
SUCESSÃO PRESIDENCIAL
Café com leite ou
café com cana?
Os defensores da chapa puro sangue
tucana Serra/Aécio frequentemente
tratam-na como a reedição da política
do café com leite, uma espécie de reve-
zamento no poder central feito pelos
Estados de São Paulo, maior produtor
brasileiro de café, e Minas Gerais, gran-
de polo leiteiro do País, na época da
República Velha, período entre as déca-
das de 1890 e 1930. Nada mais fora do
lugar, nos dias de hoje. Como mostra a
tabela acima, São Paulo foi destronado
justamente por Minas Gerais, hoje res-
ponsável por 51% da produção, como
locomotiva da lavoura cafeeira. Há
muito, a rubiácea cedeu lugar no cam-
po paulista ao cultivo da cana-de-açú-
car e da soja, entre outras culturas.

TESTE
Webjet reprovada pela
Anac mais uma vez
Para reduzir custos e se tornar mais
competitiva, a companhia aérea Web-
jet está tentando reduzir o número de
tripulantes de cada uma de suas aero-
naves de 4 para 3. Para isso, porém, a
empresa precisa demonstrar à Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) que
continuará capaz de esvaziar seus
aviões em eventuais situações de emer-
gência. A primeira simulação foi feita
em maio, mas a empresa não foi apro-
vada porque não conseguiu inflar os

dois escorregadores (vias alternati-
vas para os passageiros) em 15 se-
gundos. No último dia 7, a compa-
nhia tentou de novo. Segundo a
Anac, a Webjet conseguiu inflar os
escorregadores a tempo, mas teria
treinado especificamente para a de-
monstração, além de ter liberado os
passageiros antes de o equipamento
estar seguro.

HIGIENE
Reckitt Benckiser estreia
em mercado de R$ 2,4 bi
A anglo-holandesa Reckitt Bencki-
ser, fabricante de produtos de higie-
ne e limpeza, vai estrear no merca-
do brasileiro de higiene pessoal, que
movimentou R$ 2,4 bilhões no ano
passado, com a marca global Dettol,
presente em 60 países. A Dettol che-
ga ao Brasil com três produtos: sabo-
nete em barra, líquido e gel para lim-
peza da mão. Vai disputar mercado
com a líder Protex, da Colgate-Pal-
molive, no segmento de produtos
antibacterianos, categoria que res-
ponde por 12% das vendas totais de
sabonetes. “Apostamos que em cin-
co anos esse mercado vai dobrar de
tamanho, para 24% de participação
no segmento de sabonetes”, diz Bru-
na Fausto, gerente da Reckitt Ben-
ckiser. Além do mercado brasileiro,
a Dettol também fará sua estreia na
Colômbia, Venezuela, Peru, Equa-
dor e Costa Rica.

CONSUMO
Cresce otimismo
dos paulistas
O otimismo do consumidor paulista
em relação à economia voltou a cres-
cer. O Índice de Confiança do Con-
sumidor (ICC), da Fecomércio, su-
biu 4% em junho sobre maio, com o
indicador passando dos 152,9 pon-
tos para 158,9 pontos. É o segundo
melhor da série, atrás apenas do re-
sultado de fevereiro deste ano, que
bateu nos 159 pontos. Em relação ao
mesmo período de 2009, houve um
aumento de 18,1% no índice, consoli-
dando o primeiro semestre do ano
como o melhor em 15 anos.

REIS DO CAFÉ

Murdoch investe em
concorrente do leitor
eletrônico Kindle

Do chão de fábrica para loja na Oscar Freire
O designer de calçados Jorge Bischoff começou cortando couro; amanhã, inaugura em São Paulo a 13ª loja da grife que leva seu nome

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

clayton.netz@grupoestado.com.br

● Segundo a Conab, o País vai produzir
47 milhões de sacas (60 kg) de
café na safra 2010/11. Seis Estados
concentram 99% da produção nacional

A retomada da economia
fez com que um sem nú-
mero de empresas de-
sengavetasse projetos
de mudança e constru-
ção de marca, desacele-

rados no ano passado, aumentando a
demanda dos escritórios de design e
branding neste primeiro semestre.
Bom para o caixa dos especialistas,
nem sempre é o melhor a ser feito pe-
los clientes, alerta o designer Zeuner
Fraissat, fundador da Dezign com Z,
de São Paulo. “Marcas que querem
mudar sua identidade apenas para
aproveitar o embalo do contexto eco-
nômico, estão no caminho errado”,
afirma Fraissat, que tem em seu por-
tfólio empresas como a TAM, Toyota,
Três Corações e Track & Field. “A mu-
dança deve ser feita se realmente ex-
pressar uma renovação de valores.”

● Como está a demanda no mercado
da Dezign com Z?
Felizmente, estamos voltando aos ní-
veis de 2007/2008, período anterior à
crise econômica mundial. Este ano,
muitos projetos engavetados em
2009, estão sendo retomados, o que
explica o crescimento na atividade
dos escritórios de design e branding.

● Qual é a influência do bom desempe-
nho da economia brasileira?
É possível que esteja ajudando, já que
um projeto de reformulação de mar-
ca envolve custos que podem se mais
facilmente bancados num período de
crescimento. No entanto, isso nem
sempre é um bom sinal. Marcas que
querem mudar sua identidade apenas
para aproveitar o embalo do contexto
econômico favorável estão no cami-
nho errado.

● Por quê?
As mudanças de logotipos, de embala-

gens, cores e tudo o que envolve a
construção de uma marca devem es-
tar ligadas mais ao momento de vida
da empresa do que ao cenário exter-
no. No entanto, se o consumidor sen-
tir que se trata de uma mudança cos-
mética apenas, que não é acompanha-
da e não expressa a renovação de valo-
res, crenças, procedimentos ou da
própria estratégia da empresa, não
vai funcionar e será frustrante. Tam-
bém é necessário que reflita um com-
promisso de todos com a mudança,
do serviço 0800 ao presidente da em-
presa. Não existiria uma marca Apple
sem um batalhão de funcionários que
acreditam com fervor naquilo que a
empresa promete aos consumidores.

● Cite um trabalho que exemplifique
essa concepção.
Recentemente, criamos a nova identi-
dade visual do Grupo Santa Clara, o
segundo maior fabricante de café do
Brasil, que trocou seu nome em maio,
adotando o de sua principal marca, a

Três Corações. Para isso, mergulha-
mos na história da empresa, que está
fazendo 50 anos, estudamos sua es-
sência, conversamos com funcioná-
rios, procuramos definir aquilo que a
tornava única em seu ramo. O resulta-
do foi uma identidade visual pautada
não apenas no momento pelo qual o
grupo estava passando, como em sua
história. Daí nasceu uma logomarca
com o desenho de três corações, en-
trelaçados em três cores: a verde e o
vermelho, que eram utilizados na da
Santa Clara, e a cor amarela, do logo
do café Três Corações

● A construção da marca preocupa o
alto escalão nas empresas?
Sim. A marca, que antes era uma preo-
cupação do pessoal de marketing, já
está entrando na agenda dos CEOs e
também dos conselhos de administra-
ção. Para alguns CEOs, a valorização
da marca faz parte de suas metas de
desempenho. E isso é bom: afinal,
eles que são os donos da caneta.

FONTE: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)

Aposta. Murdoch entra na briga pelos leitores eletrônicos

News Corp. anuncia
compra da empresa de
tecnologia Skiff e de
uma participação na
Journalism Online

Naiana Oscar

Jorge Bischoff costuma dizer
que, quando nasceu, tinha do
seu lado direito um pedaço de
couro e do lado esquerdo um tu-
bo de cola. Natural de Igrejinha,
no Rio Grande Sul, ele viveu des-
de criança entre os sapatos. Na
cidade de 30 mil habitantes, 10
mil estão empregadas no setor

calçadista, que movimenta 80%
da economia da região.

Nesse cenário, Bischoff come-
çou a trabalhar aos 11 anos, na
primeira e mais básica etapa da
fabricação de um calçado – o cor-
te do couro. Conheceu todas as
fases desse processo, foi promo-
vido e decidiu por fim que tinha
conhecimento e criatividade de-
mais para continuar numa fun-

ção meramente operacional.
Do chão da fábrica, Bischoff

migrou para um ateliê e foi des-
vendando seu lado empreende-
dor. Para se capitalizar e tornar-
se conhecido no mercado, ele co-
meçou terceirizando suas cria-
ções para marcas do Brasil intei-
ro. “Por oito anos, fizemos só is-
so.” O ateliê chegou a desenvol-
ver produtos para 31 empresas.

O passo seguinte foi criar a pró-
pria marca, que leva seu nome, e
tomar fôlego para entrar no vare-
jo. O início foi cauteloso, lento,
com as duas primeiras lojas bem
ao alcance de sua supervisão, em
Porto Alegre e em Gramado. No
ano passado, a grife deu início a
um plano de expansão ambicio-
so por meio de franquias. “Tínha-
mos domínio na área de indús-

tria, faltava ter uma relação mais
próxima com o consumidor.”

Em 2009, com quatro lojas, a
grife faturou R$ 28 milhões. Este
ano, a meta é quadruplicar esse
valor, com a entrada em opera-
ção de 16 lojas. A 13.ª será inaugu-
rada amanhã, na emblemática
Rua Oscar Freire, em São Paulo.

Os calçados da marca custam
de R$ 199 a R$ 900 e as bolsas vão

até R$ 3 mil. A grife, com foco em
calçados femininos, produz 2,5
mil pares de sapatos por dia e
300 bolsas. A produção vai para
lojas franqueadas e 600 postos
de venda no Brasil e no exterior.
Concluída a meta de chegar a
São Paulo, Bischoff colocará em
prática seus planos de instalar lo-
jas no exterior. França e Chile
são dois destinos possíveis.

Empreendedorismo

NOVA YORK

A News Corp., do magnata aus-
traliano Rupert Murdoch, resol-
veu apostar em duas ideias apon-
tadas como saídas para os jor-
nais: dispositivos eletrônicos de
leitura e a cobrança por conteú-
do na internet. A News Corp. é
dona do Wall Street Journal.

Ontem, o conglomerado de
mídia anunciou a compra da Ski-
ff, empresa fundada pela Hearst,
editora de jornais e revistas, pa-
ra criar uma tecnologia de leito-
res eletrônicos. A News Corp.
também comprou uma partici-
pação minoritária na Journa-
lism Online, que desenvolve
uma solução para ajudar as edito-

ras a receber pagamentos de lei-
tores por conteúdo online. Os
detalhes financeiros não foram
divulgados.

As duas empresas iniciantes
buscam maneiras de apoiar o jor-
nalismo num momento em que
as editoras lutam para encontrar
maneiras de ser tão lucrativas na
rede quanto o são no impresso.

A ideia por trás da Skiff é ele-
var o valor do material oferecido
por jornais e revistas ao entregá-
lo de uma forma mais atraente e
diferenciada da que a existente
na internet.

Em uma apresentação em ja-
neiro, a Skiff anunciou que plane-
ja lançar seu leitor eletrônico ain-
da este ano. O equipamento tem
uma tela em preto e branco de
11,5 polegadas (29 centímetros),
com a capacidade de baixar ma-
terial da loja virtual da empresa.

A empresa já anunciou acor-
dos com os jornais The New York
Times e Financial Times, com as
revistas Forbes e Popular Mecha-

nics e com as editoras de livros
Simon & Schuster e Random
House. O leitor da Skiff será um
veículo de publicidade, o que o
diferencia do Kindle, da Ama-
zon. A tecnologia da Skiff tam-
bém pode ser licenciada e aplica-
da em equipamentos de outros
fabricantes.

A outra empresa em que a
News Corp. investiu, a Journa-
lism Online, quer se tornar uma
“caixa registradora” unificada
para muitas editoras online. Cer-
ca de 1,5 mil editoras já assina-
ram acordo com a empresa.

Os clientes poderão registrar
uma única vez suas informações
pessoais e seu cartão de crédito,
e depois comprar conteúdo de
qualquer editora usando o siste-
ma da empresa. Cada editora de-
finirá seus próprios preços e con-
dições.

A Journalism Online terá uma
participação de 20% no fatura-
mento. / AP

Alto.“A marca está entrando na agenda dos CEOs”, diz Fraissat, da Dezign com Z

A mudança na marca
não pode ser cosmética

Estado Produção (em %)
Minas Gerais 51

Espírito Santo 22

São Paulo 12

Paraná 6

Rondônia 4

Bahia 4

Outros 1

HYUNGWON KANG/REUTERS–6/4/2010
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acabam de assinar contrato
para lançar e comercializar o

Apartamentos com 2 e 3 dorms (1 suíte).
Itaquera

Vendas Futuras:

Central de vendas ITAPLAN: Rua Pedroso Alvarenga, 900 - 3ºand. CRECI 346J

O empreendimento só será comercializado após o registro do memorial de
incorporação no cartório de imóveis, nos termos da Lei nº 4.591/64.
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