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FRANQUIAS

DIA DO CONSUMIDOR

Telefonia é líder de
reclamações no
Procon há 9 anos

são paulo

As empresas detelefonia manti-
veram pelo nono ano a lideran-
ça entre as quemais provocam o
consumidor a fazer reclama-
ções, de acordo o Procon-São
Paulo. Os dados de 2006 foram
divulgados ontem, Dia do Con-
sumidor. O setor de telefonia
mereceu atenção especial no
relatório também por conta da
mudança nos planos para tele-
fone fixo. A Telefônica lidera o
ranking com 2.262 reclama-
ções, que corresponde a um
crescimento de 349% nas quei-
xas em relação a 2005. A Vivo e a
Embratel estão na segunda e
terceiracolocações. “Oqueme-
xe com o bolso das pessoas não
pode passar despercebido”,
afirmou o Secretário de Justiça e
Defesa da Cidadania, Luiz Antô-
nio Marrey, que defendeu maior
informação ao consumidor a
fim de reduzir as reclamações e
melhorar o atendimento.

Pelaquinta vez,nãoconsecu-
tiva, a Telefônica liderou o ran -
king. A empresa, que no ano
passado estavaem quartolugar,
defendeu-se por meio de sua
assessoria deimprensa, susten-
tando que o levantamento do
Procon não dimensiona a base
de clientes das empresas. “Ape-
sar de as 2.262 reclamações sig-
nificarem um número elevado,
elas correspondem a 0,04% dos
cinco milhões declientes da Te-
lefônica na cidade de São Paulo”,
argumentou a empresa, que
ainda afirma que solucionou
95,6% das queixas.

Aoperadora detelefoniamó-
vel Vivo, que recebeu 1.776 re-

clamações no ano passado, afir-
mou que a empresa investe
constantemente na melhoria
da qualidade de prestação de
seus serviços, o que inclui a ca-
pacitação de seus colaborado-
res e o aprimoramento de seus
processos.

Já a operadora Embratel, que
ocupou a terceira colocação,
com 916 queixas, declarou que
se preocupa com seus clientes e
queinvestena melhoriadeseus
serviços prestados.

Insatisfação
O diretor executivo do Pro-
con-SP, Roberto Augusto Pfeif-
fer,avaliaque aalteraçãonafor-
made cobrançaterá impactona
avaliação da telefonia em 2007.
“A cobrança por minuto e o de-
talhamento da conta represen-
tam uma conquista histórica
dos consumidores.” Ele ponde-
rou, no entanto, quese as opera-
doras não informaremo consu-
midor com clareza, o número
de reclamações pode aumen-
tar. O Procon-SP, inclusive, de-
fende uma divulgação mais am-
pla e didática sobre a mudança.
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«O que mexe
com o bolso das
pessoas não
pode passar
despercebido
pelas empresas»
LUIZ ANTÔNIO MARREY
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DE SP
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Lan Airlines lança vôos de baixo
custo para o mercado chileno
são paulo

A companhia aérea Lan Airlines
aderiuaoconceito low fare(baixo
custo) para os vôos domésticos
no Chile e deve, em breve, dispo-
nibilizar aos mercados da Argen-
tina e do Peru preços reduzidos de
passagens.Os descontosnastari-
fassãosuperiores a30%paraem-
barques feitos a partir do dia 9 de
abril e começaram a ser implan-
tados no país, na última quar-
ta-feira. A previsão é que a medi-
da gere um crescimento de 50%
no tráfego de passageiros, dentro
de dois anos.

“Com o estabelecimento de
uma frota de aeronaves novas,
que é homogênea no território
chileno, conseguimos reduzir
nossos custos de forma radical.
Acreditamos que a demanda de
passageiros deve crescer em
maior quantidade que a diminui-
ção dopreço daspassagens. Além
disso, estamos ampliando o nú-
mero de vôos diurnos e noturnos
sem escalas, o que também con-
tribui para o barateamento das
tarifas”, comenta Claudio Tessa-
da, diretor-geral da Lan Airlines
no Brasil.

O executivo também atribui à
simplificação de procedimentos
operacionais da companhia a
responsabilidade pela oferta de
preços mais atrativos. As compras
diretas — realizadas via Internet
—, os sistemas de check-in auto -
mático ea as mudançasnos servi-
ços de bordo são algumas das
medidas que têm gerado maior
eficiência paraa empresa,que es-
tima quea redução degastos será
maior que 30%.

A fase experimental, realizada
durante três meses, no ano passa-
do, nas rotas Punta Arenas, Puer-

to Montt, Osorno e La Serena,
apresentou resultados positivos,
com transporte de 57 mil passa-
geiros a mais, número que apon-
touum crescimentode 32%.Des-
se total, 40% correspondem ao
grupo de pessoas que voou pela
primeira vez.

“Queremos que, cada vez mais,
um número maior de pessoas te-
nha acesso ao transporte aéreo.
Pretendemos proporcionar essa
vantagem àqueles que nunca
voaram e aumentar a freqüência
para osque jáo fazem”,avalia En-
rique Cueto,vice-presidente exe-
cutivo da Lan Airlines.

Os investimentos da compa-
nhia, no período de 2006 a 2008,
somam, aproximadamente, US$
1 bilhão, aplicados em 32 aviões.

beatriz cutait

são paulo

ACyrelaBrazil RealtyS.A.termi-
nou 2006 com lucro líquido de
R$ 242,283 milhões,valor 90,5%
maior que os R$ 127,8 milhões
registrados em 2005. A empresa
comemorou a consolidação da
liderançanos principaismerca-
dos e considerou a estratégia de
diversificação geográfica
bem-sucedida.

No ano passado, a Cyrela
lançou quarenta e dois em-
preendimentos (incluindo
joint ventures) e adquiriu oi-
tenta novos terrenos, que to-
talizam 6,5 milhões de me-

tros quadrados de área útil.
Além disso, a empresa ven-
deu R$ 2,246 milhões, o que
representa um aumento de
119,6% em relação a 2005.

Com tanto crescimento, a
empresa declarou em seu ba-
lanço que diversas medidas, co-
mo a ampliação da estrutura de
pessoal enfocada no desenvol-
vimento geográfico e em novos
segmentos de mercado, foram
tomadas para suportar os altos
índices registrados no último
ano. Olucro líquidopor açãoda
empresa ficou em R$ 0,68.

panoramabrasil

CO N ST R U Ç ÃO

Cyrela lucra r$ 242 mi
e consolida liderança
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Häagen-Dazs ampliará sua
presença no País com 20 lojas
Detentora da marca, a
General Mills investirá
R$ 6,5 milhões na
expansão brasileira este
ano, seguindo a
estratégia de crescer em
mercados emergentes
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A General Mills, presente em mais
de 100 países e detentora de um
faturamento global de US$ 11 bi-
lhões, dos quais R$ 140 milhões
obtidos apenas no mercado bra-
sileiro, acaba de anunciar seus
planos de expansão nacional por
meio de sua famosa grife ameri-
cana de sorvetes superpremium,
a Häagen-Dazs, com investimen-
tos de R$ 6,5 milhões este ano.

Seguindo a estratégia da ma-
triz, sediada em Minneapolis
(EUA), depromover ocrescimen-
to global a partir de mercados
emergentes, a detentora das mar-
cas Forno de Minas, Frescarini e
Häagen-Dazs, a General Mills,
inaugura em maio um novo cen-
tro dedistribuição emRecife (PE),
para reforçar a presença de seus
sorvetes no Nordeste.

Fernando Falco, presidente da
General Mills no Brasil, diz que a
região vai exercer o mesmo fascí-
nio queo Caribe na atraçãode tu-
ristas europeus. “Hoje existem
nove lojas Häagen-Dazs em ope-
ração no País, mas até dezembro
haverá 20 unidades instaladas.
Em 10 anos, a meta é ter no Brasil
50 lojas, todas próprias”, comen-
touo executivo,comexclusivida-
de, ao DCI.

Indústria
Com as marcas Nature Valley, Yo-
plait, Green Giant, Betty Crocker,
Progresso e Old ElPaso, a General
Mills garante ocupar atualmente
o topo do ranking nos Estados
Unidos nosmercados debarra de
cereais, iogurtes, vegetais conge-
lados, misturas para sobremesas,
sopas prontas e comida mexica-
na. A empresa mantém a estraté-
gia de criarparcerias com marcas
como Nestlé, por exemplo.

Ao longo de 2007, a empresa
pretende investir R$ 3 milhões em
marketing. Parte desse dinheiro
será aplicada no lançamento de
novos produtos. Um deles é a
marca de conservas Green Giant
(ou gigante verde), que estréia
com milho importado dos Esta-
dos Unidos.A marca,que nãoterá
preço popular, vai concorrer, por
exemplo, com a similar francesa
Bonduelle.

NoBrasil, aempresa entrouem
1996coma aquisiçãodaFrescari-
ni.No anoseguinte, lançou osor-
vete Häagen-Dazs e em 1999
comprou a Forno de Minas.

A matriz funcionaem São Pau-
lo, tem seisfiliais espalhadaspelo
Brasil e uma fábrica instalada em
Contagem (MG). Aempresa con-
ta com 500 funcionários no País.
Hojefazem partede seuportfólio
Häagen-Dazs, Frescarini, Forno
de Minas, Pillsbury, São Geraldo,
Nature Valley e Green Giant.

camila abud

Marcos Scaldelai

Com seu portfólio presente em
várias redes de supermercados e
hipermercados brasileiros, além
das gôndolas de alimentos gela-
dos da rede de locadoras Block-
buster, a Häagen-Dazs pretende
solidificar sua marca por meio
das sorveterias.

De acordo com o ge-
rente de Marketing da
General Mills, Marcos
Scaldelai, a meta é in-
crementar os negócios
em 50% este ano, am-
pliando o espaço da
marca principalmente
no segmento de sorve-
terias próprias. Hoje,
70% do volume comer-
cializado vem dos su-
permercados, 20%, das
lanchonetes e 10%, das
lojas próprias.

“Queremos agora
que as nossas sorvete-
rias tornem-se respon-
sáveis por 20% da receita, até o fi-
nal deste ano”, estima Scaldelai,
que lembra o fato de os produtos
da marca já estarem presentes em
1,2 mil pontos-de-venda.

“Apesar de sermos marca pre -
mium, isso não impede de estar-
mos em lojas das redes Carrefour
ouPão deAçúcar,por exemplo.O
importante é estarmos em locais
que sejam voltadosao público da
classe A”, comenta.

Sem abriro faturamentoanual
da rede no Brasil, a Häagen-Dazs
apenas anuncia que nos próxi-
mos anos os alvos da expansão
serão basicamente os mercados
do Nordestee daRegião Sul,esco-
lhidos por conta do público adep-
to ao consumido de sorvetes.

Marketing direto
Para promover seus produtos, co-
brados geralmente acima da mé-
dia dos sorvetes comuns, a Häa-
gen-Daz resolveu investir em
ações de marketinglocal.

A empresa acaba de criar uma
campanha diferenciada
para fidelizar os clientes
e atrair cada vez mais
consumidores paraseus
balcões próprios.

Trata-se da ‘Bocas em
Foco’, uma ação de co-
municação quedá otom
exato da exclusividade
pertinente ao conceito
Häagen-Dazs, segundo
o gerente de Marketing
da General Mills.

“A campanha traz
sensualidade, sofistica-
ção e muito estilo”, defi-
ne Scaldelai, ao explicar
que o consumidor será
brindado com uma bol-

sa exclusiva decorada com foto-
grafiasdos conceituadosfotógra-
fos brasileiros Gui Paganini, Miro
e Dada Cardoso.

Os artistas concederam algu-
masde suasrepresentativasfotos
deimagens debocase rostospara
ilustrar as sacolas promocionais,
que são apresentadas como o
grande atrativo da campanha.

Em linhas gerais, o escopo da
campanha, idealizada pela agên-
cia Luminas, consiste na aquisi-
ção de uma embalagem de
473ml, mais o valor de R$ 9,90. O
cliente leva uma sacola com o re-
gistro destes profissionais da fo-
tografia. A iniciativa será exclusi-
vaparaas unidadesdaBlockbus-
ter e se estende até o final de maio.

«QUEREMOS

AGORA QUE AS

NOSSAS

SORVETERIAS

TORNEM-SE

RESPONSÁVEIS

POR 20% DE

NOSSAS VENDAS»
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Unibanco Investshop – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A.
CNPJ no 89.560.460/0001-88

Aos Acionistas e Administradores

Unibanco Investshop - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A.
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Unibanco Investshop - Corretora de Valores Mobiliários 
e Câmbio S.A. em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 e as correspondentes demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos dos exercícios fi ndos nessas 
datas, bem como do semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2006, elaborados sob a responsabilidade da sua 
administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações fi nanceiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais 
requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das 
demonstrações fi nanceiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, 
entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Corretora, (b) a constatação, com 
base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados 

e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da 
Corretora, bem como da apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.
3. Somos de parecer que as referidas demonstrações fi nanceiras apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Unibanco Investshop – Corretora de Valores 
Mobiliários e Câmbio S.A. em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 e o resultado das operações, as mutações 
do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos dos exercícios fi ndos nessas datas, bem como 
do semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2006, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 9 de março de 2007

Auditores Independentes Paulo Sergio Miron
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP173647/O-5

Parecer dos Auditores Independentes

Diretor-Presidente
Alvaro Luis Pontieri Costa Maia

Diretor
Rafael Parga Nina

Maurício Ferreira de Souza
Contador

CRC 1RJ067184/O-8 S-SP

Diretoria

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2006 e de 2005
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

11  Transações entre Partes Relacionadas
Ativo    2006              2005
Disponibilidades 1.546 13
Aplicações interfi nanceiras de liquidez 71.452 74.009
Títulos e valores mobiliários - 505
Outros créditos – negociação e intermediação de valores 632 30.347
Passivo
Outras obrigações
 Sociais e estatutárias 3.419 1.630
 Negociação e intermediação de valores 7.274 -
 Diversas - 268
Receitas
Resultado de títulos e valores mobiliários 10.141 10.091
Despesas
Outras despesas administrativas 1.016 1.455

As transações com partes relacionadas foram efetuadas pelos preços e taxas médias praticadas no mercado, 
vigentes nas datas das operações, considerando a ausência de risco.

12  Outras Informações
(a) “Outros créditos – diversos” são representados, substancialmente, por devedores por depósitos 
em garantia no montante de R$ 43.719 (2005 - R$ 43.707) e operações com clientes a regularizar no 
montante de R$ 10.787 (2005 - R$ 3.355).
(b) Os investimentos são representados, substancialmente, por títulos patrimoniais da BOVESPA 
- Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, da BM&F – Bolsa de Mercadorias e de Futuros e da 
CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos no montante de R$ 27.353 
(2005 – R$ 27.783).
(c) “Outras obrigações – fiscais e previdenciárias” refere-se, substancialmente, a provisões para 
riscos fiscais no montante de R$ 29.311 (nota explicativa 8) (2005 – R$ 1.074) e impostos e 
contribuições sobre o lucro a pagar no montante de R$ 8.085 (2005 – R$ 5.470). Em 2005, refere-se 
também a impostos e contribuições diferidos no montante de R$ 2.357 (nota explicativa 10 (a)).

(d) “Receitas de prestação de serviços” refere-se, substancialmente, a rendas com corretagens de 
operações com bolsas no montante de R$ 28.625 (2005 – R$ 24.698).
(e) “Outras despesas administrativas” refere-se, substancialmente, a despesas de serviços 
técnicos especializados no montante de R$ 1.104 (2005 - R$ 1.425), despesas de serviços do 
sistema financeiro no montante de R$ 1.048 (2005 - R$ 801), despesas de serviços de terceiros 
no montante de R$ 652 (2005 - R$ 528), despesas com doações e patrocínios incentivados no 
montante de R$ 369 (2005 - R$ 355) e despesas de amortização e depreciação no montante de 
R$ 257 (2005 - R$ 255).
(f ) “Outras receitas operacionais” refere-se, substancialmente, a reversão de provisões operacionais 
no montante de R$ 1.688 (2005 - R$ 2.466) e receitas de prestação de serviços bônus – Bovespa 
no montante de R$ 719 (2005 - R$ 581). Em 2005, refere-se também a variações monetárias ativas 
referentes a juros de depósitos judiciais no montante de R$ 4.808.
(g) “Outras despesas operacionais” refere-se, substancialmente, a despesas com comissões pagas 
a parceiros no montante de R$ 3.914 (2005 - R$ 6.936), a despesas diversas relativas às operações 
nas bolsas no montante de R$ 1.441 (2005 - R$ 748) e a despesas de provisão para passivos fiscais, 
trabalhistas e cíveis no montante de R$ 1.215 (2005 - R$ 830).
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