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3 P E R G U N TA S

L I V R E M E R C A D O

O TRANSPORTE de eletroeletrônicos respondeu por 10% da receita da

TNT até outubro. Para o Natal, a empresa de carga expressa espera alta

de dois dígitos na movimentação de itens como TVs, DVDs e câmeras.

E-mail: colunanegocios@oglobo.com.br

COM GLAUCE CAVALCANTI E MARIANA DURÃO

Tintim
● A Barrinhas, importadora
de vinhos carioca, espera
vender 35 mil garrafas de
vinhos e champanhes para
presente neste fim de ano.
Com o empurrão do câmbio,
a alta será de 130% sobre
2009. Os rótulos portugueses
são 80% dos importados
exclusivos. A empresa
fornece para Lidador,
Carrefour e Prezunic.

Borbulhas
● A vinícola chilena Concha Y
Toro também quer fazer da
linha Trio opção de presente.
Criou embalagens coloridas
para os vinhos assemblage
com trio de uvas. A gaúcha
Dal Pizzol, por sua vez, já
registra aumento na venda de
espumantes. Um mês antes
do Natal, a demanda pelo
produto crescia 22% sobre a
mesma época de 2009.

“A agenda de novas
usinas tem de andar”
● Edson Kuramoto assume na
2a- a presidência da Aben,
associação da energia nuclear.
A prioridade é discutir com a
presidente Dilma Rousseff a
robusta agenda do setor.

● Que tema está no topo das
prioridades da área nuclear?
EK: O setor vive um bom pe-
ríodo, com a retomada de An-
gra 3. Mas precisamos tratar da
instalação das outras usinas,
além de planejar o desenvol-
vimento de tecnologia nuclear
e a formação de recursos hu-
manos. Desde 2009, a comis-
são encarregada do programa
nuclear não se reúne. A Aben
vai buscar um assento.

● E a questão da participação
do setor privado na área?
EK: O tema está na PEC 122,
que tramita desde 2007. A Ab-
dan entrará com outra PEC
propondo fim da obrigatorie-
dade de o Congresso aprovar a
construção de novas usinas. A
agenda das próximas centrais
precisa avançar. As obras têm
de começar em 2012, para que
as usinas entrem em operação
em 2020. Sem falar nas apli-
cações da tecnologia nuclear,
como medicina e indústria.

● Como vê a resistência dos
ambientalistas às usinas?
EK: A retomada dos projetos
está ocorrendo em todo o
mundo, até para reduzir emis-
sões de carbono. A aceitação
no Brasil já melhorou muito na
sociedade, por causa da se-
gurança de Angra 1 e 2. Isso
chegará aos ambientalistas.

ABP premia os 20 destaques de
propaganda e marketing do país
Diretor de Mercado da Infoglobo é escolhido Executivo de Veículo do ano

Bruno Rosa

● A Associação Brasileira de
Propaganda (ABP) elegeu, na
noite da última terça-feira, os
20 destaques da Comunicação
de 2010. No evento, realizado
no Hotel Copacabana Palace, o
diretor de Mercado da Info-
globo, Mario Rigon, foi eleito
Executivo de Veículo do ano. A
Infoglobo publica os jornais O
GLOBO e “Extra”.

A WMcCann foi a agência mais
premiada da noite, com três tro-
féus. Washington Olivetto, chair-
man da WMcCann, foi agraciado
como Publicitário do Ano, após
uma disputa que envolveu ainda
José Henrique Borghi, da
BorghiErh/Lowe, e Luiz Lara, da
Lew, Lara/TBWA. A agência le-
vou ainda o troféu de Atendi-
mento do Ano e RTVC, que en-
globa rádio, televisão e cinema.

O prêmio da ABP é um dos
mais importantes do mercado
de comunicação e acontece des-
de 1943. Ele tem 20 categorias,
de diversas áreas, como design,
produção de som e marketing
promocional, entre outros. Na
edição deste ano, que teve o
patrocínio da Rede Globo e o
apoio da Souza Cruz, 15 em-
presas foram premiadas.

Para Cyd Alvarez, presidente
da ABP, o prêmio é importante
porque a escolha é feita pelos
profissionais do mercado:

— A abrangência do prêmio é
grande, pois envolve todo o se-
tor de comunicação. Este ano,
45% das indicações vieram de
fora do Rio de Janeiro.

Mario Rigon recebeu o troféu

de Adriana Lessa, gerente de
Comunicação da Souza Cruz.
Rigon disse que o prêmio é um
reconhecimento para toda a
equipe, que sempre trabalha
para levar as melhores soluções
para o mercado.

— É o prêmio mais impor-
tante do setor, já que tem um
caráter nacional. Como é de pro-
fissional para profissional, vem

com um aval muito forte. Esse
troféu representa um desafio
muito grande, pois o mercado
está cada vez mais exigente. E,
para atender a essa demanda, é
preciso trabalhar sempre para
trazer o novo e manter o nível de
excelência — afirmou.

Paulo Novis, diretor-geral da
Infoglobo, lembrou que o prêmio
tem uma característica especial,

pois a ABP é mais antiga as-
sociação de classe do país. Além
disso, homenageia o trabalho de
quem faz diferença no mercado.

— O prêmio é dado pelos
sócios da ABP, que têm a nata
dos profissionais do setor. A im-
portância desse prêmio é ainda
maior para quem trabalha pen-
sando em fazer o melhor para o
Rio. Fomos premiados pelo Ma-
rio Rigon, que é um dos melhores
profissionais de comunicação do
país — afirmou Novis.

Agências F/Nazca e Quê
levam dois prêmios cada
Olivetto, Publicitário do Ano,

também ressaltou a importância
da premiação e lembrou que
estar entre os três nomes fi-
nalistas já é um prêmio:

— Todos os finalistas mere-
ceram o prêmio, e o vencedor
representa os outros dois. Mas
adorei ganhar, até porque con-
corri com grandes profissionais.

O prêmio Executivo de Anun-
ciante foi para Mauro Madruga,
gerente-geral de Marketing da
Unimed-Rio. Na categoria Exe-
cutivo de Agência, quem ven-
ceu foi Antonino Brandão, da
NBS. Em Atendimento de Veí-
culo, o ganhador foi Fernando
Faraco, da Central Globo de
Comercialização.

A agência F/Nazca levou dois
prêmios: o de Produtor Gráfico,
dado a Gilberto Rodrigues, e o
de Planejamento, para Fernand
Alphen. A agência Quê também
foi duplamente agraciada:
Eduardo Almeida ganhou o Prê-
mio Redator e Fátima Rendeiro,
o de Mídia de Agência. ■
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MARIO RIGON, da Infoglobo: “Esse troféu representa um desafio grande”

• O PROJETO Tres Valles, estreia
da Vale no Chile, ganhou o Prêmio
Raul Saez, do Ministério de Minería.
Foi reconhecimento por ter 98% de
engenharia nacional e pelo uso da
água no beneficiamento. A planta
de cobre será inaugurada hoje.

• A MORMAII, de itens para surfe,
abre loja no NorteShopping este mês.
Será 1a- no Rio e 30a- no país.

• O TOUR do Rio 2011 foi
confirmado no circuito da União
Internacional de Ciclismo. A corrida,
em julho, passará por Angra, Três
Rios, Friburgo, Cabo Frio e Rio. É
ação da Conexão Marketing, que
ganhou dois prêmios este ano.

Câmara aprova emenda
que tira royalties do Rio
Deputados também aprovam regime de partilha;
líderes esperam pelo veto do presidente Lula

Cristiane Jungblut

● BRASÍLIA. Um ano e três meses
após chegar ao Congresso Na-
cional, foi aprovado ontem o
projeto que institui o regime de
partilha de produção na explo-
ração do petróleo na camada do
pré-sal e em demais áreas con-
sideradas pelo governo estra-
tégicas. Mas o Rio de Janeiro e o
governo foram derrotados na
questão dos royalties: os depu-
tados decidiram aprovar a
Emenda Simon, que cria novas
regras para a distribuição dos
royalies. A proposta aprovada
redistribui a renda obtida com a
exploração de petróleo no Brasil,
inclusive com as áreas já lici-
tadas, e impõe perdas signifi-
cativas ao Rio e demais estados e
municípios produtores. A pro-
messa do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, segundo os líderes
do governo, é vetar a parte do
projeto que trata dos royalies.

Inicialmente, o relatório do
deputado Antonio Palocci (PT-
SP) excluiu a questão dos royal-
ties, mas os deputados apre-
sentaram destaque para que a
questão fosse decidida em se-
parado. Após muita confusão,
os deputados aprovaram o des-
taque, reintroduzindo no texto
de Palocci a questão dos royal-
ties. Pela Emenda Simon apro-
vada, os royalties serão dis-
tribuídos conforme os critérios
dos Fundos de Participação dos
Estados e Municípios, e a União
compensará os estados produ-
tores. Por isso a União é contra
a proposta, porque não quer
pagar a conta.

A bancada do Rio de Janeiro
tentou manobras regimentais
para evitar a derrota na ques-
tão dos royalites. O PR e o
PMDB do deputado Eduardo
Cunha propuseram uma vo-
tação simbólica, mas a maioria
reclamou e garantiu a apro-
vação da Emenda Simon.

— O Rio espera o veto do

presidente. Queria a aprovação
do parecer do Palocci, que su-
primiu a Emenda Simon - disse o
deputado Eduardo Cunha.

Com a votação do pré-sal
concluída, a proposta irá ago-
ra à sanção do presidente Lula.
O governo comemorou a apro-
vação do regime de partilha.
Interlocutores do Palácio do
Planalto que acompanhavam a
votação disseram que Lula ve-
tará a questão dos royalites.

A aprovação do regime de
partilha foi a principal alte-
ração sugerida pelo Executivo
no marco regulatório. Também
foi aprovado o Fundo Social,
no qual serão poupadas as
receitas auferidas pela União
com a atividade.

Antes da votação, Palocci
alertou que a questão dos royal-
ties deveria ser discutida no
futuro e não agora. Para o de-
putado, o modelo aprovado pe-
lo Senado iria inviabilizar a cria-
ção do próprio Fundo Social,
porque a União teria que gastar
todos os recursos para com-
pensar as perdas dos estados e
municípios produtores.

— Há muitas complicações
em relação aos royalties. A vo-
tação do Senado (com a União
tendo que compensar as per-
das) aniquilia o Fundo Social. É
preciso construir um novo cri-
tério (de distribuição dos royal-
ties) — alertou Palocci.

Já o líder do PMDB na Câ-
mara e relator original do pro-
jeto da partilha, deputado
Henrique Eduardo Alves (RN),
celebrou:

— É o momento mais im-
portante do pré-sal, porque é a
adoção da partilha.

Lula havia feito acordo com
os governadores do Rio, Sergio
Cabral, e do Espírito Santo,
Paulo Hartung, pelo qual ele
vetará o artigo sobre royalties,
deixando a distribuição como
é atualmente. Futuramente se
construiria outro projeto. ■
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