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Warner fazproposta
paracompraraEMI

Hyndaiconfirma
fábricaemGoiás

AamericanaWarnerMusic fez
ontemumaoferta pública para
a aquisiçãodaEMI. Segundo
analistas, o investimento ini-
cial seria deUS$680milhões.
AsaçõesdaEMI subiram8,4%
nabolsa deLondres. A EMI e a
Warner já haviam tentadounir-
se noanopassado, emuma
fusãodeUS$4,6 bilhões, po-
rémdesistiramapós aCorte
Européia impedir a uniãoda
Sonye daBertelsmann.

A sul-coreanaHyndai, 6ªmaior
fabricantemundial de automó-
veis, confirmouontemaaber-
turade uma fábrica noBrasil.
AHyndai exportará componen-
tespara seremmontados em
Goiás. Será umaparceria com
abrasileiraCaoaMontadora,
quedistribui veículosHyndai
noPaís. A fábrica temcapaci-
dadepara produzir 50mil ca-
minhonetespor anoeserá ban-
cadapelaCaoa, deCarlos Al-
bertodeOliveiraAndrade.

MÚSICA

AUTOMÓVEIS

Volvovaicomprar
NissanDiesel
Afabricantede caminhões sue-
caVolvo ofereceuUS$ 1 bilhão
pelaNissanDiesel, como for-
madeaumentar suapresença
naÁsia. A oferta pública de
compradaria àVolvo o contro-
le dobraçode caminhões da
Nissan.Opresidente daNis-
sanDiesel, IwaoNakamura,
respaldouaoferta e disse que
a fusãodiminuiria custos. “O
quemais queremosé crescer
e esta é amelhormaneira.”

CAMINHÕES

PROJETOSSOCIAIS

Justiçacondenafilhos
decriadordaParmalat
Stefano eFrancesaTanzi, fi-
lhos deCalisto Tanzi, fundador
doGrupoParmalat, foramcon-
denados apenas de3 a5anos
deprisãopor envolvimento no
escândalo contábil que levou à
quebrada companhia. Além
deles, outras62 pessoas estão
sendo julgadaspor falsos ba-
lanços, fraude e falsidadede
informações. Emdezembrode
2003, a empresa apresentou
umrombode€ 14bilhões.
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FRAUDE

Vendadeorgânicos já
movimentaUS$39bi

VELOCIDADE–Gohashi,CEOdaAsicsnasAméricas, acabade lançaraoperaçãobrasileira eespera faturarUS$20milhõesaoanonoPaís

Michael Hogan
NUREMBERG, ALEMANHA

A empresa de Anne Faika ven-
de produtos alimentícios orgâ-
nicossemanalmentepara14su-
permercados na cidade alemã
deHamburgo.Quandoaempre-
safoicriada,em1990,tinhaape-
nas um cliente.
Anneestáà frentedeuma in-
dústria global que em 2006 al-
cançou faturamento de aproxi-
madamenteUS$39bilhões–no
ano anterior, foram US$ 33 bi-
lhões em vendas. “A demanda
por comida orgânica é excelen-
te. As pessoas perderam a con-
fiança na agricultura conven-
cional”, dizAnne. “Os consumi-
dores querem fazer algo pelo
seuprópriobem,aocomprarco-
mida sem venenos químicos.”
Essaexplosãopôdeserclara-
mentevistanaúltimaediçãoda
Biofach,amaiorfeiradeorgâni-
cos do mundo, realizada anual-
mente em Nuremberg, Alema-
nha. Este ano o evento, que ter-
minou no último domingo,
atraiu 2,5mil expositores de 80
países, inclusive doBrasil.

Apresençaastutadosprofis-
sionais de marketing das em-
presas, vestidos em elegantes
ternos,estãoajudandoamudar
a imagemdosprodutoresdeor-
gânicos. “Comida orgânica não
diz respeito somente agente de
barbaesandálias.Éumnegócio
sério”, disse Mariann Fischer
Boel, representante da Comis-
sãodeAgriculturadaUniãoEu-
ropéia, na abertura daBiofach.
Defato,aproduçãodeorgâni-
cos saiu de nichos de mercado
para os grandes supermerca-
dosnaEuropaenosEUA,oque
fezcomqueosegmentocresces-
se em faturamento e volume.
“A explosão que vemos agora é
causada por uma combinação
daperdadeconfiançanaprodu-
ção convencional de alimentos
e o impressionante aumento da
oferta de orgânicos nas gran-
des redes de varejo”, diz Toralf
Richter, consultor de marke-
ting para produtos orgânicos.

LUCROS
Para 2007, a expectativa é de
que o mercado de orgânicos
cresçamaisUS$6bilhõeseche-
gue a US$ 45 bilhões – sendo
que 97% desse mercado conti-
nuará concentrado nos EUA e
Europa. “Esse crescimento de-
ve continuarporqueaspessoas
estão buscando comida saudá-
vel, mesmo não tendo ocorrido
nenhum escândalo envolvendo
a indústriaalimentícia recente-
mente”,dizHelgaWiller,doIns-
tituto de Pesquisas da Agricul-
turaOrgânica da Suíça.
O analista de mercado Kai

Kreuzer diz que os grandes
varejistas alemães fizeram
uma forte aposta nos produ-
tos orgânicos no ano passa-
do.Ele estimaque, sónaAle-
manha, os supermercados
venderam €2 bilhões de co-
midaorgânicaem2006,con-
tra €1,6 bilhão em 2005. O
mercadoalemãoparaorgâni-
cos como um todo deve che-
gar a €4,5 bilhões (US$ 5,9
bilhões).
Arentabilidadedosprodu-
tosorgânicos frenteaoscon-
vencionaistambémexplicao

recente sucesso da comida
natural. “As margens de lu-
crodovarejosobreosprodu-
tos convencionais é de cerca
de 2%. Não sabemos exata-
mente qual é a margem do
lucro sobre os orgânicos,
mas é consideravelmente
maior”, diz Kreuzer.
A ONG ambientalista
Greenpeace e outros grupos
de pressão têm mostrado
continuamente que por trás
dos preços baratos das fru-
tas e legumes convencionais
havia altos níveis de pestici-
das, o que trouxe um certo
constrangimento aos super-
mercados e afetou as ven-
das. ● REUTERS

Ana Paula Lacerda

OBrasil não é só o país do fute-
bol. Para a indústria de mate-
rial esportivo, o Brasil também
se tornou o país das corridas.
Comatletasdespontandoemdi-
versas categorias – como oma-
ratonista Vanderlei Cordeiro
de Lima e a triatleta Fernanda
Keller – a procura por calçados
eroupasparaapráticadecorri-
daecaminhadatemsurpreendi-
do os fabricantes, e já figura, ao
ladodofutebol,comoosrespon-
sáveispormanterocrescimen-
to de 10% ao ano do setor, que
movimenta R$ 31 bilhões. “Ma-
terial para futebol aindaéoque
mais vende em valor, porém o
maior crescimento estão nos
produtosparacorrida”,dizoge-
rente de marketing da Adidas,
LucianoKleiman.
As vendas de futebol da em-

presa dobraram no ano passa-
do (auxiliadas pela Copa do
Mundo),easdacategoriacorri-
da também – mas estas, sem

eventos que estimulassem o
consumidor. Kleiman diz que a
metadaAdidasésetornar líder
brasileiranomercadodeespor-
tes até o ano que vem, e líder
mundial até 2010. Para isso, ela
terá de elevar seu faturamento
(cerca de US$12 bilhões) e pas-
sara líderNike (que faturaUS$
13,5 bilhões anuais).
Esteano,aNikelançaprodu-

tos com a marca 10R, assinada
por Ronaldinho Gaúcho, e uma
novacoleçãodemeiasparacor-
rida. Segundo a gerente de co-
municação corporativa da em-
presa, Kátia Gianone, a catego-
ria de acessórios teve no ano
passado um crescimento de
269% em relação a 2005. “Nos
últimos6anosamédiadecresci-
mentodaNikefoide39%noBra-
sil. O resultado da empresa em
2006 foi 31% maior do que em

2005”. A Nike deve criar um
CentrodeDesenvolvimentopa-
racalçados, vestuárioeequipa-
mentos no País este ano. Cerca
de65%doscalçadoscomerciali-
zados pelaNike noBrasil já são
produzidos localmente, assim
como95%do vestuário.

CARAS NOVAS
Atraídos pelo crescimento no
consumo do Brasil, a japonesa
Asicsiniciouesteanosuaopera-
ção própria no País – anterior-
mente, seus produtos eram li-
cenciados pela Azaléa. “O Bra-
sil éummercadomuitopromis-
sor, que precisava de uma ope-
ração própria. Agora os lança-
mentos mundiais chegarão ao
mesmo tempo aqui”, diz o dire-
tos para as Américas da Asics,
Seiho Gohashi. “Com o cresci-
mento do poder de consumoda

população e a maior preocupa-
ção com saúde, as pessoas que-
rem produtos melhores para
praticar esporte.” Ele está oti-
mista. “Estamos saindodozero
e espero chegar a US$ 20 mi-
lhões de faturamento ainda no
curto prazo.” Mundialmente, a
empresa tem faturamento de
US$1,3 bilhões.
Além dos tênis, a empresa

trará aoBrasil sua linha de ves-
tuário,aOnitsukaTiger.Amar-
ca ficou famosa ao compor o fi-
gurino da personagem de Uma
Thurman no filmeKill Bill.
Outra empresaque dá as ca-

raspor aqui apartir demarço é
a italiana Lotto, que chega ao
mercado licenciadapelaFilon–
que já atua comDiadora, Puma
eTopper. “Apartedevestuário
será fabricada aqui no Brasil,
pela Filon, e os calçados serão

importados”,dizodiretorde
operações da Lotto no Bra-
sil, João Augusto Simone.
Um destaque da coleção da
LottoéachuteiraZheroGra-
vity, um modelo sem cadar-
ços que custará R$ 1,7 mil.
“Queremos nos colocar co-
mo uma empresa de mate-
rial top. Nosso consumidor
quer produtos diferencia-
dos”, diz Simone. “As outras
marcasnão trazemseusme-
lhores produtos para cá.” A
Filonprevêque,comachega-
dadaitaliana,seufaturamen-
tocresçapelomenos10%nes-
te ano. Alémdisso, está sele-
cionando um time de futebol
para patrocinar. “Queremos
quesejaumtimedeprimeiro
nível.” No exterior, a Lotto
patrocina,entreoutros,oPa-
lermo e a Fiorentina. ●

Modadascorridasatraigrifes
internacionaisparaoBrasil

Noveliscria
áreade
preservação

Alimentos sem agrotóxicos estão em alta na Europa e EUA

A japonesa Asics e a italiana Lotto correm para disputar mercado de R$ 31 bilhões no País

Aprodutora de alumínioNove-
lis recebeu aval do governo de
MinasGeraisparatransformar
afazendaMariaSoareseBarce-
los, localizada em Ouro Preto,
em uma área de preservação
ambiental.
A área, de propriedade da

empresa, tem190hectaresees-
tálocalizadapróximaaduasim-
portantes unidades de conser-
vação estaduais.
A companhia estuda como

aproveitar a área, que deve ser
aberta à pesquisa científica.
“Outra alternativa seria a im-
plantação de um programa de
educação ambiental estrutura-
do”, diz Mauricio Martins, ge-
rente de relações governamen-
tais daNovelis. ●

TENDÊNCIAS

ADESÃO-RedescomooPãodeAçúcar já têmseçõesparaorgânicos

NÚMEROS

269%
foi o aumento de vendas de
acessórios para corrida daNike
noBrasil em2006

10%
é o crescimento anual domercado
dematerial esportivo noBrasil.

US$ 13,5bilhões
é o faturamento anual daNike
mundial. Em segundo lugar, está a
Adidas, com cerca deUS$ 12 bi-
lhões. A empresa pretende
assumit a liderança até 2010.

R$1,7mil
será o preço da chuteira Zhero
Gravity, da Lotto, que chega às
lojas emmarço.

MATERIAL ESPORTIVO

MEIOAMBIENTE

Alemanha gasta
US$ 5,9 bi por
ano em produtos
orgânicos

VIDAL CAVALCANTE/AE-21/7/2005

Asics inicia operação
independente e
Lotto chega aoPaís
licenciada pela Filon

MARCIO FERNANDES/AE–30/1/2007
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