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TURISMO DE NEGÓCIOS
● Participação das principais redes

hoteleiras nas viagens corporativas
no Brasil
(*em milhões de reais)

Rede
Accor
Atlantica
Blue Tree
Windsor
Sol Meliá
Posadas
Transamérica
Bourbon
Intercity
Outras

Venda Total* % de vendas
93,4
72,5
31,7

11,5
9
3,9

20,9
18,5
16,3
14,2
10,9
10,6
512,5

2,6
2,3
2
1,7
1,36
1,33
63,9

COMÉRCIO

West Shopping mira
emergentes cariocas

FONTE: Abracorp

Até parece movimentação de executivos em Hollywood. Paulo Valente, exdiretor-geral do estúdio Universal Pictures, foi contratado como novo presidente da Paramount. Ele foi recrutado
na Universal Pictures, onde atuava como diretor-geral para a América Latina. Só que a Paramount, que Valente
passará a comandar, é a Paramount
Têxtil, do empresário paulista Fuad
Mattar, que continuará na presidência
do conselho de administração da companhia. Com mais de 117 anos de existência, cerca de três mil funcionários e
faturamento anual de R$ 310 milhões,
a Paramount exporta para a América
Latina, Canadá e Estados Unidos.

O crescimento da zona oeste do Rio
de Janeiro e o aumento da renda da
população da classe C levaram a direção do West Shopping, localizado
no bairro de Campo Grande, a investir R$ 50 milhões em sua ampliação.
As obras abrangem a ligação do prédio atual a dois novos edifícios por
intermédio de passarelas envidraçadas. Com isso, a área de locação do
centro de compras crescerá para 41
mil metros quadrados, comportando mais 40 lojas, entre elas âncoras
como a Lojas Renner e a Rio Décor.
A expansão, prevista para junho, deverá aumentar em 30% o faturamento do West Shopping. “Estamos nos
antecipando, novos concorrentes
estão chegando à região”, diz o superintendente do shopping, Marcos
Evangelho.

PREVIDÊNCIA

ALIMENTAÇÃO

Brasilprev dobra
carteira em três anos

Griletto cresce em SP
e sonha com o Nordeste

A Brasilprev, empresa de previdência
privada do Banco do Brasil, em sociedade com o Principal Financial Group e o
Sebrae, atingiu a marca de R$ 30 bilhões de ativos em sua carteira na semana passada. Fundada há 16 anos, a
Brasilprev dobrou de tamanho nos últimos três anos, puxada pela ascensão
da classe média, que passou a investir
em planos de previdência privada. No
primeiro trimestre, a empresa passou
a ocupar a vice-liderança do setor, deslocando a Itaú Previdência, ficando
atrás apenas da Bradesco Seguros.
A meta da Brasilprev é encerrar 2010
com ativos de R$ 36 bilhões. Até 2020,
a empresa espera aumentar seu market share dos atuais 15% para 30%, com
ativos de cerca de R$ 300 bilhões.

A Griletto, rede de restaurantes de
Itu, interior de São Paulo, especializada em carne grelhada e parmegiana, está reforçando sua presença na
capital paulista. Desde janeiro de
2009, quando iniciou a abertura de
franquias, a rede aumentou para 14
o número de unidades em São Paulo
e região metropolitana – sete delas
em fase de implantação. A expectativa da Griletto, que faturou R$ 25 milhões em 2009 com suas 30 lojas, é
entrar no mercado nordestino até
2011. O destino mais provável é a
capital baiana.

VIDA EXECUTIVA

Paramount contrata
CEO na Universal

Poliesportiva. Utsch aposta em novas modalidades, como o rúgbi, para repetir o sucesso das Havaianas

A Topper é a bola da
vez na Alpargatas
executivoMárcioUtsch,que comanda a Alpargatas desde 2003,
tem um desafio e tanto pela frente: replicaratéametadedadécadacom alinhade artigos esportivos
Topper a experiência vitoriosa da Havaianas, a marca de sandálias mais conhecidado País e carro-chefe da companhia. “A Havaianas foi, ao mesmo
tempo, laboratório e campo de prova
de nossa estratégia de gestão de portfólio”,dizUtsch.“Comaexperiência
acumulada, queremos reprisar sua
história de sucesso na Topper.”
Aoladodoaprofundamentodoprocessodeinternacionalização,queaindadepende em muito da Havaianas, o
reposicionamento da Topper é um
item prioritário do planejamento da
Alpargatas, que faturou R$ 2 bilhões
no ano passado. O processo tomou
corpo com a integração da Alpargatas
da Argentina, comprada por US$ 84
milhões, em 2008. Um time misto de
executivos brasileiros e argentinos
tratou de desenhar a estratégia de valorizaçãodamarca,apartirdetrajetórias desiguais: enquanto na Argentina
aTopper é líder de mercado, com 32%
de participação, no Brasil, a despeito
de ter sido lançada há 36 anos, mal
ultrapassa os 7%.

O

Além disso, a Topper argentina e aTopper brasileira pouco tinham em comum, além do nome: logotipia, cores,
produtos,marketing,tudoeradiferente.
Mais:osdireitosdamarcaeramdaAlpargatas da Argentina. “Pagávamos royalties para eles”, diz Utsch. Desse trabalho, ademais da unificação do visual e da
linhadeprodutos, nasceutambémo slogan “ocoração manda”, comum aos dois
países. “É a fusão do conceito argentino
de raça com o talento e a emoção do brasileiro”, afirma.
Naturalmente, o principal mercado a
ser trabalhado é o do Brasil, onde a distância que separa a Topper das marcas
líderes é enorme. Uma das decisões de
Utsch e sua equipe foi estender a marca,
até então restrita a artigos para futebol,
como bolas e chuteiras, para outros esportes, visando não apenas a Copa do
Mundode2014,mas tambémaOlimpíada de 2016. Um deles é o rúgbi, popularíssimo na Argentina, por sinal. Além de
capitalizar o apoio à seleção brasileira
da modalidade, Utsch antevê grandes
chances de que ela ganhe espaço no
País. “Em 2016, o rúgbi pela primeira
vez será disputado numa Olimpíada”,
lembra. Ao mesmo tempo, a Topper reforçará sua atuação em outros esportes,
como o futsal, cuja seleção já patrocina
no Brasil, e o futebol profissional. Detalhe: a equipe escolhida foi o Atlético Mi-

neiro, arquirrival do Cruzeiro, time do
coração de Utsch, nascido em Conceição do Mato Dentro (MG).
AotransformaraToppernuma marca
poliesportiva, Utsch mira nas possibilidades do mercado externo. Embora há
alguns anos exporte para o Japão, sua
ambição internacional é, ao contrário
do que ocorreu com a Havaianas, mais
limitada. Em seus planos, estará de bom
tamanho se a Topper vier a se transformar numa marca regional forte – no caso,noâmbitodaAméricaLatina–,capaz
de bater localmente gigantes como aNike e a Adidas. “Nosso modelo são marcas como as chinesas Anta e Li Ning e a
francesa Le Coq”, diz.
A revitalização da Topper não será feita em detrimento das outras marcas da
Alpargatas,comoaHavaianas,Dupé,Rainha e Timberland, assegura Utsch, que
deve destinar em torno de 13% das receitas da Alpargatas para as campanhas de
propaganda e promoção neste ano. “Estamos extremamente líquidos”, diz.
“Por isso mesmo, a ordem é investir.”
Até aqui,a estratégia de gestão do portfólio de marcas da Alpargatas tem sido
sancionada pelos investidores. Nos últimos 18 meses, o valor de mercado da
companhia quase dobrou, passando de
R$ 1,2 bilhão, de setembro de 2008, para
os R$ 2,2 bilhões registrados no pregão
da Bovespa na última sexta feira.

15,7 bilhões de dólares – o País exportou US$ 10,4 bilhões e importou
US$ 26,1 bilhões. Pelo andar da carruagem, a julgar pelos resultados do
primeiro quadrimestre deste ano, a
situação deve ficar ainda mais complicada. Com a economia aquecida,
o déficit já cresceu cerca de 40%,
batendo na casa dos US$ 5, 6 bilhões
entre janeiro e abril, de acordo com
a Abiquim, a entidade nacional dos
fabricantes do setor químico. Mantido esse ritmo, é provável que seja
superado o resultado de 2008, quando o déficit foi de US$ 23,2 bilhões.

BRILHO PURO

US$ 683 mi

BALANÇA COMERCIAL

Economia aquece
déficit químico
No ano passado, com crise e tudo, o
déficit na balança comercial brasileira
de produtos químicos chegou a US$

é o total das exportações de joias,
bijuterias e metais preciosos brasileiras no primeiro quadrimestre de
2010, segundo o IBGM, representante do setor.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 maio 2010, Negócios, p. N2.

Negócios por quem faz negócios
FARRELL/AE

A crise e as
mudanças no clima
Pedro Moura Costa

os últimos cinco
anos, a maior preocupação ambiental mundial esteve relacionada às possíveis mudanças climáticas causadas pela emissão de gases efeito
estufa (GEE). O ex-primeiro ministro britânico, Tony Blair, referiu-se
à possibilidade de mudanças climáticas como uma ameaça muito mais
grave do que aquela ligada ao terrorismo. O combate à ameaça climática se inseriu em campanhas eleitorais, planos de investimento e metas governamentais em grande parte dos países industrializados.
Uma das estratégias mais efetivas
para evitar mudanças climáticas é o
uso de mecanismos de mercado para controlar e reduzir emissões de
GEE. Através da imposição de limites de emissão, governos conseguem estabelecer uma demanda
por créditos de carbono que, por
sua vez, levam a investimentos em
atividades que reduzem emissões.
Na Europa foi criado em 2005 o
maior sistema de comércio de emissões do mundo, e os setores industriais hoje transacionam entre si em

N

torno de € 100 bilhões por ano de cotas de emissão de GEE.
Nos países em desenvolvimento, o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) permite a criação de créditos de carbono gerados por projetos
“limpos”. Dentre eles, as tecnologias
para eficiência energética industrial e
o uso de energias renováveis receberam bastante atenção durante os últimos cinco anos.
Mas, desde que estes mecanismos
começaram a operar, uma série de crises os afetou. A crise financeira de
2009 fez com que a atividade industrial se reduzisse brutalmente, e com
ela as emissões de GEE, levando a uma
baixa de demanda e à queda de preços
de créditos de carbono. A contração
de empréstimos, associada a esta queda de preços, inibiu o desenvolvimento de novos projetos. Em paralelo, a
busca por liquidez e investimentos de
baixo risco refletiu-se na queda nas
bolsas e das empresas listadas envolvidas com o mercado de carbono.
Enquanto isso, uma crise menos óbvia se desenrolava, resultado da burocracia criada para avaliação e registro
de projetos de MDL por parte da
ONU. Atrasos no processo de aprovação de projetos levaram a uma redução do volume de créditos de carbono

da estimativa original de 4 bilhões para menos de 1 bilhão. Os resultados
econômicos destes projetos foram prejudicados, desmoralizando o MDL como mecanismo financeiro capaz de
promover investimento em tecnologias limpas. Tal ineficiência tem levado alguns países a repudiarem o MDL,
criando uma dificuldade de atingir um
acordo global para o clima.
Além disso, os governos de países industrializados priorizam a redução de
orçamentos e o controle de déficits fiscais. No caso da Europa, a liberação de
US$ 1 trilhão para apoiar os países

mais endividados (Grécia, Portugal e
Espanha) só exacerba o sentimento de
que este é um momento de crise e austeridade.
Neste cenário, qual será o impacto
em atividades relacionadas à redução
de mudanças climáticas e controles
ambientais? No curto prazo, é de se esperar que a crise se manifeste em um
menor comprometimento dos países
industrializados com a redução de
emissões. Isto já se evidenciou no impasse que se deu na reunião do clima
em Copenhagen, que não conseguiu
chegar a um acordo global para o con-

trole de emissões. Mas a ameaça climática é inquestionável, e a necessidade de combatê-la é um imperativo para qualquer país responsável.
As metas de redução de emissões
propostas para o futuro são muito
mais radicais que as adotadas no
presente. A última versão do projeto de lei sobre energia e mudanças
climáticas a ser analisado pelo senado americano, por exemplo, tem metas de redução de 83% em 2050.
O futuro depende da introdução
em larga escala de tecnologias verdes e energias renováveis. Neste
contexto, o Brasil tem a possibilidade de se beneficiar desta tendência
melhor do que qualquer outro país.
Com uma matriz energética predominantemente hidrelétrica e grande
potencial para adotar outras energias renováveis (eólica, bio-energética e solar, em particular), a nossa
produção industrial terá uma vantagem comparativa com relação à daqueles países com menos acesso a
estas fontes energéticas. Num momento em que há uma busca internacional por combustíveis limpos,
nosso potencial de produção de biocombustíveis é imbatível. Ao mesmo tempo, a nossa capacidade de
adotar o uso sustentável de nossas
florestas e introduzir praticas agrícolas sustentáveis permitirá ao País
se estabelecer como o “celeiro verde” e “pulmão” do planeta.
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