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NYTprevêreceita
30%maiornaweb
OTheNewYorkTimesCo.,
que edita os jornaisTheNew
YorkTimes eBostonGlobe,
prevêque sua receita na inter-
net terá crescimento de30%
este ano, chegando aUS$350
milhões.O crescimento viria
principalmenteda receita pu-
blicitária nos sites dos jornais
dogrupo. Em2006, a receita
naweb já representou8%do
total do grupo.

Valeesperaconcluir
projetoGoroem2008
ACompanhiaVale doRioDo-
ce ainda temcomoobjetivo
concluir o projeto de níquel de
Goro, no território francêsda
NovaCaledônia, até o final de
2008. “Faremos tudo oque for
possível para finalizar o proje-
to no último trimestre de
2008”, dissenaChinaopresi-
denteda empresa, RogerAg-
nelli. O custo final do projeto
deverá, segundo ele, ficar em
“cercadeUS$3bilhões”.

NÍQUEL

Empregadosfazem
grevenaAirbus
Milhares de trabalhadores de
fábricas daAirbus na França
entraramemgreve ontem,
protestando contra umplano
de reestruturação que tem
dominado a campanha presi-
dencial do país. A reestrutura-
ção do grupo, anunciada na
semanapassada, tem como
objetivo cortar 10mil empre-
gos na Europa, incluindo 4,3
mil na França.

AVIAÇÃO

MÍDIA

WEGassumeo
controledaTrafo
AWEGéanova controladora
daTrafo EquipamentosElétri-
cos. Aempresa adquiriu as
açõesdobloco de controle por
R$2,6453aação, oque signifi-
caria umdesembolso deR$
49,5milhões, considerando o
total de ações envolvidas. Ago-
ra, aWEG terá de fazer uma
oferta pública de aquisiçãodas
açõesON restantes nomerca-
do.A empresa pretende fechar
o capital daTrafo emumano.

VCPvendeunidade
deMogidasCruzes
AVotorantimCelulose ePapel
(VCP) assinou ontemocontra-
to para vendadaunidadede
papéis deMogi dasCruzes
(SP), porR$57,2milhões,
comoacionistamajoritário da
Comércio e IndústriaMultifor-
mas, EmanuelWolff. A unida-
de, que temcapacidadede
produçãode 25mil toneladas/
anode papéis especiais, foi
colocada à vendapela compa-
nhia emsetembro.

PAPEL

NOVIDADESNASGÔNDOLAS

Em tempo

Saboresdiferentes
paraquemnão
gostadeágua

Patrícia Cançado

Deagoraemdiante,todosossu-
permercados de São Paulo se-
rão obrigados pelo Procon a
vender o H2OH! e todas as
águascomsabor, fibrasouvita-
minas em gôndolas separadas
das de água mineral. A entida-
de de defesa do consumidor
quer evitar confusão na cabeça
do cliente. Por trás dessamedi-
da, há uma guerra no mercado
de bebidas saudáveis e o suces-
so 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

éumrefrigerante de limão com
menos gás e edulcorantes que
os convencionais. Lançada no
Brasil emsetembrodoanopas-
sado, atingiu em janeiro uma
participaçãode 15%nasvendas
derefrigerantesdiet/lightdaci-
dade de São Paulo, o principal
mercado do País. A Coca-Cola,
líder desse segmento há anos,
viu sua hegemonia ameaçada –
em dezembro, seu market sha-
re havia caído de 35%para 31%,
segundo dados do instituto AC
Nielsen.
AprópriaPepsi, que sempre

teve participações marginais
nessemercado, não estavapre-
parada para suprir tamanho
crescimento. O produto anda
emfaltana cidadedeSãoPaulo
eobrigouaAmBev,distribuido-
ra da marca no País, a colocar
quatro fábricas produzindo a
bebida, como antecipou ontem
a coluna de Sony Racy. Até en-
tão, era só uma. O refrigerante
évendidoapenasemSãoPaulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizon-
te. Na próxima semana, será
lançado emPortoAlegre.
“Nãoexistehistóricodeuma

curva de crescimento como es-
sa na empresa”, diz o gerente
decomunicaçãodaAmBev,Ale-
xandreLoures. “APepsi, vendo
que estava perdendo a guerra
das colas, iniciou uma estraté-
giadelançarváriasoutrasbebi-
das no mundo inteiro. No Bra-
sil, foramGatorade,IceTeaLip-
ton, Pepsi Twist e agora
H2OH!.”

NOVA CATEGORIA
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 se-
ção intermediária, que não é
águanemrefrigerante, ondehá
chás, sucos, isotônicos e águas
com sabor”, diz.
SegundooProcon,algunssu-

permercados da cidade foram
autuados por vender o refrige-
rantenasmesmasgôndolasdas
águasminerais.Umsupermer-

cado na região central da cida-
dechegouacolocargarrafasde
água mineral numa prateleira
promocional doH2OH!, que es-
tava em falta na loja. “No final
da semana passada, nós envia-
mosumacircularatodososnos-
sos associados sugerindo amu-
dança de lugar e a diferencia-
ção clara dos produtos”, diz o
presidente da Associação Pau-
listadeSupermercados(Apas),
JoãoSanzonovo,quenãovêgra-
vidade no problema. “O consu-

midordificilmenteseráengana-
do. Hoje ele está muito atento,
lendoosrótulos.Elevai seacos-
tumarporqueatendênciaésur-
gir cada vezmais produtos que
derivamda água.”
Paraodiretordenovosproje-

tos da empresa de bebidas Ge-
nuína Lindoya, Marco Aurélio
Ruette, está havendomuita no-
vidade de uma vez só, o que ge-
ra confusão nos supermerca-
dos. “O consumidor está confu-
so,masissoéquestãodetempo.

Ésóele lerorótulo.OH2OH!éo
7Upcomnovaroupagem.Noex-
terior, eles colocam o rótulo do
7Up em destaque. Aqui não fa-
zem isso”, diz. “A Pepsi pegou
um refrigerante que não ven-
dia, investiu dezenas de mi-
lhõesdereais edeuumtapane-
le.Masqueabebidacaiunogos-
to do consumidor, isso não dá
paranegar.”Aságuasminerais
respondem por 65% do fatura-
mento da Genuína Lindoya.
● COLABOROUMARIANNA ARAGÃO

Microsoftacusao
Googledepirataria
Empresadizqueprojetode
bibliotecadigitalé lesivoa
escritoreseeditorasqPÁG.B16

● Vitaminada:Umadas
águas daViaNatural tem
vitaminas, ácido fólico,
zinco e ginko biloba

● Frutas:AÁguasOuro
Fino está lançando uma
versão comos sabores
maçã e tangerina

SucessorelâmpagodaH2OH!
provocaguerrademercado

TelefónicaePTbrigam
pelocontroledaVivo
Asduasempresasagoradizem
querercompraraparticipação
daoutraqPÁG.B16

● Pioneira:ACoca-Cola
foi uma das primeiras a
explorar o segmento de
águas comsabor

● Fibras:AGenuína, que já
temaAcqua Fibra, deve
lançar na próxima semana
umaágua com sabor

BEBIDAS

CORREÇÃO

NEGÓCIOS

Crescimento das vendas incomoda concorrentes e leva a uma reação da indústria de águas

EQUIPAMENTOS

NelsonTanurevoltaanegociaraEditoraTrês

●●●Basta visitar um supermer-
cado para ver de perto a revo-
lução da indústria de bebidas.
Alémdos sucos, chás e isotôni-
cos, as gôndolas começam a
ser povoadas por águas com
sabores diversos, fibras, vita-
minas, camomila, ginko biloba
e o quemais a imaginação
mandar. “Osmédicos reco-
mendamque as pessoas be-
bam de dois a três litros de
água por dia, masmuita gente
não gosta de água”,diz um dos
sócios da Via Natural, Hamil-
ton Diniz. “Esse é ummercado
que surgiu com força nos Esta-
dos Unidos há cinco anos.”

AVia Natural lançou uma
linha de águas adicionadas de
vitaminas em janeiro. Nomês
passado, foi a vez da água
com sabor. Oumelhor: um pre-
parado líquido aromatizado,
como exige a Anvisa, a agên-
cia 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 sema-
na. A empresa já vende a Ac-
qua Fibra, com ingredientes
funcionais. A Águas Ouro Fino
tambémacaba de colocar a
sua versão nas gôndolas. O
mercado de águas não será
mais omesmo. ● P.C. eM.A.

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

Empréstimo para pagamento de salários em atraso e fornecedores garante preferência

SURPRESA-ConsumidorasemSãoPaulo: vendasacimadoesperado levamAmBevacolocarquatro fábricasproduzindoorefrigerante

MÍDIA

TIAGO QUEIROZ/AE

Marili Ribeiro

A opção da compra da Editora
Três, do empresário Domingo
Alzugaray,retornouparaoem-
presário Nelson Tanure, dono
da Companhia Brasileira de
Multimídia (CBM), como infor-
ma Francisco Britto, presiden-
te da Ogilvy Public Relations
Brasil, em nome deTanure. Na
semana passada, era dada co-
mopraticamente certa a venda
daeditoraparaoGrupoOppor-
tunity, de Daniel Dantas.
O novo rumo do negócio co-
meçouaserdelineadonasexta-

feira, quando Tanure fez um
aporte de recursos a pedido de
Alzugaray para pagamento de
salários ematraso de funcioná-
rios – que aguardavamontema
confirmação do depósito nas
contas para suspenderem o es-
tadode greve – e tambémdeal-
guns fornecedores.
Osvalores envolvidosnão fo-
ram revelados. “O empréstimo
não gera compromisso de com-
pra”,dizBritto. “Será feitauma
due diligence para se avaliar os
estragos das últimas semanas,
umavez queTanure vinha con-
versando há algum tempo so-

bre o negócio e as conversas fo-
ram suspensas com a entrada
de outro interessado.”
Na semana passada, Daniel
Dantaschegouacomentarcom
alguns colaboradores que a
compra de 51% de participação
seria concluída no começo des-
ta semana. Britto não comenta
adesistência, por alegar desco-
nhecimento das razões, mas
confirma que ela ocorreu.
Nomercado,especula-seque
a saída de Dantas seria conse-
qüência justamente do pedido
deantecipaçãoderecursos, an-
tes mesmo da efetiva assinatu-

ra de qualquer contrato.
A exemplo do que já fez no
passado, noprocesso de aquisi-
ção dasmarcasGazetaMercan-
tileJornaldoBrasil, Tanurega-
nhatempoaosolicitarumaaudi-
toria para concluir a negocia-
ção.Oprazoestipuladoseriade
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 le-
vantamento de dados. A Edito-
ra Três já esteve à venda, pelo
menos, em uma oportunidade.
Masonegócio, comoBancoPa-

trimônio, não foi à frente.
O Opportunity fez uma
proposta de aquisição de di-
reitodeusodamarca.Oacor-
do funcionaria como uma
joint venture para licencia-
mento. Seria estruturada
umanova empresa e dela es-
tariam afastadas as dívidas
daeditora,quegiramemtor-
no deR$ 600milhões.
Alzugaray, que continua-
ria com 49% de participação
no editora, ficaria responsá-
vel pelo passivo do grupo,
que acumula dívidas traba-
lhistas e tributárias. ●
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