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QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2007
O ESTADO DE S. PAULO

NEGÓCIOS

Telefónica e PT brigam
pelo controle da Vivo

Microsoft acusa o
Google de pirataria

As duas empresas agora dizem
querer comprar a participação
da outra q PÁG.B16

Empresa diz que projeto de
biblioteca digital é lesivo a
escritores e editoras q PÁG.B16

BEBIDAS

Em tempo

Sucesso relâmpago da H2OH!
provoca guerra de mercado
Crescimento das vendas incomoda concorrentes e leva a uma reação da indústria de águas
TIAGO QUEIROZ/AE

Patrícia Cançado

Deagora emdiante,todosossupermercados de São Paulo serão obrigados pelo Procon a
vender o H2OH! e todas as
águas com sabor, fibras ou vitaminas em gôndolas separadas
das de água mineral. A entidade de defesa do consumidor
quer evitar confusão na cabeça
do cliente. Por trás dessa medida, há uma guerra no mercado
de bebidas saudáveis e o sucesso estrondoso e inesperado do
novo refrigerante da Pepsi, o
H2OH!, que tem incomodado
tanto os fabricantes de água
quanto os de refrigerante, em
especial a Coca-Cola.
A bebida de nome sugestivo
é um refrigerante de limão com
menos gás e edulcorantes que
os convencionais. Lançada no
Brasil em setembro do ano passado, atingiu em janeiro uma
participação de 15% nas vendas
derefrigerantesdiet/lightdacidade de São Paulo, o principal
mercado do País. A Coca-Cola,
líder desse segmento há anos,
viu sua hegemonia ameaçada –
em dezembro, seu market share havia caído de 35% para 31%,
segundo dados do instituto AC
Nielsen.
A própria Pepsi, que sempre
teve participações marginais
nesse mercado, não estava preparada para suprir tamanho
crescimento. O produto anda
em falta na cidade de São Paulo
eobrigoua AmBev,distribuidora da marca no País, a colocar
quatro fábricas produzindo a
bebida, como antecipou ontem
a coluna de Sony Racy. Até então, era só uma. O refrigerante
é vendido apenas em São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na próxima semana, será
lançado em Porto Alegre.
“Não existe histórico de uma
curva de crescimento como essa na empresa”, diz o gerente
decomunicaçãodaAmBev,Alexandre Loures. “A Pepsi, vendo
que estava perdendo a guerra
das colas, iniciou uma estratégiadelançar váriasoutrasbebidas no mundo inteiro. No Brasil,foram Gatorade, IceTeaLipton, Pepsi Twist e agora
H2OH!.”

A Votorantim Celulose e Papel
(VCP) assinou ontem o contrato para venda da unidade de
papéis de Mogi das Cruzes
(SP), por R$ 57,2 milhões,
com o acionista majoritário da
Comércio e Indústria Multiformas, Emanuel Wolff. A unidade, que tem capacidade de
produção de 25 mil toneladas/
ano de papéis especiais, foi
colocada à venda pela companhia em setembro.

A WEG é a nova controladora
da Trafo Equipamentos Elétricos. A empresa adquiriu as
ações do bloco de controle por
R$ 2,6453 a ação, o que significaria um desembolso de R$
49,5 milhões, considerando o
total de ações envolvidas. Agora, a WEG terá de fazer uma
oferta pública de aquisição das
ações ON restantes no mercado. A empresa pretende fechar
o capital da Trafo em um ano.
NÍQUEL

Vale espera concluir
projeto Goro em 2008

SURPRESA- Consumidoras em São Paulo: vendas acima do esperado levam AmBev a colocar quatro fábricas produzindo o refrigerante

NOVIDADES NAS GÔNDOLAS

Sabores diferentes
para quem não
gosta de água
Basta visitar um supermercado para ver de perto a revolução da indústria de bebidas.
Além dos sucos, chás e isotônicos, as gôndolas começam a
ser povoadas por águas com
sabores diversos, fibras, vitaminas, camomila, ginko biloba
e o que mais a imaginação
mandar. “Os médicos recomendam que as pessoas bebam de dois a três litros de
água por dia, mas muita gente
não gosta de água”,diz um dos
sócios da Via Natural, Hamilton Diniz. “Esse é um mercado
que surgiu com força nos Estados Unidos há cinco anos.”
A Via Natural lançou uma
linha de águas adicionadas de
vitaminas em janeiro. No mês
passado, foi a vez da água
com sabor. Ou melhor: um preparado líquido aromatizado,
como exige a Anvisa, a agência de vigilância sanitária.
A Coca-Cola foi a primeira
grande empresa a explorar
esse segmento ao lançar a sua
água com sabor Aquarius, em
março de 2006. A Genuína
Lindoya começa a envazar sua
água aromatizada nesta semana. A empresa já vende a Acqua Fibra, com ingredientes
funcionais. A Águas Ouro Fino
também acaba de colocar a
sua versão nas gôndolas. O
mercado de águas não será
mais o mesmo. ● P.C. e M.A.

●● ●

● Vitaminada: Uma das

● Pioneira: A Coca-Cola ● Frutas: A Águas Ouro
águas da Via Natural tem foi uma das primeiras a Fino está lançando uma
vitaminas, ácido fólico,
explorar o segmento de versão com os sabores
zinco e ginko biloba
águas com sabor
maçã e tangerina

● Fibras: A Genuína, que já

tem a Acqua Fibra, deve
lançar na próxima semana
uma água com sabor

cado na região central da cidade chegou a colocar garrafas de
água mineral numa prateleira
promocional do H2OH!, que estava em falta na loja. “No final
da semana passada, nós enviamosumacircularatodososnossos associados sugerindo a mudança de lugar e a diferenciação clara dos produtos”, diz o
presidente da Associação Paulista deSupermercados (Apas),
JoãoSanzonovo,quenãovêgravidade no problema. “O consu-

midordificilmenteseráenganado. Hoje ele está muito atento,
lendo os rótulos. Ele vai se acostumarporquea tendênciaé surgir cada vez mais produtos que
derivam da água.”
Paraodiretordenovosprojetos da empresa de bebidas Genuína Lindoya, Marco Aurélio
Ruette, está havendo muita novidade de uma vez só, o que gera confusão nos supermercados. “O consumidor está confuso, mas isso é questão de tempo.

É só ele ler o rótulo. O H2OH! é o
7Upcomnovaroupagem.Noexterior, eles colocam o rótulo do
7Up em destaque. Aqui não fazem isso”, diz. “A Pepsi pegou
um refrigerante que não vendia, investiu dezenas de milhões de reais e deu um tapa nele.Masquea bebida caiu nogosto do consumidor, isso não dá
para negar.” As águas minerais
respondem por 65% do faturamento da Genuína Lindoya.
● COLABOROU MARIANNA ARAGÃO

MÍDIA

Nelson Tanure volta a negociar a Editora Três
Empréstimo para pagamento de salários em atraso e fornecedores garante preferência
A opção da compra da Editora
Três, do empresário Domingo
Alzugaray, retornou para o empresário Nelson Tanure, dono
da Companhia Brasileira de
Multimídia (CBM), como informa Francisco Britto, presidente da Ogilvy Public Relations
Brasil, em nome de Tanure. Na
semana passada, era dada como praticamente certa a venda
da editora para o Grupo Opportunity, de Daniel Dantas.
O novo rumo do negócio começou a ser delineado na sexta-

VCP vende unidade
de Mogi das Cruzes

WEG assume o
controle da Trafo

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 2007. Economia, p. B15.

Marili Ribeiro
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O executivo não acredita que a
medida do Procon vá interferir
nas vendas do refrigerante.
“Nossa idéia não é vender na
gôndola de água, mas numa seção intermediária, que não é
água nem refrigerante, onde há
chás, sucos, isotônicos e águas
com sabor”, diz.
SegundooProcon,algunssupermercados da cidade foram
autuados por vender o refrigerante nas mesmas gôndolasdas
águas minerais. Um supermer-

B15
B15

feira, quando Tanure fez um
aporte de recursos a pedido de
Alzugaray para pagamento de
salários em atraso de funcionários – que aguardavam ontem a
confirmação do depósito nas
contas para suspenderem o estado de greve – e também de alguns fornecedores.
Os valores envolvidos não foram revelados. “O empréstimo
não gera compromisso de compra”, diz Britto. “Será feita uma
due diligence para se avaliar os
estragos das últimas semanas,
uma vez que Tanure vinha conversando há algum tempo so-

bre o negócio e as conversas foram suspensas com a entrada
de outro interessado.”
Na semana passada, Daniel
Dantas chegou a comentar com
alguns colaboradores que a
compra de 51% de participação
seria concluída no começo desta semana. Britto não comenta
a desistência, por alegar desconhecimento das razões, mas
confirma que ela ocorreu.
Nomercado, especula-se que
a saída de Dantas seria conseqüência justamente do pedido
de antecipação de recursos, antes mesmo da efetiva assinatu-

ra de qualquer contrato.
A exemplo do que já fez no
passado, no processo de aquisição das marcas Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil, Tanure ganhatempoaosolicitarumaauditoria para concluir a negociação. O prazo estipulado seria de
90 dias. Britto se limita a dizer
que não há prazo, até porque
não houve tempo sequer para
dar o mandato para um banco
realizar todo o trabalho de levantamento de dados. A Editora Três já esteve à venda, pelo
menos, em uma oportunidade.
Mas o negócio, com o Banco Pa-

trimônio, não foi à frente.
O Opportunity fez uma
proposta de aquisição de direitodeusodamarca.Oacordo funcionaria como uma
joint venture para licenciamento. Seria estruturada
uma nova empresa e dela estariam afastadas as dívidas
daeditora, quegiram em torno de R$ 600 milhões.
Alzugaray, que continuaria com 49% de participação
no editora, ficaria responsável pelo passivo do grupo,
que acumula dívidas trabalhistas e tributárias. ●

A Companhia Vale do Rio Doce ainda tem como objetivo
concluir o projeto de níquel de
Goro, no território francês da
Nova Caledônia, até o final de
2008. “Faremos tudo o que for
possível para finalizar o projeto no último trimestre de
2008”, disse na China o presidente da empresa, Roger Agnelli. O custo final do projeto
deverá, segundo ele, ficar em
“cerca de US$ 3 bilhões”.
AVIAÇÃO

Empregados fazem
greve na Airbus
Milhares de trabalhadores de
fábricas da Airbus na França
entraram em greve ontem,
protestando contra um plano
de reestruturação que tem
dominado a campanha presidencial do país. A reestruturação do grupo, anunciada na
semana passada, tem como
objetivo cortar 10 mil empregos na Europa, incluindo 4,3
mil na França.
MÍDIA

NYT prevê receita
30% maior na web
O The New York Times Co.,
que edita os jornais The New
York Times e Boston Globe,
prevê que sua receita na internet terá crescimento de 30%
este ano, chegando a US$ 350
milhões. O crescimento viria
principalmente da receita publicitária nos sites dos jornais
do grupo. Em 2006, a receita
na web já representou 8% do
total do grupo.

CORREÇÃO
Diferentemente do publicado
na edição de 06/03, o investimento do Noble Group em
uma joint venture no Brasil
será de US$ 7 milhões.

