
COMÉRCIO EXTERIOR
Brasil e EUA discutem
relação bilateral
O governo brasileiro está buscando
alternativas para aumentar as vendas
para os Estados Unidos. No dia 4 de
maio, reúnem-se em Brasília técnicos
do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(Mdic) do Brasil e do Departamento
de Comércio dos EUA. Três tópicos
estarão na agenda: padronização dos
produtos, inovação e promoção co-
mercial. “Parece um detalhe, mas é
impressionante a quantidade de co-
mércio que deixa de ser feito por pro-
dutos fora do padrão”, disse à repór-
ter Raquel Landim o secretário de
Comércio Exterior, Welber Barral.
Na semana passada, Barral esteve em
Washington para preparar o encon-
tro de maio. Ele se reuniu com o sub-
secretário de Comércio americano,
Francisco Sanchez, membros do Con-
gresso e do setor privado.

Governo preocupado
Os dados do comércio exterior entre
os dois países assustam e ajudam a
entender a preocupação do governo.
Em 2002, os EUA respondiam por
25,4% das exportações brasileiras.
Esse porcentual caiu para 13,85% em
2008 e ficou em apenas 10,2% no ano
passado. “Os Estados Unidos estão
saindo da crise, voltarão a crescer e a
comprar”, disse Barral. “Não pode-
mos perder nosso market share.” Se-
gundo ele, os números acima preocu-
param as autoridades em Washing-
ton. A meta da administração Obama
é dobrar as exportações. “Os america-
nos já perceberam que não dá para
vender mais sem comprar mais.”

MARKETING
Sony Ericsson reforça
ações na internet
A Sony Ericsson reservou 20% do or-
çamento deste ano da área de marke-
ting no Brasil para ações voltadas à
internet, o dobro do valor investido
em 2009. A decisão veio após a cons-
tatação de que a mídia virtual é uma
ferramenta eficaz para estreitar as
relações com os consumidores. A em-
presa de telefonia está lançando uma
página na web, a Sony Ericsson Pre-
view, que trará conteúdos exclusivos,
como lançamentos da marca, novida-
des do mercado e informações sobre
o produto. Além disso, o site servirá
para unir as lojas virtuais de telefonia
e de eletrônicos da Sony.

FRANQUIAS
Demanda de mais, serviço
de menos no Fran’s Café
Nada menos de 20 milhões de xícaras
de café expresso, que consumirão
uma montanha de 200 toneladas de
pó, deverão ser servidas até o fim do
ano pela rede de franquias Fran’s Ca-
fé. Em dezembro, a rede espera come-
morar um faturamento anual de R$
72,5 milhões, um aumento de 15% so-
bre o obtido em 2008. Segundo Henri-
que Ribeiro, diretor do Fran’s Café, a
expectativa se baseia no crescimento
do número de franqueados. “A esti-
mativa é fechar o ano com cerca de
150 lojas no País”, diz Ribeiro.
Resta saber como os franqueados da
rede enfrentarão esse aumento da
demanda. Como já constatou qual-
quer pessoa que tenha entrado numa
de suas lojas, o Fran’s Café, com seu
estilo de atendimento “devagar qua-
se parando”, transformou-se num
caso exemplar de uma boa ideia colo-
cada em prática de forma equivocada.

Agência Santa Clara põe
fim à parceria com a Nitro

FEIRA AGRÍCOLA

FATURA INDIGESTA

● Turismo

US$2,8 tri

R$ 800 mi

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

O empresário Gabriel Salo-
mão, responsável pela vinda
ao País da mexicana Del Val-
le – hoje uma marca da Coca-

Cola e líder nacional no segmento de
sucos prontos –, decidiu voltar ao mer-
cado e concorrer com a gigante mun-
dial de bebidas. Para isso, investiu R$
10 milhões na abertura de uma fábrica
em Trindade (GO). Sua nova empresa,
a VivaFrut, vai produzir duas linhas de
bebidas, a Viva Brasil (sucos) e a GTea
(chás prontos), com estreia no varejo
prevista para maio. “Analisei o merca-
do e vi que tinha espaço para outros
players”, diz Salomão. Hoje, as duas
principais marcas, Del Valle e Sufresh,
da empresa Wow, respondem por um
terço do mercado, que movimenta R$
233 milhões por ano. Existe um merca-

do potencial enorme, já que o consu-
mo per capita é de apenas cerca de três
litros por ano.

A estratégia de Salomão está focada
em duas frentes. Uma delas é tornar
seus produtos conhecidos por meio do
pequeno varejo, como lojas de conve-
niência, padarias e alguns supermerca-
dos de pequeno porte. “Mas também
estamos em negociações com grandes
redes de varejo”, diz Salomão. Inicial-
mente, os sucos e chás serão comercia-
lizados em cinco Estados: São Paulo,
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas
Gerais e Espírito Santo. A outra iniciati-
va da VivaFrut é apostar em sabores
diferenciados, como as frutas nordesti-
nas (cajá, caju e acerola) e da Amazônia
(açaí e cupuaçu), além dos tradicionais
campeões de venda – uva, pêssego e

manga. O preço médio do produto tam-
bém deve ficar um pouco abaixo do dos
líderes. A expectativa de Salomão é fa-
turar, já no primeiro ano, R$ 35 mi-
lhões.

Para distribuir o produto, o empresá-
rio contará com o apoio de outra em-
presa de seu grupo, a Tok Take, que
fornece bebidas e alimentos por meio
de máquinas automáticas importadas
pela companhia. Administrada por
três filhos de Salomão, a Tok Take tem
mais de 1,2 mil clientes e 500 mil usuá-
rios, espalhados por 60 cidades de dez
Estados. É essa logística que Salomão
vai aproveitar para o novo negócio.
“Acredito na receptividade do varejo
para bebidas prontas consideradas sau-
dáveis, que vêm tirando mercado dos
refrigerantes”, diz.

clayton.netz@grupoestado.com.br

JAIME GRENNE
PRESIDENTE DA SANTA CLARA
“A troca de ações não prosperou
porque, no meio do caminho, a
Nitro foi comprada por uma
agência digital, com a qual não
tivemos afinidade. Fizemos a
joint venture com a Nitro porque
queríamos ganhar escala para
crescer rápido, mas isso não
aconteceu.”

Paula Pacheco

O potencial de consumo de pro-
dutos turísticos pelos emergen-
tes da economia brasileira provo-
cou mudanças na TAM Viagens.
A empresa lança nos próximos
dias um sistema de franquias pa-
ra deslanchar o crescimento da
operadora de turismo.

As atuais 72 lojas, administra-
das por representantes comer-
ciais independentes, serão con-
vertidas para o novo modelo de
negócio. O plano de Paulo Cas-
tello Branco, vice-presidente co-
mercial da empresa, é chegar a
200 unidades em dois anos.

Se a previsão se confirmar, pe-
lo menos uma loja da TAM Via-
gens será inaugurada por sema-
na, em média, nos próximos 24
meses.

Apesar de ainda não ter come-
çado a divulgar a novidade, o exe-
cutivo já tem uma lista de interes-
sados com 136 nomes. O investi-
mento inicial para o franqueado
vai de R$ 180 mil a R$ 200 mil. A
estimativa de Castello Branco é
que a receita de quem já está no
negócio aumente de 20% a 25%
com a migração. A seleção dos
franqueados começará a ser fei-
ta daqui a duas semanas.

Castello Branco acredita que a
principal vantagem em relação a

CVC, líder entre as operadoras,
é o fato de a empresa poder usu-
fruirda sinergia com uma compa-
nhia área, a TAM, no desenvolvi-
mento de novos produtos. “A
operadora, por sua vez, é um ex-
cepcional canal de vendas para a

TAM que até agora vinha sendo
sub-aproveitado”, afirma.

Uma das principais mudanças
na TAM Viagens será a amplia-
ção dos tipos de produtos. Ao
contrário da CVC, com fama de
popular, a empresa é conhecida

por trabalhar com pacotes turís-
ticos para quem tem melhor po-
der aquisitivo.

Agora, com a chegada das clas-
ses C e D a esse mercado, Cas-
tello Branco não quer perder ne-
gócio e avisa que vai desenvolver

produtos econômicos. “O consu-
mo de produtos ligados ao lazer
não tem limite. Daí a necessida-
de de ampliar o leque de ofertas
e atingir não apenas quem tem
melhor poder aquisitivo. Temos
condições de aproveitar horá-

rios de voo em que a demanda é
menor e oferecer preços mais ba-
ratos”, explica.

Paraisópolis. O executivo ain-
da estuda quais serão os lugares
com potencial para abertura de
loja. Pode ser em shoppings, lo-
jas de rua, áreas comerciais em
hipermercados e postos de com-
bustíveis e até em favelas. “Por
que não abrir uma franquia em
Paraisópolis, por exemplo?”, co-
menta.

Castello Branco é conhecedor
da área de franquias. Ele foi vice-
presidente dos Correios e da Va-
rigLog. “O modelo de franquias
tem regras muito definidas”, diz.
Os 72 representantes que hoje
operam a TAM Viagens já come-
çaram a passar pelo processo de
migração para o novo modelo
com a participação em eventos,
seminários e encontros com a di-
reção da empresa.

Além dos planos para quase tri-
plicar em dois anos o atual tama-
nho da TAM Viagens, Castello
Branco quer, dentro de um ano,
levar a operadora para os Esta-
dos Unidos e para a Europa com
a bandeira TAM Vacations. “Ain-
da não sei se será por meio de
franquias ou um outro modelo
de negócios, mas já estamos estu-
dando a internacionalização.”

TAM Viagens quer triplicar tamanho em dois anos
Operadora de turismo da companhia aérea TAM, que tem hoje 72 lojas no País, pretende chegar a 200 com a implantação do modelo de franquias

Ex-dono da Del Valle está
de volta com nova marca

● Frustração

5 mil
agências de turismo são
atendidas atualmente pela
TAM Viagens

600
opções de pacotes de viagem
estão disponíveis no portfólio
da operadora

546 mil
passageiros voaram com
pacotes da TAM Viagens
no ano passado, um
crescimento de 29% em
relação ao ano anterior

1
loja de rua tem atualmente a
operadora, na Rua Augusta, na
capital paulista. A loja foi
inaugurada em dezembro

é a previsão dos gastos totais com
saúde nos Estados Unidos em 2011.

é a expectativa de negócios
gerados no Agrishow, de Ribeirão
Preto (SP), entre 26 e 30 de abril.
São esperados 140 mil visitantes

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br

Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

Marili Ribeiro

“Não ganhamos receita com eles
por aqui, mas eles ganharam
com a nossa participação e con-
tribuições em concorrências glo-
bais lá fora.” Com esta frase, Jai-
me Greene, presidente da agên-

cia de propaganda Santa Clara,
explica o fim da joint venture
que a sua agência manteve, por
quase dois anos, com a rede de
butiques de criação Nitro, do aus-
traliano Chris Clarke.

A Nitro, como várias agências
de seu porte e estrutura, teve per-

da de receita com a retração de
anunciantes em função da crise
econômica global e, em junho do
ano passado, acabou vendida
por cerca de US$ 50 milhões pa-
ra a empresa de consultoria e ser-
viços digitais Sapient. Nos últi-
mos tempos, a rede Nitro per-
deu clientes como a Kraft e os
Chocolates Mars.

Presente em 55 países, no Bra-
sil a Nitro mantinha parceria
com a Santa Clara. Isso fez com
que os novos dirigentes do negó-
cio passassem uma semana em

São Paulo para conversar com os
sócios da agência brasileira. “Per-
cebemos que não tínhamos nada
em comum”, conta Greene.
“Achamos que não seria pruden-
te persistir na parceria. Assim,
eles vão buscar outra agência pa-
ra atendê-los e nós vamos seguir
nosso caminho.”

Há mais de um mês, os donos
da Santa Clara conversaram
com o antigo parceiro, Chris
Clarke e, desde então, preferi-
ram avançar em outra direção.
“Nesta quinta-feira tenho uma

reunião com um outro grupo in-
ternacional com quem já vínha-
mos conversando”, acrescenta
Greene.

A Santa Clara também enfren-
tou problemas em 2009 com per-
da de clientes. Mas, desde o co-
meço deste ano, recuperou sua
posição. Conquistou nove novas
contas de marketing e voltou a
recontratar. Agora, com 60 fun-
cionários, a agência projeta atin-
gir um faturamento de R$ 17 mi-
lhões, o que vai representar alta
de 35% em relação a 2009.
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Potencial. Baixo consumo per capita estimula Salomão a disputar mercado de sucos com a Coca-Cola

Novos negócios. Projeto de expansão da marca, segundo Castello Branco, pode incluir favelas
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