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Banco do Brasil, Bradesco e
Santander, três das quatro
maiores instituições financei-
ras do País, anunciam hoje a in-
tenção de compartilhar seus
caixas eletrônicos (ATMs). Se
os estudos que o grupo vai ini-
ciar derem certo, os clientes
vão poder acessar os serviços
nas máquinas dos outros dois
associados. Somados, os três
bancos têm cerca de 65 milhões
de correntistas.

Em dezembro do ano passa-
do, o Bradesco tinha 37.957 má-
quinas de autoatendimento,
sendo 7.300 delas do Banco 24
Horas, a maior do Brasil em
compartilhamento (com 38 as-
sociados). Também em dezem-
bro, o Santander tinha 18.094
caixas eletrônicos. O BB, em

seu balanço do terceiro trimes-
tre de 2009, não detalhava no
número desse tipo de ponto de
atendimento. O Estado apurou
que nem todas essas máquinas
fariam parte da rede comparti-
lhada, apenas aquelas localiza-
das fora das agências.

No caso específico do BB, es-
sa não é a primeira experiência
no compartilhamentode caixas
eletrônicos. Em fevereiro de
2005, foi iniciada uma parceria
com a Caixa Econômica Fede-
ral, que persiste até hoje.

Em 2007, BB e Bradesco ini-
ciaram um acordo para o com-
partilhamento. O projeto pilo-
to, que chegou a atingir 200 cai-
xas, foi suspenso para “ajustes
tecnológicos”. O Santander
compartilha máquinas com o
Real,enquantooprocessodein-
tegração entre os dois bancos
não é finalizado.

O BB já havia sinalizado que
faria parcerias. No fim de 2009,
o presidente do banco, Aldemir
Bendine,afirmouqueaassocia-
ções entre grandes instituições
contribuiria para o aumento da
eficiência nas operações.

Naocasião,dissequeapar-
ceria poderia ocorrer justa-
mente na área de caixas ele-
trônicos, que não eram mais
um diferencial no mercado
dehojeedemandamaltocus-
to de manutenção por parte
das instituições financeiras.

O analista da Austin Ra-
ting Luís Miguel Santacreu
explica que a ideia de uma
plataforma comum nos
ATMs tem como objetivo re-
duzir os custos no setor. “O
pensamento é o de ‘vamos
nos unir para o benefício de
todos’”, afirmou.

Segundo ele, outro seg-
mento da atividade bancária
no Brasil que deve passar
por processo semelhante é o
decartões,comdestaquepa-
ra o compartilhamento das
máquinas que executam as
transações. ●
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A
nova marca de
cerveja do por-
tfólio do Grupo
Schincariol, bati-
zada de Devassa

Bem Loura, recorreu a uma
garota propaganda que –
ainda que temporária, pois
participará apenas do lança-
mento no carnaval no Rio –,
tem atitude que combina

com o nome do produto. A so-
cialite e milionária americana
Paris Hilton fez fama frequen-
tando festas e protagonizando
escândalos.

A Devassa Bem Loura vai
disputar consumidores com
as líderes do segmento, como
Skol, Brahma, Itaipava e Bohe-
mia. Fará isso nos mercados
do Rio e de São Paulo, praças

onde o principal rótulo
da empresa, Nova Shin,
não decola. O melhor de-
sempenho da cervejaria
tem sido no Nordeste,
onde detém 35% de parti-
cipação de mercado. O
diretor de marketing da
empresa, Luiz Claudio
Taya, diz que não há pro-
gramação para a nova
marca ser distribuída lá
tão cedo.

Para o lançamento da
nova Devassa, que herda
o nome da marca artesa-
nal comprada pela Schin-
cariol há três anos, estão
sendo destinados R$ 100
milhões. Taya diz que a
estratégia de marketing
é agressiva e que outras
louras serão convidadas
a entrar nas campanhas
da nova marca.

O mercado de cerveja
cresceu o ano passado
5,3% em volume e 12%
em faturamento. O presi-
dente executivo e um dos
herdeiros da companhia,
Adriano Schincariol, re-
forçou que, por isso mes-
mo, serão feito investi-
mentos de R$ 1 bilhão em
2010 destinados à expan-
são da capacidade produ-
tiva e em propaganda.

Por ano, a Schincariol
produz 4,5 bilhões de li-
tros de cerveja. Nas con-
tas da empresa, ela ocu-
pa hoje 13% do mercado.
A sua expansão será con-
centrada no Rio e em
São Paulo. “O grupo está
hoje saudável financeira-
mente e estamos atentos
ao mercado para novas
aquisições, mas não há
nada novo, por enquan-
to”, diz Schincariol. ●

Bancos anunciam hoje estudos para adotar tecnologia comum em caixas
eletrônicos; se der certo, projeto pode beneficiar 65 milhões de correntistas
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Lojistas foram avisados ontem por telefone

Cintia Bertolino
Naiana Oscar

A BRMalls, maior empresa de
shopping centers do País, vai
deixar a administração da Villa
Daslu. Os lojistas instalados no
espaço anexo à butique da em-
presária Eliana Tranchesi fica-
ram sabendo da desistência on-
tem, no que pareceu uma força-
tarefa da BRMalls para infor-
mar os empresários antes que a
notícia vazasse. Alguns foram
convocados para uma reunião,
outrosreceberam telefonemas.
Hoje, exatamente dois anos de-
pois de ter assumido a gestão
da Villa Daslu, os executivos da
empresa devem se reunir para
definir os detalhes da saída.

Os representantes da BR-
MallsnãousaramacrisedaDas-
lu, mergulhada em dívidas fis-
cais que superam os R$ 900 mi-
lhões,parajustificaradesistên-
cia. A empresa alegou que não
temmais interesseemadminis-
trarshoppingsnosquaisnãote-
nhaparticipação.Ocontratofir-
madoemfevereirode2008pre-
via apenas a gestão do espaço –
o que, na época já foi uma exce-
ção nos negócios da BRMalls.
Naquela ocasião, o presidente
CarlosMedeiroschegouaanun-
ciar que tinha interesses de
comprar o empreendimento no
futuro. Ao que tudo indica, mu-
dou de planos.

Aempresagarantiuaoslojis-
tasqueelesnãoserãoprejudica-
dos. Mas o clima de inseguran-
ça tornou-se inevitável. “A Das-

lu é um negócio que está sendo
implodido”, disse o dono de um
estabelecimento que se insta-
lou recentemente no empreen-
dimentodeluxodeElianaTran-
chesi. Entre os empresários, já
corre há um bom tempo a infor-
mação de que a Daslu deve dei-
xaroprédioemqueestáinstala-
da desde 2005. A Villa tem 8,5
mil metrosquadrados de lojas e
restaurantes e outros 3,3 mil
metros quadrados de áreas de
eventos.

A dona do terreno onde está
o prédio da Daslu é a construto-
ra WTorre – sócia do Iguatemi
no shopping voltado para o pú-
blicodealtarenda queserávizi-
nho da própria Daslu. A Villa
DaslueaBRMallsnãocomenta-

ram as mudanças.
A BRMalls tem participação

em 35 shopping do País. O últi-
mo deles, o Shopping Metrô
Santa Cruz, em São Paulo, foi
compradoemoutubrodaincor-
poradora JHSF, por R$ 200 mi-
lhões. A Daslu está em crise,
praticamente, desde que abriu
asportas.Em2005,aPolíciaFe-
deraldescobriuqueasimporta-
ções da empresa eram subfatu-
radas. Em 2009, Eliana foi con-
denada a 94 anos e 6 meses de
prisão por formação de quadri-
lha, contrabando e falsidade
ideológica, e acabou presa pela
segunda vez. Desde então, a
Daslu vem sendo oferecida a
fundos de investimentos, sem
encontrar compradores. ●

Novo Gol e Voyage terão inspeção
dos rolamentos das rodas traseiras
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BB, Bradesco e Santander
querem partilhar ATMs

PARCERIA–CaixaeletrônicodoBradescoemSãoPaulo: atendimentocompartilhado temcomoobjetivoa reduçãodecustos

BRMalls desiste de
administrar Villa Daslu

Volks convoca
recall de quase
200 mil veículos

37.957máquinas
de autoatendimento tinha o
Bradesco no fim do ano passado

18.094caixas
eletrônicos tinha o Santander ao
final de 2009

7.300 caixas
tem a rede Banco 24 Horas, a
maior do Brasil

FINANÇAS

MARCELO XIMENEZ/AE-16/4/2009

MUDANÇA–BRMalls haviaassumidogestãoháexatosdois anos
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Depois da Honda e da Toyota,
agora é a vez da Volkswagen do
Brasil convocar compradores
de seus veículos para um recall.
Proprietários de modelos Novo
Gol e Voyage poderão agendar
apartirdehoje,emumaconces-
sionária da marca, a inspeção
dos rolamentos das rodas tra-
seiras. O recall abrange 193.620
unidades dos modelos no País.

A montadora constatou a
possibilidade de insuficiência
deengraxamento norolamento
dasrodastraseirasemalgumas
unidades. A utilização do veícu-
lo nessa condição pode causar
ruído e o uso continuado pode
travar a roda. De acordo com a
Volks, “em casos extremos po-
de haver o desprendimento da
roda e, eventualmente, aciden-
tes”. Com essa ação, a empresa
deverárealizara inspeção,apli-
cação de graxa e, se necessária,
a troca do rolamento.

Nos modelos 2009, foram
convocados os veículos com in-
tervalo de chassi 9P 032 093 a
9P 087 269 e 9T 152 912 a 9T 255
796 e nos modelos 2010, AP000
001aAP049248eAT000001a
AT 051 483. De acordo com a
Volks, o serviço será gratuito.

A empresa informou que os
veículos produzidos a partir de
julho de 2009 não estão afeta-
dos pelo problema. O tempo de
serviço previsto para essa ins-
peção, segundo a montadora, é
de cerca de uma hora e meia.

A Volkswagen informou que
está enviando cartas aos pro-
prietários dos veículos envolvi-
dosnestaação.Alémdisso,colo-
cou à disposição dos usuários a
Central de Relacionamento
com Clientes pelo telefone
0800-0195775.O site da empre-
sa na internet também dispõe
deinformaçõeseesclarecimen-
tos sobre o assunto.

HONDA
Ontem,aHondaAutomóveisin-
formou que a ampliação do re-

call envolvendo o sistema de re-
tenção suplementar (SRS Air-
bag) do motorista em modelos
como Accord, CR-V e Civic
“não se aplica aos automóveis
importados e/ou produzidos no
Brasil”. A Honda Motor fará
um recall de 437.763 veículos
em todo o mundo, ampliando a
abrangência da campanha di-
vulgada em julho de 2009. Des-
de aquele momento, a empresa
fez o recall de cerca de 510 mil
veículos em todo o mundo para
consertar o defeito no airbag.

“Enquanto os modelos co-
mercializados no Brasil, nacio-
nais e importados, apresentam
bolsa do tipo simples estágio
(single stage), os automóveis
atingidos pelo recall mundial,
ano modelo 2001 e 2002, são do-
tados com a especificação do ti-
po duplo estágio (dual stage),
cuja bolsa pode ser acionada
com maior ou menor intensida-
de, dependendo da severidade
da desaceleração”, esclarece a
subsidiária brasileira, em nota.

TOYOTA
Também ontem, a Toyota na
África do Sul disseque vai fazer
umrecalldequase53milcarros
como parte de uma medida glo-
bal para consertar problemas
no acelerador e no freio. Esta-
rão envolvidos os modelos
Prius, Corolla, Auris e Verso. O
presidente e executivo-chefe
da unidade, Johan van Zyl, dis-
se que a subsidiária vai partici-
pardorecallmundialcomopre-
caução, apesar de o problema
“não ter tido o mesmo efeito no
clima quente e seco da África
do Sul”. ● AGÊNCIAS
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‘Em casos
extremos, a
roda pode se
desprender’
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