
DC I Quarta-feira, 4 de abril de 2007 | C A R R E I RA S  &  G E S T Ã O B3

GESTÃO

I N OVAÇ ÃO

Empresas investem em nichos
para manter alto crescimento
Perdigão, Natura e Abril
investem em novos
produtos que otimizam
o uso da estrutura já
existente, com o
objetivo de crescer
a taxas maiores
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são paulo

Grandes corporações, como Per-
digão, Natura e Editora Abril ado-
taram uma estratégia que tem se
tornado comum nas empresas
que enfrentam dificuldades para
manter taxasde crescimentoace-
leradas: a diversificação.

Segundo especialistas,há uma
série de percalços que têm de ser
enfrentados por empresas que
resolvem ampliar seu leque de
produtos. “O primeiro passo das
companhiasque queremdiversi-
ficar suas atividades é atingir as
metas das atuais atividades. A es-
colha do novo mercado não ne-
cessariamente precisa ter a ver
com o segmento já trabalhado”,
diz o superintendente do Institu-
to Paulista de Excelência de Ges-
tão (IPEG), José Luiz Abasolo.

Para Abasolo, as empresas que
possuem a visão de que é preciso
buscar novos mercados são as
globalizadas, presentes no mer-
cado externo ou com intenções
de exportar, já que o mercado in-
terno brasileiro tem se mostrado
instável nas últimas décadas.
“Um modelo de negócios inova-
dor, que contemple a possibilida-
dedesemudar deáreadetempos
em tempos, exige investimentos
altos, oque praticamenteo limita

de e revela, porintermédio de sua
assessoria, que ainda não tem
condições deavaliar seuimpacto
nos negócios da companhia. A
empresa ressalta, porém, que in-
dependentementeda entradano
segmento de alimentação, não
desviará seu foco da produção e
distribuição direta de produtos
cosméticos, por meio de suas
mais de 550 mil consultoras.

O projeto está em fase de testes.
A estratégia prevê o lançamento
dosprodutos emum mercadopi-
loto para estudar a aceitação do
portfólio pelas consultoras e pe-
losconsumidores. Combasenes-
ta avaliação, a empresa tomará a
decisão sobre um possível lança-
mento nacional.

Inicialmente, a linha de ali-
mentos funcionais será baseada
em produtos ligados ao bem-es-
tar.

A Editora Abril também diver-
sificará suasatividades nosegun-
do semestre deste ano, gerando
programação de televisão paga.
Até 2009,a empresaterá cincoca-
nais em operação, dois dos quais
devem ir ao ar ainda em 2007. O
comando da operação será de
André Mantovani, através de
uma divisão do Grupo Abril.

“Ocontroleeditorial edequali-
dade seránosso, mas 50%da pro-
dução deve ser feita fora. Estou
em busca de parceiros”, disse
Mantovani.

ivo madoglio

Mila Fiorese

às grandes empresas”, explicou o
superintendente.

Perdigão
Movida pela intenção de ganhar
um novonicho no mercadoe ain-
da contar com a disponibilidade
de infra-estrutura pro-
dutiva e matérias-pri-
mas na variada cadeia
de produção da empre-
sa, a Perdigão decidiu
ampliar seus negócios e
apostar também na nu-
trição animal.

De acordo com da-
dos da Associação Na-
cional dos Fabricantes
de Alimentos para Ani-
mais de Estimação, em
2005 foi produzido 1,5
milhão de toneladas de
ração para animais de
estimação, perfazendo
um faturamentode cer-
ca de US$ 1,8 bilhão no
mercado interno. Hoje, o País
conta com aproximadamente 35
milhões de cães e gatos: a relação
é de um animal para cada cinco
habitantes.

“Omaiorvolume devendasde
pet food [nutrição animal] está
concentrado em canais especia-
lizados, como pet shops, clínicas
veterinárias e casas agropecuá-
rias. O mercado de pet food no
Brasil é um setor em franca ex-
pansão graças ao cuidado e à im-
portância cada vez maiores desti-
nados aos animais de estimação,
que são considerados membros
dafamília”,disse agerentedePro-
dutos da Essencial Pet Care da
Perdigão, Mila Fiorese. Inicial-
mente as rações da Perdigão se-

rão comercializadas somente
neste canal, na Região Sul e em
São Paulo, praças com maior con-
centração de cães no Brasil.

“Para produzir as rações para
cães, feitas à base de carne de
frango e bovina,foram investidos

cerca de R$ 4 milhões na
montagem de uma li-
nha, instalada na unida-
de de Francisco Beltrão,
no Paraná, e cujos volu-
mes de produção serão
adaptados à demanda
de mercado”, disse o res-
ponsável pela nova divi-
são da Perdigão, Nilvo
Mittanck.

O sistema de distri-
buição de rações vai se
diferenciar do utilizado
para a distribuição de
alimentos para huma-
nos da empresa, já que
se trata de um produto
seco. Serão utilizados re-

presentantes edistribuidores ter-
ceirizados. As demais fábricas de
ração da Perdigão servirão como
suporte logístico para a distribui-
ção dos novos produtos nas re-
giões onde estão instaladas.

“O nosso objetivo é atingir, até
o final de 2009, 3% de participa-
ção do volumetotal do mercado”,
projetou Mittanck.

Natura
A Natura, uma das principais in-
dústrias de cosméticos no Brasil,
estuda o segmento da nutrição
para lançar uma nova linha, que
deve ser intitulada de ‘Natura
Frutífera’. A empresa desenvolve
o projetoem conjuntocom espe-
cialistas daárea de nutriçãoe saú-
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Emprego, transporte e
desinteresse tiram 20%
dos alunos das aulas

são paulo

Um em cada cinco jovens com
idade entre 15 e17 anos não fre-
qüenta a sala de aula, segundo
pesquisa feita pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Os princi-
pais motivos alegados pelos jo-
vens queestão fora daescola são
desinteresse (42%), atividade
profissional ou doméstica que
impede oestudo (21%)e faltade
transporte (10%).

“O resultado da pesquisa é
uma mensagem clara aos go-
vernos”, afirma Marcelo Nery,
coordenador da pesquisa.

“O atual modelo de escola
não vem despertando interesse
suficiente”, reitera.

“Énecessário quese crieuma
escola revolucionária. Eu não
sou um especialista em educa-
ção, masacredito queuma polí-
tica educacional de inclusão di-
gital seria muito importante pa-
ra atrair esses jovens”, diz.

Nerydestaca aindaanecessi-
dade de um conteúdo pedagó-
gicoadaptado.“Tem desermais
identificado com a realidade
dos jovens e também mais efi-
ciente do ponto devista do mer-
cado de trabalho, com ênfase
nas escolas técnicas”, opina o
coordenador.

Além disso, ele diz ser neces-
sária a promoçãode uma maior
conscientizaçãode paisegesto-
res públicos sobre a importân-
cia da educação.

Estados
Rondônia é o estado com a
maior taxa de jovens que não
queremestudar pordesinteres-
se, com 13,75%.

O Acre se destaca por apre-
sentar os mais altos índices dos
quenão estudamporfalta dees-
colas acessíveis, 4,99%, e dos
que têm de trabalhar, 7,88%

Entre os jovens de 15 a 17
anos, os que têm maior jornada
naescola sãoosde Brasília,com
uma média de 4,8 horas por dia.

O Estado de Santa Catarina,
segundoNery, surpreendeune-
gativamente, ocupando o últi-
mo lugar entre as unidades da
Federação, com 3,1 horas. Isso
podetera vercomumatradição
maior de esses jovens exerce-
rem atividades rurais, avaliou.

O Rio de Janeiro ocupa o pri-
meiro lugar do ranking nessa
faixa etária para os índices de
matrículae Pernambuco,oúlti-
mo.

No quesito presença, os mais
assíduos são os alunos do Ama-
zonas e os menos, do Mara-
nhão.

A pesquisa foi feita com base
em dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(PNAD), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IB-
GE).

agência estado

PROJETOS SOCIAIS

Valesul Alumínio exibe filmes
nacionais em locais públicos

rio de janeiro // Com a proposta de proporcionar diver-
são, cultura e conhecimento, o projeto “Arte na Rua —
Cinema em Movimento”, idealizado pela Valesul Alumí-
nio, empresa da Companhia Vale do Rio Doce, exibe gra-
tuitamente grandes produções do cinema nacional para
os moradores das comunidades de Urucânia, em Santa
Cruz, e Brisamar, em Itaguaí, ambas no Rio de Janeiro.
Durante 10 meses, cerca de 80 mil moradores dessas lo-
calidades vão assistir a filmes brasileiros em telões proje-
tados em locais públicos. No total, serão 80 sessões, sem-
pre com exibições aos sábados e domingos, às 19 horas.

panoramabrasil

VA I V É M

Disec Digital Security anuncia
contratação de diretores

são paulo // A Disec, empresa nacional com foco em
outsourcing e serviços gerenciados de segurança da in-
formação, anunciou a contratação de três novos diretores
com a meta de expandir as operações comerciais e de
serviços, alinhada com a expectativa do aumento da de-
manda por segurança da informação. Frederico Lund-
gren, que assume a diretoria financeira, é formado em
Administração de Empresas pela PUC/RJ. O executivo
Alexandre Martinez, novo diretor de Serviços, é graduado
em Administração de Empresas pela Universidade
Anhembi Morumbi. Para assumir a diretoria comercial,
foi contratado Antenor Paglione.

panoramabrasil

CO N T R ATAÇ ÃO

Shell contrata a Jones Lang
LaSalle para gerir instalações

são paulo // O Grupo Royal Dutch Shell PLC e a Jones
Lang LaSalle firmaram acordo internacional para que
instalações da indústria petrolífera anglo-holandesa si-
tuadas na América Latina sejam geridas pela equipe de
prestação de serviços da Jones Lang LaSalle. O contrato
entre as empresas entrou em vigor no início deste mês e
abrange três instalações da Shell Brasil Ltda. situadas na
cidade do Rio de Janeiro. O acordo entre a consultoria e
a indústria de petróleo é válido também para proprieda-
des localizadas no Chile e na Guatemala.

panoramabrasil

NotasSAÚDE

T E C N O LO G I A

Governo usará r$ 360 mi de
fundo para ligar centro de saúde
Proposta do ministro Hélio Costa é conectar 1,7 mil
instituições de saúde à Internet em banda larga,
beneficiando cerca de 20 milhões de pessoas

são paulo

O Ministério das Comunicações
definiu como uma das priorida-
despara 2007levar oacesso àsre-
des de dados em alta velocidade a
1,7 mil instituições de saúde do
País.

A proposta de Hélio Costa, ela-
borada emparceria como Minis-
tério da Saúde, é utilizar R$ 360

milhões dos recursos do Fundo
de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações (Fust) para
conexão de centros de saúde, am-
bulatórios e hospitais.

O projeto vaipermitir ao gover-
no a otimização dos recursos da
área, ampliando os programas
Saúde da Família (PSF) e o Agen-
tes Comunitários de Saúde

(PACS) do Ministério da Saúde.
“As pessoas que vivem nos locais
dedifícil acesso,por exemplo,vão
ter os seus exames analisados por
um especialista, sem ele precisar
se deslocar desua cidade”, afirma
o ministro Hélio Costa. Segundo
ele, isso vai ajudar a resolver o
problema de falta de médicos no
interior e nas periferias das gran-
des cidades brasileiras.

Banda larga
Com a conexão por banda larga,
será possível acompanhar os pa-
cientes a partir da integração das

instituições públicas de ensino
superior. Além disso, será possí-
vel auxiliar os profissionais que
atuam fora dos grandes centros,
oferecendo-lhes serviços educa-
cionais, como teleducação, e as-
sistencial-formativos, benefi-
ciando um maior número da po-
pulação que poderá contar com
profissionais melhor atualizados.

Hélio Costa afirmou na última
segunda-feira estar fazendo to-
dos os convênios possíveis para
desenvolver a tecnologia nacio-
nal.

panoramabrasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ford e distribuidores entregam
nove escolas reformadas
são paulo

A Ford Motor Company e sua Re-
de de Distribuidores, através da
Associação Brasileira de Distri-
buidores Ford (ABRADIF), entre-
garam ontemnove escolaspúbli-
cas reformadas pelo projeto Ford
nas Escolas, nos municípios baia-
nos de Camaçari e Dias D’Ávila.

As instituições contempladas
foram totalmente restauradas e
ganharam novos equipamentos
de lazer, educaçãoe cultura. Des-
de o início do programa em 2004,
mais de 14 mil estudantes do en-
sino fundamental foram benefi-
ciados.

Ford nas Escolas
O projeto Ford nas Escolas tem
como objetivo participar do pro-
cesso de formação da cidadania
nas comunidades. A iniciativa te-
ve como berço o Município de
Camaçari, onde está localizado o
Complexo Industrial Ford Nor-
deste, que gera diretamente 8,5
mil empregos, 80% dos quais em
Camaçari.

Entre 2004e 2005,o projetobe-
neficiououtras 6escolas dosMu-
nicípios de Camaçari, Dias D ’Ávi-
la eSalvador, e prevê açõesem to-
do o território nacional.

OFord nasEscolasé umproje-

to alinhado com as políticas cor-
porativas mundiais da Ford, que
priorizam Educação e Meio Am-
biente.

“Acreditamos que contribuir
com a Educação é o melhor in-
vestimento que podemos fazer
nas comunidadesao nossoredor,
pois ela é a força que transforma
crianças em cidadãos”, diz o pre-
sidente da Ford Brasil, Marcos
Oliveira.

Para garantir a verba para o
projeto,aFord eaAbradifcriaram
um fundo de participação iguali-
tária, que destina um valor em di-
nheiro para cada carro zero-qui-

lômetro vendido na Rede de Dis-
tribuidores Ford.

“Essatambémé umaformade
compartilhar com o consumidor
os nossos valores de responsabili-
dade social. Ele não desembolsa-
rá nada a mais por isso, mas terá
consciência de que a sua escolha
ajudou a fazer a diferença para as
crianças daquela comunidade”,
diz o presidente nacional da
Abradif, Benedito Porfírio.

As escolas contempladas pelo
projeto ganharam nova pintura e
instalações elétricas, equipa-
mentos decultura e lazer— como
salas para biblioteca, parque in-
fantile quadraspoliesportivas—,
além de paisagismo.

Todas assalas deaula, cantinas
e sanitários foram recuperados
pelo projeto.

panoramabrasil

k MENSAGEM

«O resultado da
pesquisa é uma
mensagem clara aos
governos. O atual
modelo desperta
interesse insuficiente»
MARCELO NERY
COORDENADOR DA FGV

EDUCAÇÃO

TERCEIRO SETOR
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