
Ex-executivos da Aracruz têm
30 dias para acordo com a CVM
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“Banda larga é como soja.
Ninguém ganha dinheiro
produzindo soja. Ganha-se
agregando valor a ela”

N ascida no Japão, a em-
presária Chieko Aoki
mudou-se para o Bra-
sil aos oito anos de ida-
de, instalando-se com
a família em Bastos,

no interior de São Paulo. Formada
em Direito pela USP, a mignon
Chieko, uma mulher enérgica de 1,50
metro de altura, iniciou a sua carreira
na hotelaria na década de 1980 na re-
de Caesar Park, controlada por seu
marido, o empresário John Aoki. Em
1991, ela fundou a bandeira Caesar
Towers, administradora de hotéis
quatro estrelas. Cinco anos depois,
criou a rede Blue Tree Towers, com
um conceito em que o sorriso dos fun-
cionários é o principal ativo da em-
presa. No ano passado, Chieko abriu
a bandeira Spotlight Hotels, de ho-
téis econômicos. “Hotéis de luxo não
cabem em qualquer lugar”, afirma na
entrevista à repórter Letícia Braga-
glia, que vai ao ar hoje na íntegra no
site Economia & Negócios do Estado
(http://economia.estadao.com.br).

● Qual é a essência de seu grupo?
Acredito muito que quem faz a em-
presa são as pessoas. No nosso ra-
mo, precisamos, claro, de know
how em hotelaria, gestão e adminis-
tração. Mas nossa maior preocupa-
ção é com a gestão de pessoas e for-
mação de lideranças. Sou muito exi-
gente com a disciplina e o respeito.
Exijo sempre um sorriso de meus
funcionários. Quando falamos em
corte de custos, não significa que va-
mos cortar os sorrisos.

● Em que nichos da hotelaria existem
boas oportunidades no Brasil?
Nova York tem a mesma quantida-
de de hotéis de todo o Brasil. Por is-
so, temos um espaço muito grande
para todos os nichos de hotéis. Fala-

se muito da oportunidade para as cate-
gorias econômicas porque esses em-
preendimentos têm custo menor de
construção, assim como os hotéis de
padrão executivo também têm boas
perspectivas. Agora, hotéis de luxo
não cabem em qualquer lugar, já que
não existe público consumidor sufi-
ciente para pagar pelos seus custos.

● Atualmente, a rede Blue Tree tem 25
hotéis, no Brasil e na Argentina. Quais
são seus planos de expansão?
Enxergamos oportunidade nos merca-
dos em que atuamos: São Paulo, região
Sul e Nordeste. No Norte, estamos
inaugurando um hotel em Manaus, em

razão do forte crescimento da região.
Há muitas empresas estrangeiras insta-
lando-se na Zona Franca de Manaus.

● Por que a senhora criou a Spotlight
Hotels, focada no segmento econômico?
Já vínhamos atuando nesse setor há
dez anos, mas não era o nosso foco. De-
cidimos entrar nesse nicho porque a si-
tuação econômica mudou. Mas entra-
mos com um produto diferente do que
já existia no mercado. Na categoria
econômica, o foco é no preço. Muda-
mos e nos diferenciamos com a priori-
zação no cliente e naquilo que é bom
para ele. Nosso lema é que somos uma
casa brasileira, com um toque familiar.
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ENVIADA ESPECIAL / CANNES

A propaganda brasileira conti-
nua tendo bom desempenho na
briga por Leões na 57.ª edição do
Festival Internacional de Publi-
cidade de Cannes. Se forem con-
firmados os dez troféus na cate-
goria de anúncios impressos
(Press Lions), cujo resultado de-
ve ser anunciado hoje pela ma-
nhã na Riviera francesa, o Brasil
terá atingido 50 Leões, sendo
seis deles de ouro.

É o melhor resultado dos últi-
mos dez anos – e ainda faltarão
cinco categorias para serem pre-
miadas. Em 2009, o País obteve
33 Leões. O resultado não chega
a ser surpresa. Este ano, o Brasil
está no radar dos negócios glo-
bais e os conglomerados de co-
municação aguçam o olhar para
o mercado nacional.

Há, evidentemente, presiden-
tes de júris que estão mais gene-
rosos na concessão de prêmios
este ano. Foi o caso da categoria
outdoor, em que o Brasil aboca-
nhou 21 prêmios, sendo três
Leões de ouro. O sorridente asiá-
tico Tay Guan Hin, diretor execu-
tivo da rede de agências JWT na
região, por exemplo, chegou a fa-
zer um manifesto otimista ao
mercado de outdoor ao revelar
os 122 prêmios que seu júri distri-
buiu. Logicamente, desconhe-

cendo que, na cidade de São Pau-
lo – o maior mercado publicitá-
rio brasileiro –, o outdoor foi ba-
nido.

Em contrapartida, a inglesa
Laura Desmond, presidente da
rede de birôs de compra de mí-
dia Starcom MediaVest Group e
presidente do júri de ações de
planejamento de mídia (Media
Lions), foi comedida nos sorri-
sos e nos prêmios. Foram ape-

nas 44 casos vencedores de
Leões. O Brasil ficou com quatro
deles, “muito suados”, como
conta Mônica de Carvalho, vice-
presidente de mídia da agência
DM9DDB e jurada brasileira na
categoria.

Agências. Oficialmente, o Bra-
sil contabiliza 40 Leões até ago-
ra. Além dos 21 de Outdoor Lions
e os quatro em Media Lions, as

agências de publicidade do País
ganharam Leões em seis ações
de marketing direto (Direct
Lions), três em promoções (Pro-
mo & Activation Lions), três em
relações públicas (PR Lions) e
três na categoria Rádio – sendo
um deles o primeiro Leão de ou-
ro do País na categoria.

Não sem declarada satisfação,
o jurado brasileiro em Rádio, Ál-
varo Rodrigues, sócio e diretor

de criação da agência3, do Rio de
Janeiro, festejou o “ouro inédito
na categoria” e elogiou o empe-
nho do presidente do júri, o cana-
dense Paul Lavoie, presidente
da rede de agências Taxi, pelo
comprometimento com a quali-
dade. “Achei reconfortante
quando ele sugeriu que, ao jul-
gar, nós pretendêssemos que o
cliente não era um país, mas uma
criança de oito anos. Devería-
mos escolher uma peça pela qua-
lidade, de forma que essa criança
pudesse compreendê-la dez
anos depois”, explica.

Ideia engenhosa. O redator de
publicidade Rodrigues, que se
define como um profissional
que ama o acerto da escolha das
palavras, diz que defender a peça
ganhadora do ouro foi até fácil. A
sacada da turma de criação da
Lew,Lara TBWA para a escola de
idiomas Cultura Inglesa foi usar
o dial de uma emissora de rádio
para transmitir a tradução da le-
tra de um “combo” de três músi-
cas cantadas em inglês. “Foi uma
ideia engenhosa e faz sentido pa-
ra os que ficam presos nos mega
congestionamentos de São Pau-
lo”, diz.

Os últimos resultados vão sair
no sábado. Faltam ainda as cate-
gorias de propaganda online (Cy-
ber Lions), Design Lions e de co-
merciais (Film Lions). Serão

anunciados, ainda, os resultados
da categoria mais cobiçada de to-
das, a Titanium and Integrated
Lions, que premia as campanhas
mais revolucionárias nas táticas
de atrair os consumidores, e a es-
treante deste ano, a Film Craft
Lions, que vai celebrar as empre-
sas que trabalham com produ-
ção e direção de filmes comer-
ciais.

País já supera marca de Leões de 2009 em Cannes
A propaganda brasileira já conta com 40 Leões no festival e deve garantir mais dez troféus na categoria de impressos; em 2009, foram 33 no total

PRESIDENTE DO GRUPO TELEFÔNICA NO BRASIL

Lema. ‘Somos uma casa brasileira, com um toque familiar’, diz Chieko

‘Há espaço para todo
tipo de hotel no País’

Ineditismo. O jurado brasileiro Álvaro Rodrigues comemora o primeiro ouro da categoria rádio

foi a captação das empresas de pre-
vidência privada em abril, segundo a
Fenaprevi, a entidade do setor. A Bra-
desco Vida e Previdência liderou o
ranking, com 29,74% do arrecadado,
seguida pela BrasilPrev, com 19,7%

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) acusou nove admi-
nistradores da Aracruz, além do

ex-diretor financeiro e de rela-
ções com o mercado, Isac Za-
gury, pela operação com deriva-
tivos em 2008 que levou a em-
presa a uma perda financeira de
US$ 2,1 bilhões. Os acusados ti-
nham até anteontem para apre-
sentar a defesa e agora podem ir

a julgamento, o que não tem da-
ta para acontecer, ou apresen-
tar um termo de compromisso,
com uma quantia a ser paga à
CVM, para encerrar o caso.

“A regra é que se apresente o
termo de compromisso até 30
dias depois da apresentação da
defesa, mas o colegiado tam-
bém pode analisar propostas de
termos de compromisso que ve-
nham fora desse prazo”, disse a
presidente da CVM, Maria Hele-

na Santana.
Segundo ela, os acusados po-

derão apresentar termos de
compromissos individualmen-
te. Na prática, um possível acor-
do extingue o processo sem pre-
sunção de culpa. Todos os acu-
sados, no entanto, estarão sujei-
tos ao mesmo julgamento, cuja
data não será marcada antes do
fim do prazo de 30 dias.

O processo investiga a res-
ponsabilidade dos envolvidos

sobre a operação que levou às
perdas. Além de Zagury, são acu-
sados o ex-presidente da com-
panhia Carlos Augusto Lira
Aguiar e os membros do Conse-
lho de Administração Luiz Ara-
nha Corrêa do Lago e Raul Cal-
fat.

Também integram a lista, pu-
blicada no site da CVM, Lucia-
no Soares, João Cesar de Quei-
roz Tourinho e Valdir Roque, os
três do Comitê de Finanças;

além de Isaac Selim Sutton,
Mauro Agonilha e Sérgio Duar-
te Pinheiro, que integravam o
Comitê de Auditoria da época.

Em 2008, os acionistas da Ara-
cruz decidiram processar judi-
cialmente Zagury pelos prejuí-
zos. Mas, no entendimento da
CVM, os membros dos comitês
de auditoria e finanças da em-
presa também deveriam ser in-
vestigados por suposta respon-
sabilidade. / SABRINA VALLE

Antonio Carlos Valente da Silva
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ESTUDO
Copa de 2014
turbina turismo
A realização da Copa do Mundo de
2014 pode propiciar um incremento
de até 79% no fluxo turístico interna-
cional para o Brasil. A condição é que
os gargalos para esse crescimento, co-
mo a limitação dos aeroportos brasilei-
ros, sejam equacionados a tempo. A
informação faz parte de um estudo
desenvolvido pela consultoria Ernst &
Young em parceria com a FGV Proje-
tos, que analisa o impacto da Copa nas
economias das 12 cidades-sede.

Segundo o trabalho, no período
2010-2014, o número de visitantes in-
ternacionais que aportarão no País
deve crescer em 2,98 milhões de pes-
soas, chegando a perto de 8,5 milhões
de pessoas por ano. Esse contingente
extra seria responsável por receitas
adicionais de até R$ 5,94 bilhões, que
elevariam as receitas geradas pelo tu-
rismo internacional a R$ 16 bilhões
em 2014.

AVANÇO CHINÊS
Te cuida com eles,
Abilio Diniz
Não é só o setor de infraestrutura que
abre o apetite dos chineses quando se
trata de Brasil. No último sábado à tar-
de, três executivos chineses, munidos
de câmeras fotográficas, andavam de
olhos bem abertos nos corredores da
loja do Pão de Açúcar do Shopping
Iguatemi, em São Paulo. Na loja, consi-
derada modelo pelo grupo varejista, o
trio manuseava com muita atenção os
produtos e fazia comentários em man-
darim. O que eles falavam não deu pra

entender. Mas os olhinhos deles es-
tavam bem arregalados.

ENERGIA
BTG Pactual e Coomex:
apenas bons amigos?
A conferir: segundo rumores que
correm no mercado, o BTG Pactual,
banco de investimentos do empresá-
rio André Esteves, estaria de olho
gordo sobre a Coomex, maior em-
presa independente de comercializa-
ção de energia do País. Procurado
pela coluna, José Manoel Biagi Amo-
rim, presidente da Coomex, não con-
firma o assédio. “Temos participado
da montagem de operações de deri-
vativos com o BTG, mas a relação
resume-se a isso”, afirma Amorim.

CICLO DE NEGÓCIOS
HSBC promove maratona
de palestras sobre o Brasil
Em associação com o FT Global
Conferences & Events, braço de
eventos do jornal britânico Finan-
cial Times, o HSBC vai promover
um ciclo de palestras de negócios
que começa no dia 30 de junho em
Londres e será seguido por apresen-
tações em São Paulo, Xangai, Hong
Kong, Abu Dabi, Riad, Nova York,
Paris e Johannesburgo.

Intitulada “Fazer negócios no Bra-
sil”, a série de conferências, que te-
rá a participação de nomes como
Stephen Green, presidente do Gru-
po HSBC, e Lionel Barber, editor do
Financial Times, discutirá como as
empresas podem capitalizar o cres-
cimento do Brasil de forma susten-
tável e socialmente responsável.
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