixeira, se fa-
la que o presidente Lula gosta-
ria de assistir ao campeonato
mundialemdigital.Opresiden-
te planeja assistir hoje à parti-
dacontraaCroáciacomafamí-
lia, no Palácio daAlvorada. No
entanto,aindanãoexistetrans-
missão comercial de TV aber-
ta em digital.

A Sky e DirecTV, por satéli-
te,sempreforamdigitais.ANet
e a TVA digitalizaram o sinal
nos maiores mercados. A alta
definição – em que a imagem é
formadapor 1.080 linhas, no lu-
gar das atuais 480 – foi lançada
pela TVA, com a BandSports.
Além da imagem melhor, o áu-
dio é transmitido em 5.1 Dolby
Digital (6 canais) e o formato é
“widescreen”, com proporção
de 16:9, no lugar dos 4:3 da TV
comum.Paraassistiràaltadefi-
nição, é preciso uma televisão
com 1.080 linhas de resolução e
umdecodificador especial.
A Rede Globo faz uma de-

monstração da alta definição
com jogos daCopa em televiso-
rescolocadosemshoppingcen-
ters e outros lugares públicos.
A transmissão, entretanto, é
viasatélite,esomenteosdecodi-
ficadores usados pela empresa
conseguem converter o sinal.
“Não tem nada a ver com a TV
aberta”, explicou, no anúncio
dademonstração, a diretora de
Tecnologia de Transmissão da
Globo, LilianaNakonechnyj.
No fimdomês, ogovernode-

veassinarcomoJapãoumacor-
dodeTVdigital.Opadrão japo-
nêsISDBéopreferidodasemis-
soras de televisão. Em abril, o
ministro das Relações Exterio-
res, Celso Amorim, assinou em
Tóquio um memorando para a
adoção de umpadrão deTVdi-
gital baseado no japonês. O do-
cumento falava em tecnologia
“nipo-brasileira”. ●

DIVULGAÇÃO

Ministros
japoneses chegam
no dia 29 para
assinar acordo

KIMIMASA MAYAMA/REUTERS
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