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FUSÕES E AQUISIÇÕES

Codexis afirma que haverá consolidação
no setor de biocombustíveis
Os negócios de biocombustíveis do Brasil deverão passar por mais
fusões e aquisições este ano porque as fontes de capital e recursos estão
mais disponíveis, segundo a Codexis Inc., fabricante de enzimas usadas
no etanol. “O setor está pronto para consolidação”, disse Alan Shaw,
presidente da Codexis. A Royal Dutch Shell Plc e a Cosan por meio de sua
parceria no Brasil, a Raízen, detêm uma participação de 16,5% na Codexis.

EXPANSÃO

Homex aumentará presença
no Brasil após crescer quase 500%
A Desarrolladora Homex SAB, construtora de imóveis residenciais
do México, continuará a crescer no Brasil depois de quase
sextuplicar suas unidades construídas em 2010 ante 2009, ano
em que entrou no país. A Homex aproveita a expansão da classe
média e tem 5,9 mil casas em fase de construção ou venda, em
comparação às mil casas com as quais começou no país há dois anos.

Henrique Manreza

O Boticário
muda sua
logomarca
Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

O Boticário, grupo composto
por indústria e rede de 3 mil lo-
jas próprias e franquias de pro-
dutos de higiene pessoal e bele-
za, anunciou ontem a reformu-
lação da sua logomarca, que
acontece exatamente dois dias
após o negócio criado por Mi-
guel Krigsner completar 34
anos de existência. Serão inves-
tidos R$ 40 milhões em uma
campanha de publicidade que
tem início no dia 27 e visa divul-
gar a nova logomarca que ilus-
trará a fachada das lojas e as
embalagens dos produtos.

O último símbolo que tirou o
nome Boticário de dentro de
uma caixa verde e o deixou solto
e mais arredondado em relação
ao passado datava de 2005. A
mudança, diz Artur Grynbaum,
presidente do Grupo, retrata a
evolução da empresa e é resul-
tado de pesquisas e estudos
qualitativos realizados entre o
final de 2009 e meados de 2010
com o público feminino.

Todas as 3 mil lojas da marca
mudarão o logotipo da fachada em
um prazo de 24 a 36 meses. A pri-
meira a estrear com o novo logo é a
do Shopping Morumbi, em São
Paulo, que ontem amanheceu
modificada. Já os primeiros pro-
dutos com a logomarca chegam ao
ponto de venda em 11 de abril.

A nova representação dá força
ao B de Boticário, que vira um
ícone para a marca e ganha nova
caligrafia, cores de fundo e tam-
bém um desenho que lembra um
frasco de perfume. A logomarca
é apresentada cerca de um mês
após o Grupo Boticário anunciar
sua empresa de vendas diretas
Eudora, cujas embalagens dos
produtos e das sacolas destacam
o E, de Eudora. Grynbaum diz
que, além de revitalizar, a força
no B visa diferenciar um nome
do outra – no caso, Eudora.

A partir do dia 27, vai ao ar
uma campanha institucional
composta por filme de 90 segun-
dos – que estreia no intervalo do
programa Fantástico, da Rede
Globo – anúncio para web e im-
presso sequencial para revistas. ■

Grupo investe R$ 40
milhões em publicidade

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 23.
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