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PROJETOSSOCIAIS

Francisco Gros anunciou on-
tem que deixará a presidência
da Fosfertil. A empresa infor-
mou que Gros, ex-presidente
do Banco Central, continuará
na Fosfertil como membro do
ConselhodeAdministração.Vi-
talLopes,diretorfinanceiro,as-
sume a presidência. Gros deixa
a empresa em meio a uma im-
portante mudança. Fosfertil e
Bunge tentam uma fusão. A
união é bloqueada por ações ju-
diciaisdaYaraedaMosaic.Am-
bas, sócias da Fosfertil com a
Bunge, não aceitam a união.
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O Carrefour recebeu a aprova-
ção de um financiamento do
BancoNacional de Desenvolvi-
mentoEconômicoeSocial(BN-
DES) no valor de R$ 692,4 mi-
lhões.Odinheiroseráusadopa-
ra expandir e modernizar a re-
dede lojas,alémdeseraplicado
também na área de tecnologia
da informação. Em 2007, serão
abertas até 20 novas lojas. No
anopassado, foramabertas9lo-
jas. Segundo oCarrefour, os in-
vestimentos de 2007 deverão
gerar 7,8 mil empregos diretos
e26mil indiretos.Oinvestimen-
to será feito até dezembro.

A Clean Energy Brazil (CEB),
empresa criada com a finalida-
de exclusiva de investir em usi-
nasdeaçúcareálcoolnoBrasil,
anunciou ontem que adquiriu
participação de 49% no grupo
Usaciga, de Cidade Gaúcha
(PR), por cerca de US$ 130 mi-
lhões.“O investimento com-
preende participações em uma
usinaprodutoradeaçúcareeta-
nol, projetos ‘greenfield’ – que
começam do zero –, um termi-
nal de açúcar (Pasa) e uma em-
presa de trading de etanol
(CPA)”,disseaCEBnumcomu-
nicado divulgado emLondres.

BNDESfinancianovas
lojasdoCarrefour

Empresabritânica
comprausinanoBrasil

● Eficiência energética:Os em-
preendimentos devem ter baixo
consumode energia – comauto-
mação, lâmpadasmais econômi-
cas e uso da iluminação natural.
Tambéméaconselhado o uso de
energia de fontes renováveis (bio-
massa, sol, vento)

●Água:Ouso deve ser racional,
comcombate ao desperdício. Po-
demser usados sistemas de capta-
ção da água da chuva e reúso.
Usam-se válvulas de descargaeco-
nômicas e torneiras comsensores

●Materiais:Atenção para o uso de
materiais reciclados e de origem
ambientalmente correta. Já há no
mercado tijolos reciclados, tintas
não-petroquímicas emadeira pro-
veniente de reflorestamento. Po-
demser usados aindamateriais
de construção de demolição.

● Espaço externo:Oempreendi-
mento deve contribuir para a pre-
servação dabiodiversidade do lo-
cal e para a redução dapoluição

● Qualidade do ar:Aqualidade
interna do ar, emespecial dos sis-
temas de ar-condicionado, deve
ser constantementemonitorada.

●Fundação:A revista Life nasceu
em 1936, comoumapublicação
semanal

●Interrupção:Comproblemas, a
revista deixou de circular pela pri-
meira vez em 1972

●Volta:Em1978, a Life voltou a
circular, dessa vez comouma re-
vistamensal

●Nova interrupção: Em2000,
commais problemas financeiros,
a revista pára de circularmais
uma vez

●Tentativa:Emoutubro de 2004,
a Life volta aomercado novamen-
te, agora comoumsuplemento
encartado em 103 jornais

●Morte:Emmarço de 2007, a Ti-
me Inc. anuncia que o último nú-
mero vai circular em20de abril. O
grupo culpa a crise de anunciantes
que os jornais atravessampelo
fracasso da revista

●Legado:A Life deixará um legado
demilhões de imagens de fotógra-
fos comoAlfred Eisenstaedt eMar-
garet Bourke-White

INDÚSTRIAQUÍMICA

COMÉRCIO

ÁLCOOL

Empresas investemna‘construçãoverde’

Andrea Vialli
Marianna Aragão

Àprimeira vista, amais recen-
te agência bancária do ABN
AmroReal inaugurada emCo-
tia (SP) não difere em nada de
um posto bancário comum.
Mas a agência foi concebida,
desde a prancheta do arquite-
to, com os princípios da cons-
truçãosustentável,ouconstru-
ção verde. Uso de iluminação
natural, painéis de energia so-
lar, reúso de água, tijolos reci-
cladosepisosdemadeiracerti-
ficada fazem parte do projeto,
queindicaumatendência inter-
nacional que está chegando ao
Brasil.
“Aagência foiconcebidapa-

ra ser um laboratório de práti-
cas de construção sustentá-
vel”, explica Maria Luiza Pin-
to,diretoradeDesenvolvimen-
to Sustentável do ABN Amro
Real. Segundo a executiva, fo-
ramnovemeses prospectando
fornecedoresetecnologias.Al-
gumasdelas jáestãobemdifun-
didas, como as de reúso de
água. A agência terá a água da
chuva captada e tratada. O
mesmoserá feitocomoesgoto:
passará por tratamento bioló-
gico e químico e depois será
usado para regar plantas e nas
descargas sanitárias.

CARTILHA
A cartilha da construção sus-
tentável prevê ainda que estes
fornecedores fiquem próximos
às obras – assim, elimina-se a
necessidadededeslocamentos,
minimizando a emissão de po-
luentes com os transportes.

“Nosso desafio será construir
cada nova agência com base
nessesprincípios,etambémco-
locá-losempráticaquandohou-
ver necessidade de reformas”,
diz Maria Luiza. Ao longo de
2007,obancopretendeabrir26
novas agências.
OgrupovarejistaWal-Mart

traçoumetasdesustentabilida-
deparaospróximoscincoanos
que incluemaadoçãodos prin-
cípios da construção sustentá-
vel.Umadelasprevêaredução
de 30%no consumode energia
elétricaemtodasas lojasdare-
de.Para isso,asnovas lojasque
entram em operação já con-

tamcomo teto 20%mais baixo
– o que diminui o gasto com ar
condicionado–elâmpadaseco-
nômicas. Em três lojas do hi-
permercadoBompreçonoNor-
deste já foram testadas ener-
gias alternativas – queima de
bagaço de cana e eletricidade
proveniente de pequenas cen-

trais hidrelétricas (PCHs).
O grupo prepara ainda a

inauguração da primeira loja
“verde” do Brasil, em Salva-
dor, prevista para o início de
2008. “Teremos 100%de apro-
veitamento da água da chuva,
energia gerada a partir de fon-
tes eólica e solar, concreto po-
roso nos estacionamentos e
60% amais de áreas verdes no
entornoda loja”,explicaVicen-
te Trius, presidente do Wal-
Mart Brasil. O executivo vai
além: quer desperdício zero
nas lojas e até as sacolinhas já
começama vir confeccionadas
em plástico biodegradável,
que se decompõem na nature-

za empoucosmeses.NosEsta-
dosUnidos, o grupo inaugurou
em 2005 duas lojas-referência
em construção sustentável:
emMcKinney (Texas) e Auro-
ra(Colorado).Lá, testatecnolo-
gias que podemchegar às lojas
brasileiras.

CUSTOS
Construir de forma verde sai
maiscaroqueosmétodostradi-
cionais.Nocasodaagênciaban-
cáriadoABNAmroReal,ocus-
tofoicercade30%maiordoque
odeumaagênciaconvencional.
Trius, doWalMart, estimaque
a loja verde custará de R$ 500
mil a R$ 1 milhão a mais que

uma loja sem esse apelo.
Para consultores, o aumento
de custos não é uma regra. “Os
projetos verdes podem ter o
mesmo preço de uma constru-
ção convencional”, afirma Pao-
la Figueiredo, diretora da Sus-
tentaxEngenhariadeSustenta-
bilidade.Elaexplicaqueogasto
commateriaismais caros pode
ser reduzido com sistemas de
iluminaçãonaturalereaprovei-
tamento de água, que têm cus-
tos de manutenção de 30% a
50%menores.
Asconsultoriasqueatendem
interessadosemusarconceitos
desustentabilidadenaconstru-
ção começam a acordar para o
interessedasempresas–princi-
palmente das multinacionais –
nessetipodeempreendimento.
“Hoje, as grandes são líderes
naprocura, já quea construção
verdematerializa odiscurso de
responsabilidade social corpo-
rativa”,contaadiretoradaSus-
tentax, que coordena hoje oito
empreendimentos verdes, de
empresas dos segmentos hote-
leiro,médico, varejista e imobi-
liário. ●

GrupoTimedecidetirarde
circulaçãoarevista ‘Life’

PLANOS-OWal-Mart, deTrius, traçoumetasdesustentabilidade

Novas agências do Banco Real e lojas doWal-Mart têm iluminação natural, energia solar e madeira certificada

Fundada em 1936, revista tem hoje apenas 20 páginas e é encartada em jornais

Katharine Q. Seelye
THE NEW YORK TIMES

A Lifemorreu, de novo.
A Time Inc. anunciou na se-
gunda-feira que a revista Life
deixará de ser publicada a par-
tir do próximomês – a terceira
vez desde a fundação da revis-
ta, em 1936, que seu dono desli-
ga a tomada.
Desta vez, o falecimento da
revista parece definitivo, em
boa parte porque a Life está
transferindoseuenormearqui-
vo de fotografias para a inter-
net, onde os consumidores po-
derão baixá-las de graça.
A revista já abrigou o traba-
lhodealgunsdosmelhoresfotó-
grafos do mundo. Na sua atual
encarnação, ela encolheu para
20 páginas com ênfase em en-
trevistas co m celebridades e
dicasdeadministraçãodomés-
tica.Oúltimo número sairá em
20 de abril.
A Time Inc., parte da Time
Warner, está sendo agitada
pordispensas eumarevisãode
sua principal publicação, a re-
vista Time, no momento em
que a companhia desloca sua
atençãoparaainternet.Elacul-
pou o negócio jornalístico pela
extinção da Life, que tem saído
como um encarte de jornais
desde outubro de 2004.
“Apesardeosconsumidores
terem reagido entusiastica-
mente à Life, com o declínio do
negócio jornalísticoeopanora-
maparaocrescimentodapubli-
cidade na categoria suplemen-
to de jornal, a resposta não foi
suficientemente forte para as-
segurar novos investimentos
na revista como um suplemen-
to semanal de jornal”, diz uma
declaração da companhia.

MasacirculaçãodaLifeesta-
va estacionada terceiro lugar,
atrásdesuasrivaisParade,per-
tencente à Advance Publica-
tions, e USAWeekend, da Gan-
nett. AParade, comuma circu-
lação de 32 milhões, é encarta-
da em 400 jornais; a USA
Weekend tem uma circulação
de 23milhões e é encartada em
612jornais.ALife, comumacir-
culaçãode13milhões,entraco-
mo encarte em 103 jornais.

As três revistas registraram
prejuízos no primeiro trimes-
tredesteano,segundoaMedia-
week: a Parade caiu cerca de
1%; aUSAWeekend, 12%; e aLi-
fe, cerca de 10%.
Randy Siegel, presidente e
publisher da Parade, disse que
aTimeestavaerradaaoculpar
os jornais pelos problemas da
Life. Segundo ele, embora os
jornais apresentemproblemas
– e tenham registrado queda

na publicidade mais uma vez
noúltimomês, “a incapacidade
da Life de fazer sucesso é um
problema à parte”.
Ele até elogiou o foco edito-
rial da Life, mas disse que a re-
vista acaba espantando aquele
tipo de anunciante que histori-
camente sustenta as revistas
encartadas em jornais, princi-
palmenteaquelesqueapostam
na compra por impulso dos lei-
tores, geralmente envolvendo

comida ou dieta.
“Quandoelesvierampara
essa categoria (suplemento
de jornal), eles declararam
publicamentequenãopreci-
savam desse tipo de anun-
ciantes ou dos anunciantes
queoferecembrindesencar-
tados,quesãoduasdasmaio-
res categorias de negócios
para nós”, disse. “As pes-
soasnaLifeachavamquepo-
deriam contar com a força
damarca.”
Marcia L. Bullard, presi-
dente da USAWeekend, dis-
se que a Life tem custos de
produção mais altos, por
causa do papel que usa, de
melhor qualidade. A revista
tambémtemumaestratégia
de chegar a muitos merca-
dos importantes,oqueeleva
os custos de distribuição.
“Temosdedar créditoa eles
porteremtentadoomáximo
que puderam”, disse. “Mas
eles não conseguiram a pu-
blicidade que precisavam
para continuar.”
Bill Shapiro, atual editor
administrativo de Life, ha-
viareinventadoarevistapa-
ra ser o que chamou de “um
antídoto” às notícias sérias,
mas sua reencarnação co-
moumsuplementode jornal
aparentemente chegou no
momento errado.
ALifecomeçoucomouma
revista semanal e foi fecha-
da pela primeira vez em
1972. Ela foi revivida como
mensal em 1978 e fechada
em 2000. Em seu apogeu,
ocupavacincoandaresdoTi-
me & Life Building, no cen-
tro de Manhattan. Hoje seu
pessoal ocupa um canto de
um andar. ●
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MUDANÇA–CapadaLife: revistaperdeusuascaracterísticasoriginais
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‘Economia de água
e energia
compensa gasto
com material caro’

EDUARDO NICOLAU/AE
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