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Estratégiaempresarial
emdiscussão
Umlivro de três autores: Car-
losAlbertoGonçalves,CidGon-
çalvesFilho eMárioTeixeira
ReisNeto.A palavra estraté-
gia, dizem, vemsendocada
vezmais usadanaadministra-
çãoe, algumasvezes, de forma
inadequada, emrazãode sua
amplitude.EstratégiaEmpresa-
rial –ODesafio dasOrganiza-
ções (344págs., R$65,00) é
um lançamento daEditoraSa-
raiva (www.saraiva.com.br).

LIVRO

MICROEMPRESAS

Mix

Crescemosrecursos
liberadospeloBNDES
OBNDES liberou, entremarço
de2006e fevereiro de 2007,
R$4bilhões para asmicro e
pequenasempresas, o que
representouumaumentode
3%emrelação aos dozeme-
ses anteriores.Os desembol-
sospara asmédias empresas
cresceream9%, somandoR$
4,2bilhões, oque totalizaR$
8,2bilhões para osdois seg-
mentos e alta de 6%names-
mabasede comparação.

COMOVOLTARAOMERCADO

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

CRÉDITO

●Dificuldades:Oexcesso demar-
cas e o alto nível de concorrência
nomercado são as principais difi-
culdades para se relançar umpro-
duto nos dias de hoje.

●Análise:Antes de umproduto
ser relançado, os responsáveis
devemanalisar omomento atual
domercado. ParaGuilhermeBellu-
zzo, da TopBrandsConsultoria, a
identidade do produto deve ser
mantida,mas agregando-se novos
atributos,mais adequados à reali-
dade.

●Mudanças:Aembalagem, segun-

doBelluzzo, é umadas caracterís-
ticas que podemser adaptadas.
“Adotar uma embalagemnova e
materiaismodernos é essencial”,
diz.

●Consumidor:Para umamarca se
recolocar nomercado comsuces-
so, precisa antes de tudo conhe-
cer o seu consumidor, segundo o
coordenador do curso deComuni-
cação comoMercado daESPM,
IvanPinto. “Em20 anos, compor-
tamentos e necessidadesmudam.
Tenhodúvidas se apenas o saudo-
sismoé suficiente para sustentar
o retorno de umamarca.”

Roberto Civita acumulará os cargos
de presidente do Conselho e da Editora

RETORNO–SalgadinhodeAntonioGumercindo jávoltouàsgôndolasdesupermercadosemnoveEstados

Areceitaparareviveramarca
Mandiopã, sucesso nos anos 70 e 80, retorna aomercado e aposta no público adulto

Agência citou diferenças de regulamentação, depois de ter aprovado
uma licença de TV via satélite para a Telefônica; Telemar vai recorrer

GiancarloCivita
éonovopresidente
doGrupoAbril

CONTRATO–SegundoPedroZiller, aTelemar já sabiaquehavia restrições legais àoperação

Anatelvetacomprade
TVacabopelaTelemar

MÍDIA

ALIMENTOS

Marianna Aragão

O empresário Antônio Gumer-
cindo, de 69 anos, guarda há
mais de meio século a fórmula
doprimeiro salgadinho feito no
Brasil.Em1953,elecriouoMan-
diopã, um petisco à base de
mandioca que é vendido cru e
dobra de tamanho ao ser frito.
O alimento foi uma febre no
Paísnosanos70e80–quandoa
gigante Elma Chips ainda não
estavanomercadoeaalimenta-
ção saudável não era alvo de
tanta preocupação.
Então novidade nomercado,
o salgadinho chegou a vender
1,8milhão depacotes pormês e
a exportar para Japão e Orien-
teMédio.Mas sumiudasprate-
leirasnadécadaseguinte.Aem-
presa que produzia o salgadi-
nho quebrou, e Gumercindo
manteve a fabricação caseira
apenasparaatenderaosmerca-
dinhos da região de Limeira
(SP), ondemora.
Mas, desde o início do ano, o
empresário voltou a sonhar
com o sucesso de sua criação.
Com o auxílio de empresas de
consultoria,eleapostounosau-
dosismo para conquistar anti-
gos consumidores – a maioria
na faixados30anos.Emmenos
de três meses, oMandiopã dei-
xou os mercados de Limeira e
chegou às prateleiras de gran-
des varejistas, em nove Esta-
dos brasileiros – o Grupo Pão
de Açúcar, por exemplo, é um

dos distribuidores. A meta é
atingir o faturamento mensal
deR$500milapartirdosegun-
do semestre de 2007.
“Percebi que tinha nasmãos
uma marca pronta para voltar
ao mercado”, diz Paulo Sam-
paio, consultor da Intesis Con-
sultoria, contratada pelo Man-
diopã. Segundo Sampaio, a es-
tratégia para se inserir nova-
mente no mercado – e não ba-
ter de frente com a líder Elma
Chips–,foiatrairopúblicoadul-
to, que já consumiu o produto
na infância.
Oapeloànostalgiaéumatáti-
caque temchances de sucesso,
avaliaoconsultordemarcasda
Top Brands Consultoria, Gui-
lherme Belluzzo. Segundo ele,
por já ter uma identidade for-
mada com o público, o produto
sainafrenteemrelaçãoanovas
marcas que entram no merca-
do. “Essas marcas ‘empoeira-
das’ têmgrande potencial para
serem resgatadas.”
De acordo comBelluzzo, ou-

tras marcas usaram a fórmula
do saudosismo para voltar ao
mercado.Umadelaséagrifede
tênis All Star. Popular entre
crianças e adolescentes nos
anos80,ela ficouesquecidapor
um tempo. Ressurgiu nos últi-
mosdezanos,mascomumfoco
diferente. “Hoje, é mais usada
pelopúblicoadultoesímbolode
determinadastribos,comoaco-
munidade indie.” Os Calçados
Clark, grife inglesa que chegou
ao Brasil em 1834 e foi a maior
indústria de sapatos do País,
também conseguiu renascer.
“AClarkperdeuparteexpressi-
vadomercado entre os anos 70

e 90,mas apostou no comér-
cioeletrônicoparasereposi-
cionar”, conta o coordena-
dor do curso de Comunica-
ção com o Mercado da ES-
PM, Ivan Pinto.
Na opinião do especialis-
ta, oMandiopã vai ter de en-
frentar desafios típicos do
mundo moderno para con-
cretizarsuasmetasambicio-
sas.Apreocupaçãocomova-
lor nutricional e a falta de
praticidadenopreparodoali-
mento sãoalguns deles. “Re-
ceio que o modo de preparo
dosalgadinho,queexigeafri-
tura em óleo, possa afastar
os consumidores”, diz Ivan
Pinto. ●

TELECOMUNICAÇÕES

Gerusa Marques
BRASÍLIA

AAgência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) vetou on-
temacompradaoperadorami-
neira de televisão a cabo Way
TVpela Telemar. A decisão se-
guiu um caminho inverso ao do
processo em que a Telefônica
obteveumalicençanacionalpa-
raprestarserviçodeTVporas-
sinatura via satélite (DTH). A
diferença de tecnologias entre
ocaboeo satéliteeaassimetria
de regras para cada um desses
setoresfoiaprincipalrazãoale-
gada pela agência para tomar
decisões tão distintas.
O relator dos dois processos,
conselheiroPedroJaimeZiller,
disse ontem, ao anunciar o re-
sultadodavotaçãodoconselho,
que o processo de análise da
compra da Way TV pela Tele-
mar foi “complexo” e exigiu
uma apreciação “emdetalhes”.
A agência levou sete meses pa-
radarumarespostaaonegócio,
quefoi fechadopreliminarmen-
te em julho de 2006, por R$ 132
milhões. Com o veto, a compra
não poderá ser concretizada.
A Telemar informou ontem
que vai recorrer da decisão por
entenderqueaoperaçãoé legal
equeovetoprejudicaacompeti-
ção.Aempresa temprazode 10
dias, a partir do momento em
que for notificada, para apre-
sentar o recurso. A concessio-
nária se diz “afetada pelo veto
daAnatel,poisdeixariadecom-
petir em igualdade de condi-
ções, nesta fase, comas empre-
sas que já têm autorização no
Brasilparaoferecerserviçosin-

tegrados de voz, dados e vídeo,
aexemplodoqueocorreemboa
parte domundo”.
O pedido de anuência para a
compra foi feito em agosto.
ComademoradaAnatel,aTele-
mar recorreu à Justiça e há
duassemanasconseguiuumali-
minardoTribunalRegionalFe-
deral (TRF) para que a agência
desse uma resposta dentro de
10 dias, prazo que venceu on-
tem.Ziller disse que o processo
da Way TV considerou regras
diferentes do da Telefônica.
“Não existe nenhumempecilho
legal para o DTH.Mas, no caso
da TV a cabo, está explícito no
contrato”, disse Ziller.
Ele citou a cláusula 14.1 do
contratodeconcessãodatelefo-

nia fixa, cujonovo texto foi assi-
nado pelas concessionárias de
telefonia local, inclusive a Tele-
mar, emdezembrode2005.Es-
sacláusuladizqueasconcessio-
náriasnãopodemadquirir con-
cessão ou autorização de servi-
çodeTVacabonamesmaárea
emque já operamserviçode te-
lefoniafixa.ATelemaréconces-
sionária de telefonia fixa local
em16Estados, incluindoMinas
Gerais, onde opera aWayTV.
Ele disse que aTelemar já ti-
nha conhecimento do contrato
de concessão. “O contrato é le-
gal, foi a consulta pública, foi
aceito pelas concessionárias
em 2003 e foi assinado por elas
em dezembro de 2005.” Além
do cabo, os serviços de TV por

assinaturapodemserpresta-
dos também por DTH e por
microondas terrestres
(MMDS). A legislação só co-
loca restrições para o cabo.
“A Anatel mostrou que per-
manece na defesa intransi-
gente do marco regulató-
rio”,disseAlexandreAnnen-
berg, diretor-executivo da
AssociaçãoBrasileiradeTe-
levisão por Assinatura (AB-
TA).
Tramita na Anatel outro
processo de entrada das te-
lesdomercadodeTVporas-
sinatura.ATelefônicaaguar-
daaaprovaçãodaagênciapa-
ra concretizar a compra da
TVA, que tem operações de
TVa cabo eMMDS. ●

Marili Ribeiro

Giancarlo Civita, um dos netos
do fundador da Editora Abril,
Victor Civita, assumiu a presi-
dência-executiva do Grupo
Abril. É a terceira geração da
família, que hoje detém 70% do
capital do negócio – os outros
30% são do grupo sul-africano
Naspers –, a chegar ao coman-
do da companhia. Seu pai, Ro-
berto Civita, que deixa o posto
assumido pelo filho, segue na
presidênciadoConselhodeAd-
ministração e assume a recém-
criada presidência da Editora
Abril.
O objetivo da mudança, se-
gundonotadistribuídapelaem-
presa, éprepararoGrupoAbril
para um crescimento futuro.
“Gianca (apelido familiar) e eu
concordamos que era hora de
promoverumaclara separação
entre aCorporação e asOpera-
ções, algo que nunca tínhamos
realmentefeitoantesequeago-
ra reconhecemos ser essencial
paraummaior desenvolvimen-
todogrupo”,dizRobertoCivita
nocomunicado.“Comoresulta-
do, Giancarlo concordou em se
tornar CEO do grupo, enquan-
to eu irei concentrar toda ami-
nha atenção na integração, no
desenvolvimento e na adminis-
tração da Operação Revistas,
tanto no editorial como no co-
mercial.”
Nascido emMilão e educado
nos Estados Unidos, Roberto
criouarevistasemanaldeinfor-
maçõesVeja em 1968. A revista
aindahojeéocarro-chefeedito-
rial da empresa, com mais de 1
milhão de exemplares a cada

edição. Assumiu a presidência
da Abril em 1990. Giancarlo,
queocupava avice-presidência
executiva desde 2006, por sua
vez, ingressou na editora em
1982, aos 18 anos, como trainee
na gráfica. Passou por várias
áreas antes de ocupar posições
de comando.FormadopelaES-
PM, tem pós-graduação pela
HarvardBusiness School.
Fundada em 1950, a Abril fa-
turou R$ 1,8 bilhão de janeiro a
setembrode2006.Obalanço fi-
nanceiro completo do ano ain-
da não foi fechado. Hoje, a em-
presa emprega 6.500 pessoas
quetrabalhamnaEditoraAbril
(revistas), EditorasÁtica eSci-
pione (livros escolares), TVA
(TVpaga, internet banda larga
e voz sobre IP - Voip) e MTV
(TV segmentada).
O grupo endividou-se nos
anos 90 ao estender suas ativi-
dades para o mercado de TV
por assinatura. Com a desvalo-
rização cambial, em 1999, pas-
sou a enfrentar dificuldades fi-
nanceiras que resultaram em
um processo de reestrutura-
ção. A Abril foi a primeira em-
presanacional decomunicação
a ter sócio estrangeiro. Até
2002, isso era proibido no País.
Robertovaiacompanhararo-
tina da companhia, mas deixou
claro no comunicado que Gian-
carlo responderá pelo anda-
mentodetodasasoperaçõesdo
grupo. No último ano, Giancar-
lo esteve envolvido no projeto
deaproximaçãocomaoperado-
ra de telecomunicaçõesTelefô-
nica,quevirouparcerianasope-
rações de TV por assinatura e
de banda larga. ●
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