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AVIAÇÃO

Iberia inicia voos de Fortaleza e Recife
a Madri a partir de fevereiro de 2011
As previsões indicam que a rota contará com cerca de 80 mil passageiros
durante o primeiro ano de operação. A empresa operará os voos às
terças, sextas e domingos em horários que permitem conexões rápidas
para viagens a 98 destinos europeus, espanhóis e africanos servidos pela
Iberia a partir de Madri. A rota será operada com um Airbus A-340/300
com capacidade para 254 passageiros e com a nova classe Business Plus.

MINERAÇÃO

Vale não deve atingir metas de produção
em Goro, diz Barclays Capital em relatório
A produção de níquel em Goro, a nova mina desenvolvida pela Vale
na Nova Caledônia, no Sul do Pacífico, provavelmente não vai atingir
os níveis projetados neste ano ou no próximo por contínuos adiamentos
das operações, disse o Barclays Capital em relatório. Segundo analistas,
a produção será limitada a 16 mil toneladas neste ano e 26 mil toneladas
em 2011. A capacidade total de Goro é de 58 mil toneladas por ano.

Ag. Vale

Disparidade entre volumes e
valores revela grande consumo
de marcas de baixo custo

Ainda em desenvolvimento no
mercado brasileiro, o segmento
de vodca conta com inúmeras
marcas de baixo custo que abo-
canham mais da metade do vo-
lume comercializado no país.
Por outro lado, outras três
marcas concentram 66,9% do
valor movimentado pela cate-
goria, segundo dados da Niel-
sen sobre o ano passado.

“A vodca sempre ocupou um
espaço tradicional no mercado
mas vem passando por um pro-
cesso de transformação com

muita inovação”, afirma Adal-
berto Viviani, presidente da
Concept, consultoria especiali-
zada em bebidas. Ele aponta en-
tre as iniciativas o lançamento da
linha “ice”, de bebidas saboriza-
das à base de vodca, lideradas
pelo lançamento da Smirnoff. “É
uma categoria com muito espaço
para crescer e que está muito li-
gada à balada, onde se encontra
o público jovem”, diz.

Novos consumidores
É esse cenário que a Smirnoff
pretende aproveitar com as ini-
ciativas realizadas nos próximos
anos para aumentar ainda mais
a sua participação no segmento.

“Nosso objetivo está mais
centrado no desenvolvimento do
mercado do que no roubo de
consumidores da concorrência”,
diz Ana Anauate, da Smirnoff.

Assim como tem ocorrido
com cervejas, outra tendência da
categoria é a entrada cada vez
maior de produtos importados.
Segundo dados da Nielsen de
2009, algumas regiões do país já
chegam a ter 5% do volume
oriundo de marcas de outros paí-
ses, sendo que há cinco anos essa
participação era de apenas 2%.
Em todo o país, o volume é de
apenas 1%, mas o valor movi-
mentado por marcas estrangei-
ras alcança 5% do total. ■ F.S.

Três marcas detêm quase 70% do
mercado total de vodca no Brasil

Garrafas importadas
de vodca geraram
cerca de R$ 50
milhões em 2009,
representando 5% do
valor movimentado
em 2009

● O segmento de vodca no país
movimentou R$ 984,5 milhões
em 2009, segundo a Nielsen.

● Juntas, as três principais
marcas foram responsáveis
por R$ 650 milhões gerados
pela categoria no ano passado.

● Os dados da Nielsen
revelam que a importação
de vodca vem crescendo
nos últimos anos, passando
de 2% para 5% em algumas
regiões do país em um período
de cinco anos.
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