
Relação com Embraer não muda
após fusão, dizem americanas

FINANCIAMENTO

Cleide Silva

O Brasil, pela primeira vez, pro-
duziu mais carros de passeio do
que os EUA, que foram castiga-
dos pela crise financeira interna-
cional. No ano passado, enquan-
to os EUA produziram 2,249 mi-
lhões de automóveis, o Brasil ti-
rou de suas fábricas 2,576 mi-

lhões de unidades, ficando em
quinto lugar no ranking mun-
dial, um à frente dos EUA.

Em 2008, os EUA produziram
3,924 milhões de carros de pas-
seio e o Brasil, 2,545 milhões. Há
dez anos, a proporção era de
5,637 milhões de unidades para
os americanos e de apenas 1,1 mi-
lhão para os brasileiros.

Somando os veículos comer-
ciais (picapes, utilitários esporti-
vos, caminhões e ônibus), po-
rém, a conta é bem diferente. A
indústria brasileira teve produ-
ção de 3,1 milhões de unidades e
os EUA, de 5,711 milhões. No ran-
king total, o país perde apenas
uma posição, caindo para o sex-
to lugar.

Os dados foram divulgados on-
tem pela Organização Interna-
cional dos Construtores de Auto-
móveis (Oica), entidade à qual a
Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores
(Anfavea) é filiada.

Os números mostram que o
maior produtor de automóveis
no ano passado foi a China

(10,383 milhões de unidades), se-
guida por Japão (6,862 milhões),
Alemanha (4,964 milhões) e Co-
reia do Sul (3,158 milhões). Na
soma dos dois segmentos, a Chi-
na segue como líder, com 13,790
milhões, seguida de longe por Ja-
pão (7,934 milhões), EUA, Ale-
manha (5,209 milhões), Coreia
do Sul (3,512 milhões) e Brasil.

Vendas. No ranking de comer-
cialização, o Brasil foi o quinto
maior mercado mundial no ano
passado, incluindo todos os seg-
mentos. No primeiro trimestre
deste ano, entretanto, o País já
figura em quarto lugar, com 788
mil veículos vendidos.

O Brasil fica atrás da China
(4,61 milhões de unidades), dos
Estados Unidos (2,53 milhões) e
do Japão (1,5 milhão). Segundo
consultores, o País deverá man-
ter-se na quarta posição até o
fim do ano.

DÉFICIT COMERCIAL

NOVOS NEGÓCIOS
Andrade Gutierrez
se dá bem em nicho
A aposta do grupo mineiro Andrade
Gutierrez em pequenas companhias
focadas em nichos promissores está
dando certo. Uma delas é a Veotex, da
área de segurança, que detém a paten-
te de uma tecnologia que transmite
imagens em tempo real, com a utiliza-
ção do sinal de celular. “Nossa tecnolo-
gia permite uma redução de até meta-
de dos custos e dos prazos para a insta-
lação dos sistemas de monitoramen-
to”, diz Claudio Gaspari, presidente da
Veotex. Com uma média de crescimen-
to de 50% ano, a Veotex, que há pouco
venceu a concorrência para o monito-
ramento do novo centro administrati-
vo do governo de Minas Gerais, espera
faturar R$ 40 milhões em 2010.

CALÇADOS
Rede carioca escolhe
interior para crescer
A marca carioca de calçados e acessó-
rios City Shoes, focada no público femi-
nino, desenvolveu uma estratégia dife-
renciada para expandir seus negócios.
A ideia é crescer a partir do interior do
País, especialmente no Estado de São
Paulo, abrindo lojas em cidades com
mais de 100 mil habitantes. Com 100
franquias espalhadas pelo País, a City
Shoes, que prevê faturar R$ 75 milhões
em 2010, planeja abrir este ano mais 30
unidades, metade delas em território
paulista. “O custo nas cidades peque-
nas é menor e a população local tem
grande potencial de consumo”, diz Pa-
trick Wellisch, diretor de Expansão e
Novos Negócios da grife. Segundo ele,

o aluguel do imóvel e do ponto cus-
ta cerca de 50% mais barato no inte-
rior do que nas capitais.

CONSULTORIA
3GEN quer abrir
escritório em Angola
A consultoria 3GEN, de São Paulo,
vai ministrar entre os dias 17 e 19 de
maio, em Luanda, capital de Angola,
um curso de planejamento e execu-
ção estratégica a um grupo de execu-
tivos de empresas estatais e priva-
das do país africano. Trata-se da se-
gunda atividade do gênero realizada
pela consultoria neste ano e faz par-
te do trabalho de prospecção de mer-
cado, com vistas à abertura de um
escritório em Luanda. “As carências
dos angolanos no campo da gestão
são enormes, o que cria muitas opor-
tunidades de negócios”, afirma o
consultor Luis Gustavo Sedrani, um
dos sócios da 3GEN.

LOCADORAS 
Hertz aposta em
carros descolados
A partir de 20 de maio, a locadora de
veículos Hertz vai colocar à disposi-
ção de seus clientes de São Paulo e
do Rio de Janeiro 30 carros do mode-
lo Fiat 500 no lançamento da versão
brasileira da Fun Collection. A ideia
é conquistar um público que prefere
modelos mais descolados, em vez
dos modelos tradicionalmente alu-
gados. O mimo tem um custo. Para
dirigir um Fiat 500, os clientes vão
ter de pagar diárias de R$ 380, mais
do que o dobro do aluguel de um
carro popular.

Brasil passa EUA na produção de carros de passeio

TAM oficializa entrada
na Star Alliance
Com ingresso da brasileira na aliança aérea, clientes poderão acumular
milhagem e resgatar pontos em todas as 27 companhias participantes

R$ 10,2 bi US$ 1,3 bi

O aumento de renda da po-
pulação criou um consu-
midor mais sofisticado pa-
ra as mais diferentes cate-

gorias de produtos. Um deles, quem
diria, é o velho e indispensável papel
higiênico. Nos últimos três anos, a
versão com folha dupla ganhou 10
pontos porcentuais sobre a produzi-
da com folha simples. Já responde
por um quarto dos 4,5 bilhões de ro-
los vendidos no País e por quase me-
tade do faturamento de R$ 2,4 bi-
lhões dos fabricantes do setor.

Diante dessa tendência, a Kimber-
ly-Clark, dona de 50% do mercado de
folha dupla com a marca Neve (uma
segunda, a Scott, detém mais 10%),
colocou em prática uma estratégia pa-
ra ampliar essa preferência a todas as
classes sociais – à frente, a turma dita
emergente. Com isso, o caricato mor-
domo Alfredo, porta-voz da marca na
mídia que desde 1973 leva o papel hi-
giênico Neve numa bandeja para a
classe A, passou a servir também o
consumidor de baixa renda.

Entre as estratégias adotadas nos
últimos anos para a popularização do
produto está a criação de embala-
gens maiores, com até 32 unidades,
que barateiam o preço final do produ-
to em cerca de 5%. O folha dupla cus-
ta 50% mais que o modelo simples.
Outra iniciativa foi a ampliação da
distribuição do produto no varejo.
“Antes, o Neve só era vendido nas
grandes redes”, diz Mário Loor , dire-
tor de Cuidados com a Família da
Kimberly-Clark, “Agora, chegou às lo-
jas de bairro.” A marca também pas-
sou a ocupar espaços privilegiados
nos pontos de venda, para dar mais
visibilidade ao produto.

Os bons resultados obtidos com o

Neve estimularam a Kimberly-Clark a
investir pesadamente em propaganda.
Neste ano de Copa do Mundo, a empre-
sa separou R$ 48 milhões, o maior inves-
timento na história da marca, para
ações promocionais na mídia tradicio-
nal (jornais, revistas, rádio e televisão)
e na internet.

Desse total, R$ 25 milhões foram des-
tinados à promoção “Mordomia com
Neve”, que vai contemplar seis consu-
midores com um pacote de prêmios que
inclui uma casa de R$ 100 mil, um carro
de R$ 80 mil e o fornecimento de Neve

por um ano. A promoção vai sortear ain-
da 200 prêmios instantâneos no valor
de R$ 400. A ação vai até 14 de julho e o
sorteio acontece no dia 23 do mesmo
mês.

O conjunto de ações vem garantindo
um crescimento de dois dígitos para a
marca desde 2007. Segundo Loor, esse
ritmo deve se manter por mais algum
tempo. “O folha dupla tem ainda muito
o que crescer”, afirma. “Enquanto no
Brasil ele detém apenas 25% do merca-
do, em outros países já representa qua-
se a totalidade das vendas.”
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A fusão entre United e Continen-
tal Airlines não altera o relaciona-
mento de ambas as companhias
com a Embraer. “O ERJ-170 é

um avião excelente para as nos-
sas necessidades na aviação re-
gional. Vamos continuar a ser
clientes da Embraer”, afirmou

ontem o presidente da United
Airlines, Glenn Tilton, ao partici-
par da cerimônia de ingresso da
TAM na Star Alliance. A Conti-
nental também usa modelos da
Embraer (jatos ERJ-135 e 145).

Também presente à cerimô-
nia de formalização da entrada
da TAM na Star Alliance, o presi-

dente da Continental, Jeff Smi-
sek, afirmou que a fusão entre as
duas companhias não traz sobre-
posições de voos no Brasil.

“Sempre equalizamos nossos
voos conforme a demanda. De
qualquer forma, estamos anima-
dos com as perspectivas abertas
no mercado brasileiro. E, com a

TAM na aliança, podemos combi-
nar frotas e integrar hubs”, disse.
Questionado sobre um eventual
interesse em participar do capi-
tal de alguma aérea brasileira, o
executivo disse que o grupo nor-
te-americano agora está total-
mente focado na integração de
suas operações. / M.C.T.

Papel
higiênico de
luxo seduz
emergentes

Michelly Chaves Teixeira

A TAM Linhas Aéreas encerrou
ontem um processo de quatro
anos ao oficializar sua entrada
na Star Alliance, programa de mi-
lhagens que reúne 27 compa-
nhias aéreas que atendem um to-
tal de 181 países. Com a mudan-
ça, os passageiros da companhia
brasileira poderão usar seus car-
tões para acumular milhas e res-
gatar passagens em todas as em-
presas participantes do progra-
ma, como Lufthansa, United,
Continental, TAP e Swiss. O pro-
grama de benefícios a viajantes
frequentes estava sem membro
oficial do Brasil desde o fim da
parceria com a Varig, em 2007.

De acordo com a TAM, inicial-
mente a entrada no programa de-
ve trazer um acréscimo de US$
60 milhões no faturamento da
companhia, conforme critérios
que o presidente da empresa, Lí-
bano Barroso, classifica de “con-
servadores”. Entretanto, o exe-
cutivo diz esperar que, em dois
anos, quando a parceria com a
Star Alliance estiver mais madu-

ra, o movimento nos voos da
companhia possa crescer entre
3% e 5%. Barroso diz que a possi-
bilidade de acumular milhas pe-
la Star Alliance vai ajudar a fazer
da TAM a empresa prioritária
em voos na América do Sul entre
os passageiros vindos de outros
continentes.

Líbano Barroso afirma tam-
bém que a empresa não terá pro-
blemas para adequar sua frota à
alta projetada para a demanda
nos próximos anos. Segundo o
executivo, o financiamento de
aeronaves para os próximos dois
anos demandará um volume pe-
queno, de aproximadamente
US$ 200 milhões, que já está ga-

rantido. As adições à frota da
TAM devem consumir investi-
mentos de cerca de R$ 6,9 bi-
lhões até 2022.

De acordo com Christopher
Korenke, vice-diretor comercial
da Star Alliance, o programa ga-
nha novos negócios com a entra-
da da TAM: “Com a TAM, agora
temos um produto bastante
abrangente no mercado local e
expandimos nosso alcance para
atender àqueles que precisam
viajar para o Brasil e para a Améri-
ca do Sul. Este é um importante
ponto determinante de vendas
quando lidamos com grandes
clientes corporativos no Brasil”,
afirma.

Adaptação. Os clientes do pro-
grama de fidelidade da TAM te-
rão o perfil ajustado para adequa-
ção às regras da Star Alliance. To-
dos os membros do TAM Fideli-
dade Vermelho e Azul, por exem-
plo, serão reclassificados para os
cartões Star Alliance Gold e Sil-
ver, respectivamente. Além do
benefício de acumular e resgatar
milhas em todas as 27 compa-
nhias parcerias da Star Alliance,

os clientes poderão usar outros
benefícios oferecidos pelo pro-
grama de fidelidade. Os passagei-
ros que receberem o Star Allian-
ce Gold poderão ter acesso a
lounges exclusivos – são quase
mil salas de espera especiais em
aeroportos de todo o mundo.

Todos os voos operados pela
TAM Linhas Aéreas serão incluí-
dos em dois projetos adicionais
da aliança – o Star Alliance Con-

ventions Plus e o Meetings Plus,
que oferecem soluções de con-
venções e eventos para os profis-
sionais que viajam a diversas par-
tes do mundo a negócios.

Novos voos. A TAM também in-
formou ontem que pediu à Agên-
cia Nacional de Aviação Civil
(Anac) autorização para o pri-
meiro voo da companhia para a
Colômbia. O voo será diário e di-
reto, entre São Paulo e Bogotá. O
vice-presidente comercial e de
Planejamento da TAM, Paulo
Castello Branco, diz que a rota
possivelmente começará a ser
operada em agosto, após a reso-
lução dos trâmites oficiais.

Recentemente, a TAM anun-
ciou o lançamento de duas rotas
internacionais, uma para Lon-
dres e outra para Frankfurt, a par-
tir do Aeroporto de Galeão, no
Rio de Janeiro. As operações co-
meçam em agosto, com as novas
aeronaves A-330 recebidas nesta
semana pela companhia. Antes
do início das rotas regulares, a
empresa informou que os aviões
serão usados para voos fretados
para a África do Sul, em junho, e
para Orlando (EUA), em julho.

é o saldo negativo da balança
comercial de produtos químicos, no
primeiro quadrimestre de 2010. Se-
gundo a Abiquim, as importações
chegaram a US$ 2,4 bilhões, contra
US$ 1,3 bilhão das importações.

somaram as operações de debêntures
realizadas no País nos quatro
primeiros meses de 2010, segundo o
escritório de advocacia Souza, Cescon,
de São Paulo, que participou de 10 das
12 ofertas públicas realizadas

Reforço. Parceria deve trazer mais R$ 60 milhões à empresa

Maciez para todos. O Neve, de Loor, cresce a dois dígitos desde 2007
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