
LIVRE COMÉRCIO
Brasil e China aprovados
no teste do protecionismo
A reação do Brasil e da China à crise
econômica, sem atropelos às práticas
de livre comércio, foi bem recebida pe-
la comunidade econômica mundial.
Em outras palavras: como mostra a
edição deste ano do relatório Viabilida-
de Comercial Global (“Global Ena-
bling Trade Report 2010”), elaborado
pelo World Economic Forum, com a
participação de 125 países, o temor em
relação à adoção de barreiras protecio-
nistas acabou não se confirmando. Bra-
sil (87º) e China (48º) mantiveram as
mesmas posições no ranking em rela-
ção ao levantamento de 2009, enquan-
to Índia e Rússia caíram de 76º a 84º e
de 109º para 114º, respectivamente.

Pelotão de frente
Cingapura e Hong Kong continuam
como as economias mais abertas do
planeta, ocupando a primeira e a segun-
da posição no ranking do Índice de Via-
bilidade Comercial (IVC) , seguido pe-
la Dinamarca, Suécia e Suíça.

TELEFONIA
TIM foi a operadora que
mais cresceu em abril
De acordo com dados divulgados pela
a Anatel, a TIM, controlada pela Tele-
com Itália, foi a operadora de telefonia
que mais ganhou mercado em abril.

Graças à conquista de 520 mil novas
linhas, a empresa aumentou em
0,07% seu market share, passando
de 23,65% em março para 23,72% em
abril. No mesmo período, a líder Vi-
vo e a Claro cresceram 0,02 %, fe-
chando com uma participação de,
respectivamente, 30,14% e 25,45%
das 180,7 milhões de linhas em ativi-
dade. A Oi, com queda de 0,11% con-
solidou-se na lanterna, com uma
fatia de 20,41%.

SISTEMA FINANCEIRO
Atrás de clientes, bancos
criam agências flutuantes
Há seis meses, o Bradesco colocou
em funcionamento uma agência ins-
talada dentro de um barco, no Rio
Solimões, na Amazônia. Percorren-
do a extensão do rio duas vezes por
mês – são sete dias de viagem para
navegar 1.600 quilômetros – anotou
650 novos correntistas, de 50 comu-
nidades e 11 municípios, que abri-
gam uma população de 250 mil pes-
soas. Além da conta corrente, a po-
pulação usa a agência ribeirinha pa-
ra fazer o pagamento de contas, soli-
citar empréstimos e recarregar o
celular. A moda está pegando. A Cai-
xa Econômica Federal lançou on-
tem edital de licitação para abrir a
sua primeira agência-barco na Bacia
Amazônica.

INVESTIMENTO
Centro de Pesquisas da GE
em contagem regressiva
Mark Little, líder global do Centro
de Pesquisas da GE, está desde on-
tem no Brasil, onde veio participar
de reuniões com clientes, represen-
tantes de universidades e do gover-
no. Na pauta das discussões, a locali-
zação do futuro Centro de Tecnolo-
gia da GE brasileira, que receberá
um investimento inicial de US$ 150
milhões e criará 300 empregos. Cin-
co cidades estão sendo avaliadas
para sediá-lo, entre elas, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e São José dos Cam-
pos. Segundo fontes da GE brasilei-
ra, o martelo deverá ser batido ain-
da na primeira quinzena de junho.

Naiana Oscar

Os números da Casa do Constru-
tor, uma rede de franquias cria-
da 14 anos atrás em Rio Claro, no
interior de São Paulo, não che-
gam a ser impressionantes: são
22 funcionários, 63 unidades em
oito Estados, com previsão de fa-
turamento de R$ 45 milhões.
Mas a visão dos sócios tem sur-
preendido especialistas em fran-
chising e consultores de peque-

nas e médias empresas. “Eles
são pequenos, mas pensam co-
mo os grandes”, diz o consultor
Adir Ribeiro. No início do mês, a
rede foi premiada pela Associa-
ção Brasileira de Franchising
(ABF) como a segunda melhor
franquia do País.

O mais recente mecanismo
adotado pela rede foi a criação
de um conselho de administra-
ção formado por executivos de
mercado e consultores – requisi-
to obrigatório para empresas de
capital aberto, embora estar na
Bolsa não seja um objetivo da
franquia paulista especializada
no aluguel de máquinas e equipa-
mentos de construção civil.

“Percebemos que, à medida
que as empresas começavam a

crescer, passavam a usar instru-
mentos de governança mais pro-
fissionais e transparentes”, diz o
sócio Altino Cristofoletti. “Que-
remos uma estrutura de longevi-

dade, que não termine na tercei-
ra geração, e nos coloque futura-
mente entre as centenárias.”

Os conselheiros já se reuni-
ram três vezes para avaliar garga-

los e apontar caminhos a serem
seguidos nos próximos cinco
anos. Um dos temas em discus-
são é a expansão do número de
unidades: a meta é chegar a 100
lojas e atingir o maior faturamen-
to entre as locadoras de equipa-
mentos para construção civil.

Copiando estratégias. A Casa
do Construtor se espelha em ini-
ciativas de grandes companhias.
Pelo menos uma vez por ano,
Cristofoletti e o sócio Expedito
Arena visitam empresas maio-
res para conhecer suas estraté-
gias e, quem sabe, até copiá-las.
Da Localiza, maior rede de fran-
quias de aluguel de carros da
América Latina, veio um sistema
de reservas antecipadas de loca-
ção. Inspirados no Boticário, de-
senvolveram um call center para
investidores. As visitas à Bit
Company renderam a criação de
comitê de franqueados.

A empresa já conta com cinco
grupos que discutem inovações
em produtos, responsabilidade
social e novidades em tecnolo-
gia. A Casa do Construtor tem
também uma universidade cor-
porativa (inspirada no sistema
de capacitação do Bradesco).

A rede tem concorrentes for-
tes, principalmente em Minas
Gerais, mas é a única no Brasil
que adota o franchising. Os dois
empresários montaram a primei-
ra loja com um investimento de
R$ 8 mil, que garantiu a compra
de duas betoneiras, andaimes e
peças elétricas.

Hoje, cerca de 20 investidores
estão na fila de espera para mon-
tar uma franquia da Casa do
Construtor. O investimento ini-
cial é de R$ 500 mil, com prazo
de retorno entre 24 e 36 meses.
Cerca de 80% do total é aplicado
na compra de máquinas. Os equi-
pamentos são alugados por dia.

PORTEIRA ABERTA

Franquia cresce ao ‘pensar como os grandes’

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

Fonte: Fórum Econômico Mundial/Movimento Brasil Competitivo

● Os dez países que mais praticam o
livre comércio no mundo
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O executivo JoséEduar-
do Severo Martins,
60 anos, tem todos
os motivos do mun-
do para estar de bem
com a vida. Seu time

de coração, o São Paulo, acaba de se
classificar para as semifinais da Copa
Libertadores de Futebol. Se isso não
bastasse, a empresa que preside vive
o sonho quase impossível de ser atin-
gido: ter um produto que, se não che-
ga exatamente a ser disputado a tapa
pelos consumidores, está próximo
disso. No mínimo, tudo ou quase tu-
do do que é colocado no mercado é
vendido. Ou melhor, comprado.

Martins é o presidente da subsidiá-
ria brasileira da italiana Panini, fabri-
cante do álbum oficial da Copa do
Mundo de Futebol de 2010, o fenôme-
no de vendas que se transformou nu-
ma mania nacional, envolvendo
crianças e adultos de todas as idades
e extratos sociais. “Até a mãe de 80
anos de um amigo meu está colecio-
nando”, diz Martins. É em sua gráfi-
ca, localizada no bairro de Tamboré,
em Barueri, na região metropolitana
de São Paulo, que são produzidos dia-
riamente 4,5 milhões de envelopes,
com 5 unidades cada, das 638 figuri-
nhas das 32 seleções que disputarão
o caneco da Fifa na Copa da África do
Sul. Uma parte da produção vai para
os mercados da América do Sul e Cen-
tral atendidos pela Panini brasileira.
Mas a maior fatia fica mesmo aqui.

“Fomos pegos de surpresa”, admi-
te Martins, explicando o descompas-
so entre a demanda e a procura nos
primeiros dias que se seguiram ao lan-
çamento.“Nosso planejamento usou
como parâmetro os números da Co-
pa de 2006.” Para corrigir o proble-
ma, Martins importou às pressas três
novas impressoras, aumentando a ca-
pacidade para 5,3 milhões de pacotes

diários, produzidos em três turnos de
trabalho. “Nos primeiros 40 dias, distri-
buímos 200 milhões de pacotes.”

Para Martins, a razão do extraordiná-
rio sucesso do álbum da Copa deste ano
em relação às anteriores, tem nome e
sobrenome: marketing viral. Pela pri-
meira vez, a internet e as redes sociais,
como Twitter e Facebook, foram utiliza-
das de forma sistemática para criar um
clima, estimular o tititi, a formação de
grupos de trocas de figurinhas e a pro-
moção de vendas. “Até a Copa passada,
seguíamos a receita tradicional, cen-
trando a propaganda no rádio e na televi-
são”, diz Martins, que contratou uma
empresa especializada, a Content Stuff,
para monitorar tudo o que rola na rede e
gerar atividades de interação com os

consumidores, além da criar o site torci-
da Panini.

Paralelamente, essas iniciativas fo-
ram combinadas com ações no mundo
real. Mais de 3,5 milhões de álbuns fo-
ram distribuídos gratuitamente em cer-
ca de 30 dos principais jornais do País,
entre eles o Estado e o Jornal da Tarde.
Novos canais de vendas, como livrarias
e supermercados, passaram a ser utiliza-
dos. “Nossa marca cresceu, tornando-
se sinônimo de categoria de produto”,
afirma Martins. Mesmo assim, ele prefe-
re ser cauteloso e projetar um cresci-
mento de “apenas” 20% nas vendas em
2010, o que consolidaria a operação bra-
sileira como a terceira do grupo, que de-
ve faturar€ 730 milhões, logo após a da
Itália e a da Alemanha.

clayton.netz@grupoestado.com.br

PAINEL NEGÓCIOS

País Colocação
Cingapura 1º

Hong Kong 2º

Dinamarca 3º

Suécia 4º

Suíça 5º

Nova Zelândia 6º

Noruega 7º

Canadá 8º

Luxemburgo 9º

Holanda 10º
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O marketing viral fez a
diferença para a Panini

Empreendedorismo

Expansão. Cristofoletti e Arena querem chegar a 100 lojas

Construção e Serviços

PABX: (15) 3325-3878
www.consfer.com.br

Galpões Industriais e Comerciais;
Obras Civis, do Projeto ao

Acabamento;
Vão Livre até 30,00 m. P
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Pré-Moldados de Concreto e Estruturas Metálicas

Ligue já sem compromisso

Mania. “Até a mãe, de 80 anos, de um amigo meu coleciona figurinhas”, diz Martins

Casa do Construtor adota
conselho de administração
e ‘copia’ estratégias de
grandes empresas, como
Localiza e Boticário

Dedetização e Desratização

Piscinas e Saunas

atacado@maxtemp.com.br | www.maxtemp.com.br 111111 2283-62812283-62812283-6281
Aquecendo Piscinas há 10 anos

economia | durabilidade | lazer garantido
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•Aquecedor digital e programável 
• Alta performance em aquecimento com economia
• Fácil de instalar, sendo piscina coberta ou não
• Assistência técnica garantida

10 vezes no10 vezes no
Cartão de CréditoCartão de Crédito

PISCINAPISCINA AQUECIDA
O ANO TODO!O ANO TODO!
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ATENDEMOS
TODO BRASIL!

www.comasareserv.com.br
comasa@comasareserv.com.br
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Direto da
FábricaCAIXAS D’ÁGUACAIXAS D’ÁGUA

- Atendimento c/ qualidade
- Preços Imbatíveis 

- Transporte Próprio Especializado
24
anos

pabx: 16 3368-3465 Tel: 16 3368-6650

MODELOS:
Taça / Tubular / Cilíndrico

TECNOLOGIA ULTRA-SÔNICA
CONTRA RATOS E MORCEGOS

CONSTITUIÇÃO ÁREA DE PROT.MODELO
STANDART

STD 01 1 central de ultra-som e
1 transdutor remoto
1 central de ultra-som e
2 transdutores remotos
1 central de ultra-som e
3 transdutores remotos

1 central de ultra-som 150 m²

300 m²

700 m²

1.400 m²

SG 01

SG 02

Equipamento de ultra-som com tecnologia japonesa:
sem similar no Brasil.

RATOS? MORCEGOS? Acabe com o problema!

Empregado com muito sucesso, é a solução definitiva em países como: EUA,
Japão e na Europa. Agora no Brasil com moderna tecnologia japonesa.

BRASTÉCNICA Caixa Postal 101 - Cep 37130-000 - Alfenas - MG

Tels. (35) 3292-1889 /  Fax (35) 3292-1320

btc@brastecnica.com.br www.brastecnica.com.br
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61 DE VINIL E
ALVENARIA
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PROMOÇĂOPROMOÇĂO
PPPPiiiisssscccciiiinnnnaaaa ddddeeee vvvviiiinnnniiiillll
8x4x1,408x4x1,40 Não incluso material construtivo.

R$ 5.900,00

R$ 590,0010x Construimos em todo Brasil.Consulte frete!

Construimos em todo Brasil.Consulte frete!www.aquanewpiscinas.com.br 5049.2315 • 5543.3699
s s ss
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