
Aunidadebrasileira de cami-
nhões e ônibusdaVolkswa-
gen, adquirida este anopelo
grupoalemãoMAN, prevêpa-
radaqui a dois ou três anos o
início da produção local de veí-
culos comamarcadanova
parceira. Inicialmente, a em-
presa falava apenas em impor-
tar veículos. Segundoopresi-
denteda empresa noBrasil,
RobertoCortes, a empresa
iniciouestudos denacionaliza-
çãode componentes para tor-
nar viável a produção de cami-
nhões extra-pesados, nicho
emqueaVolkswagenainda
nãoatua.

Speedyregistra
15milvendas
ATelefônica disse ter vendido
15mil acessos doSpeedy, des-
deodia 27, quando a vendado
serviço foi liberadapelaAgên-
ciaNacional de Telecomunica-
ções (Anatel), até ontem.A
venda foi suspensanodia 22
de junho, em razão depanes
ocorridasno sistemadebanda
larga. “Fomos surpreendidos
pela fidelidadedos clientes”,
disseAntonioCarlosValente,
presidente daTelefônica,
acrescentandoque ademanda
ficouacimada expectativa. A
projeçãoera fechar o dia de
ontemcommais de20mil
clientes novos doSpeedy.

INTERNET

Braskemcria
novadistribuidora
Menosde20dias após opresi-
dentedaBraskem,Bernardo
Gradin, anunciar que a compa-
nhia analisava a venda de sua
unidadede distribuiçãode
itensquímicos, a petroquímica
decidiu dar o primeiro passo
concreto para concluir o negó-
cio.Ontem, aBraskemanun-
cioua criaçãodaVarient, distri-
buidora quenasceda cisão da
unidadedenegócios depolíme-
rosda antiga distribuidora
quantiQ.A novaunidade inicia
as operações hoje e vai comer-
cializar, emprincípio, produtos
daBraskeme Innova.

GMechinesaFAW
criamjointventure

Asvendas globais de semicon-
dutores subiram5,3%em ju-
lho emrelação a junho, refletin-
doumaumento na demanda
por produtos comonetbooks e
celulares, segundoaAssocia-
çãoda IndústriadeSemicondu-
tores. Esse foi o quintomês
consecutivo dealta nas ven-
das. A entidade informouque
as vendasmundiais de semi-
condutores atingiramUS$
18,2 bilhões em julho, ante
US$17,2 bilhões registrados
nomêsanterior. Contudo, as
vendas de chips em julho fo-
ram18,2%menores frente a
igual períododoano anterior.

AGeneralMotors estabeleceu
uma joint venture comaFAW
Group, segundamaiormonta-
doradaChina emvendas,
acrescentandoumnovo seg-
mentode veículos à sua cartei-
ra nomercadoautomobilístico
quemais cresce nomundo. As
duasempresas terão50%de
controle da joint venture, cha-
madaFAW-GMLight Duty
Commercial Vehicle. A FAW-
GMvai fabricar caminhões e
vans comamarcaFAW, segun-
donota daGM.Alémdisso, a
nova empresa vai atuar em
pesquisa edesenvolvimento,
exportações e pós-venda.

CaminhõesMAN
serãofeitosnoBrasil

Vendadechips
cresce5,3%emjulho

PETROQUÍMICA

ASSOCIAÇÃO

Concentração
nomundodamoda
PrincipaiseventosdoPaístêmagoraumúnicogestor

EmTempo
AUTOMÓVEIS

MariannaAragão
SÃOPAULO

M
enos de seis
meses depois
de assumir o
Fashion Rio,
o grupo Lumi-

nosidade, sociedade entre o
empresário Paulo Borges e
a holding de marcas InBran-
ds, amplia seus domínios no
calendário da moda brasilei-
ro. A companhia anunciou
ontem uma associação com
a Maior, empresa de entre-
tenimento do grupo ABC,
do publicitário Nizan Gua-
naes. Com o novo sócio, a
Luminosidade passa a ter
sob seu guarda-chuva os

três maiores eventos de moda
do Brasil – incluindo o São
Paulo Fashion Week, idealiza-
do por Borges, e o Rio Sum-
mer, criado por Guanaes no
ano passado.
“Estamos juntando forças e

inteligência para mudar a in-
dústria da moda”, diz Borges.
Segundo ele, a parceria vai
além da gestão conjunta das
semanas de moda. Os empre-
sários também querem inves-
tir em projetos de novas mí-
dias, portais na internet, semi-
nários e feiras de negócios pa-
ra o setor, que movimenta cer-
ca de R$ 50 bilhões por ano.

“Queremos que o Brasil tenha
uma plataforma de moda à
altura dos grandes players in-
ternacionais”, diz Guanaes.
Inicialmente, a entrada do

novo sócio não trará grandes
mudanças no formato das se-
manas de moda. A segunda
edição do Rio Summer, po-
rém, prevista para maio de
2010, deve ocorrer somente
em outubro. O grupo também
pretende lançar dois salões de
negócios ligados ao setor, no
Rio e em São Paulo.
Desde o lançamento do Rio

Summer, Guanaes não escon-
deu seu interesse em se unir a

Borges. “Aprendi que
precisamos de especialis-
tas para fazer um evento
como esse.” Segundo o
publicitário, Borges será
responsável pelo direção
de conteúdo dos eventos.
Segundo o diretor da

consultoria BrandA-
nalytics, Eduardo To-
miya, a união de Lumino-
sidade e grupo ABC tra-
rá sinergias ao negócio
que se tornou as sema-
nas de moda. “O ABC é
um grupo de comunica-
ção integrada, além de
carregar muita credibili-
dade.”

CONSOLIDADOR
A parceria também colo-
ca a holding InBrands
como um dos principais
grupos consolidadores
no setor de moda nacio-
nal. Criada em 2007 pelo
fundo Pactual Capital
Partners (PCP), de ex-só-
cios do banco Pactual, e
pelo fundador da Ellus,
Nelson Alvarenga, ela
vem engordando seu por-
tfólio de marcas. Hoje,
presidida por Gabriel Fel-
zenszwalb, detém as gri-
fes Ellus, 2nd Floor, Isa-
bela Capeto e Alexandre
Herchcovitch, além dos
eventos de moda.
A I’M, outra holding

de marcas de moda surgi-
da nos últimos anos, não
deslanchou. Fundada pe-
los empresários Enzo
Monzani e Conrado Will,
adquiriu grifes como Clu-
be Chocolate, Fause Ha-
ten e Alexandre Hercovi-
tch – hoje na InBrands.
Poucos meses depois,
com pouco capital e endi-
vidada, os fundadores
foram destituídos da ges-
tão pelo fundo Global Ca-
pital, um dos credores.
Os estilistas deixaram o
grupo, um a um. ●

SEMICONDUTORES

TRANSPORTE

DisneycompraaMarvelem
operaçãodeUS$4bilhões

ENTRETENIMENTO
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Com o negócio, a Disney ganha personagens como Homem-Aranha e Homem de Ferro

Brooks Barnes
THE NEW YORK TIMES
LOS ANGELES

O Homem-Aranha e seus com-
panheirosdaMarvelEntertain-
ment vão agora fazer parte da
Walt Disney Company. A Dis-
ney anunciou que vai pagar
US$ 4 bilhões – sendo 60% em
dinheiro e 40% em ações – pela
aquisição da Marvel, que tem
umacervodecercade5milper-
sonagens, entre elesX-Men,Os
QuatroFantásticos,Homemde
Ferro,CapitãoAméricaeThor.
AMarvelexploroudemanei-

ra agressiva seus personagens
mais populares, com filmes e
produtos de consumo, e tem
uma série de acordos com vá-
rios estúdios que permanece-
rão vigorando. Por exemplo, a
Twentieth Century Fox conti-
nuarácomafranquiaX-Men,en-
quanto a Sony Pictures Enter-
tainment manterá o Homem-
Aranha. E a Paramount Pictu-
res continuará distribuindo fil-
mes do Homem de Ferro – pelo
menos,atéqueoacordoexpire.
Portanto, essencialmente, a
Disney está operando com três
estúdios concorrentes.
Entretanto, a companhia

acha que desfrutará de uma
enorme oportunidade para
acrescentar os personagensda
Marvel aos seus outros negó-
cios.OspersonagensdaMarvel
passarão a fazer parte dos par-
ques temáticos da Disney, en-
quanto os produtos de consu-
mo constituirão um enorme
grupo, particularmente no que
se refere ao mercado interna-
cional,emqueaMarveltemme-
nos penetração.
Os produtos de propriedade

intelectual da Marvel estão
mais difundidos entre osmeni-
nos–umaáreaemqueaDisney
poderiaexplorarsuaajuda.En-

quanto produtos equivalentes
da linha de merchandising de
Hannah Montana e de enorme
sucesso, como as Princesas,
consolidaramoapelodaDisney
entreopúblicodemeninasado-
lescentes, recentemente as

franquiasparameninos têm-se
mostrado mais difíceis de pe-
gar. O Disney XD, o novo canal
a cabo destinado ao público de
meninos adolescentes, poderá
abrigar imediatamente os per-
sonagens daMarvel.

A aquisição vem sendo pre-
parada há vários meses, quan-
do oprincipal executivodaDis-
ney, Robert A. Iger, contactou
o principal executivo da Mar-
vel, Ike Perlmutter. As conver-
sações se intensificaram nas

duas últimas semanas, e a
Disney concordou com uma
das principais exigências da
Marvel: que as ações fizes-
sem parte do acordo. Desse
modo, os acionistas da Mar-
vel receberão US$ 30 por
ação em dinheiro, mais cer-
ca de 0,745 ação da Disney
para cada ação daMarvel. O
acordo foi avaliado em US$
50 por ação, comumprêmio
de 29% sobre cada ação da
Marvel.
“Acreditamos que o fato

deacrescentarmosaMarvel
à fantástica carteirademar-
cas da Disney proporciona-
ráoportunidadesconsiderá-
veis para o crescimento e a
criação de valor a longo pra-
zo”, disse Iger em um comu-
nicado.
Segundo Perlmutter, “a

Disney é o lugar perfeito pa-
raoenormeacervodeperso-
nagens da Marvel, conside-
randosuacomprovadacapa-
cidadedeexpandir acriação
deconteúdoeo licenciamen-
to de operações”.
Elecontinuarásupervisio-

nando o patrimônio daMar-
veletrabalharádiretamente
com as linhas globais de ne-
góciosdaDisneycomafinali-
dade de construir e integrar
aindamais esse patrimônio.
A aquisição se dá no mo-

mentoemqueaDisney, com
suas grandes operações de
parques temáticos e de pu-
blicidade pela televisão, en-
frenta dificuldades pela fal-
ta de DVDs de sucesso, pe-
las fracas vendas de publici-
dade naABC e pela redução
dos gastos dos consumido-
res nos parques temáticos.
Noterceiro trimestreencer-
rado no dia 27 de junho, o lu-
cro da companhia teve que-
da de 26%. ●

Kiavaiao
Conarcontra
campanha
daHyundai

PASSARELA–Felzenszwalb (E),Borges (C)eGuanaes resolveram juntar forçasnas semanasdemoda

PUBLICIDADE
SERGIO NEVES/AE

Marili Ribeiro

O Conselho de Autorregula-
mentação Publicitária (Co-
nar) recebeu ontem e vai en-
caminharparaumrelatorho-
je a reclamação da empresa
Kia Motors do Brasil contra
a concorrente Hyundai/
Caoa do Brasil, por conta de
anúncios veiculados no últi-
mo fimde semana.Seopedi-
do for julgado procedente, a
campanha da Hyundai pode
sair do ar nos próximos dias.
A Kia questiona o uso de

um ranking divulgado em
anúncio.Emboraasduasem-
presas façam parte de um
mesmo grupo na Coreia do
Sul, aqui estãoemgruposdi-
ferentes.Oatritocomeçoujá
háalgumtempo,comadivul-
gação do desempenho das
marcas nomundo.
AHyundaidivulgoudados

do ranking de vendas doAu-
tomotiveNewsDataCentre,
e afirma que a Hyundai pas-
souaocuparaquartacoloca-
ção, à frente da montadora
americana Ford. A Kia pôs
umanúncio afirmando que a
informação não procede. O
argumento é que a Hyundai
não teria obtido tal posição
sozinha,masgraçasàadição
daprodução edas vendas da
KiaMotors Corporation.
A Kia acusa a Hyundai de

sepromoversozinha,apelan-
do a um mérito que deveria
ser atribuído àsduasmonta-
doras. O tempo esquentou
porqueaHyundaireagiuedi-
vulgou anúncio qualificando
a Kia de “divisão barata” do
grupo. No Brasil, a Hyundai
é representada pelo empre-
sário Carlos Alberto de Oli-
veira Andrade e a Kia, por
Luiz Gandini. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 set. 2009, Economia & Negócios, online.




