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O desastre natural no Japão
afeta a cadeia produtiva do se-
tor automotivo e empresas
em diversas partes do mundo
começam a sofrer com a falta
de peças produzidas no país.
Ontem, a Toyota anunciou
que cinco de suas fábricas na
Europa vão fechar por vários
dias nos próximos dois meses,
diante da falta de peças, além
de outras nos Estados Unidos
e na Ásia. A Honda e a Ford
também alertam para a falta
de componentes, numa cons-
tatação do caráter global da
produção de veículos.

O terremoto que ocorreu no
Japão há um mês e foi seguido de
um tsunami e uma ameaça de de-
sastre nuclear abalou a terceira
maior economia do mundo. Ins-
tituições internacionais já decla-
raram que o custo do acidente
será calculado em bilhões, en-
quanto a Organização Mundial
do Comércio (OMC) admite
que o fluxo de exportações e im-
portações pode ser afetado.

Ontem, a maior empresa de
veículos do mundo confirmou
que terá de suspender a produ-
ção na Turquia, Reino Unido,
França e Polônia por um total de
cinco dias. Na terça-feira, a Toyo-
ta havia feito o mesmo anúncio

em relação às suas 14 fábricas na
América do Norte.

A produção de peças foi afeta-
da no Japão por conta do terre-
moto, mas também diante do
corte de energia em muitas re-
giões. O resultado foi uma queda
na produção nacional de 260 mil
veículos pela empresa no mês
passado. Na região afetada pelo
terremoto, dezenas de empre-

sas produtoras de autopeças fo-
ram destruídas.

Em seu país de origem, a Toyo-
ta reduziu a produção doméstica
e algumas fábricas também fe-
charam. “Apesar de a maioria de
nossas partes ser fornecida por
empresas europeias, deveremos
ter uma falta de abastecimento
diante da situação no Japão”, de-
clarou Didier Leroy, presidente
da Toyota Motor Europe. Os pro-
blemas de abastecimento ocor-
reram quando a Toyota dava os
primeiros sinais de superar sua
crise relacionada ao recall de 9
milhões de veículos.

A Toyota não foi a única a ser
afetada pelo terremoto. Nas Fili-
pinas, a Honda anunciou que vai
reduzir pela metade sua produ-
ção de carros neste mês. Para a
Ford, a situação não é muito dife-
rente. A fábrica nas Filipinas se-
rá fechada até o início de maio,
também por conta da falta de
componentes.

O anúncio gerou queda no va-
lor das ações da empresa ameri-
cana de 2,4%. “Se o fornecimen-
to de componentes centrais do
Japão for afetado e nenhum ou-
tro fornecedor alternativo esti-
ver à disposição, teremos de re-
duzir ou suspender temporaria-
mente nossa produção de veícu-
los, o que poderia ter um impac-
to negativo em nossa condição
financeira e nos resultados ope-

racionais”, afirmou a Ford em
um comunicado.

Ontem, as ações de empresas
como a Toyota acabaram cain-
do. Já as competidoras coreanas
– Hyundai e Kia – viram suas
ações subirem. O preço da borra-
cha, cotado no mercado interna-
cional, sofreu uma queda diante
de um possível freio na produ-
ção de veículos nas próximas se-

manas.

Brasil. No Brasil, empresas que
dependem de componentes ele-
trônicos importados do Japão
ainda trabalham com estoques,
mas buscam alternativas de for-
necimento em outros países, co-
mo a China.

A Toyota do Brasil tem esto-
que para pouco mais de dois me-

ses de produção na fábrica de In-
daiatuba (SP), que produz o mo-
delo Corolla. Em abril, a Honda
informou que tinha estoque re-
gulador de itens eletrônicos pa-
ra a fábrica de motocicletas em
Manaus para 40 a 45 dias, mas
estudava trazer peças de outras
fábricas, como da China, Índia
ou Europa, em caso de necessida-
de./ COLABOROU CLEIDE SILVA

Marili Ribeiro

Há sempre um frisson entre a tur-
ma de jurados que vai represen-
tar o Brasil no maior festival de

publicidade global que, há 58
anos, reúne a nata de profissio-
nais dedicados a esse mercado
na costa francesa. Na noite de
terça-feira, em São Paulo, o jor-
nal O Estado de S. Paulo, repre-
sentante do evento no Brasil, reu-
niu os convidados da edição des-
te ano. Eles vão selecionar os tra-
balhos mais significativos inscri-
tos no Cannes Lions Festival In-
ternacional de Criatividade, em
júris que trabalham entre 15 a 26
de junho.

São dias de maratona para os
participantes. Em cada uma das
13 categorias em disputa há mi-
lhares de peças a serem analisa-
das e escolhidas em poucos dias.
Cerca de 90 países enviam repre-
sentantes. Os júris têm entre 20
e 30 profissionais ávidos por de-
fender o brilho da propaganda

de seus próprios países. Afinal, a
premiação vai também se refle-
tir em seus negócios na área de
marketing. Os troféus em forma
de Leão são cobiçados pelo pres-
tígio, mas também porque
abrem oportunidades. Os gran-
des anunciantes não negam que
procuram ser atendidos por
agências premiadas. Cannes fun-
ciona assim como uma chancela
a mais no cartão de visitas.

Comerciais. Escolado por sua
segunda participação em júri na

costa francesa, Erh Ray, presi-
dente da agência BorghiErh/Lo-
we, que vai julgar a categoria dos
filmes comerciais, reconhece
que os obstáculos serão muitos,
apesar de toda a visibilidade que
o País vem obtendo nos últimos
tempos em decorrência do bom
desempenho da economia.
“Não será fácil trazer Leões para
casa”, diz ele. “Não temos uma
produção forte para reter a aten-
ção de um júri acostumado a ver
o melhor do que foi feito no mun-
do.”

Com um ponto de vista opos-
to, Marcos Medeiros, diretor da
AlmapBBDO, aposta que em mí-
dia impressa o Brasil tem força.
“Os melhores resultados em pre-
miaçãonos últimos anos têm vin-
do nessa categoria”, diz. Pela pri-
meira vez em Cannes, embora
com cancha de participação em
vários outros festivais mundo
afora, Medeiros lembra que Can-
nes é o mais expressivo dos festi-
vais para o negócio da propagan-
da, fato reforçado a cada ano que
passa pela maior presença de

anunciantes de peso.
Aliás, este ano, como tem

acontecido nos últimos cinco, a
empresa organizadora do even-
to, a inglesa Emap, criou mais
uma categoria para ser julgada
em Cannes, chamada de “eficá-
cia em criação”. Nela, os jurados
vão avaliar as campanhas que
comprovadamente deram resul-
tados para os negócios dos clien-
tes. Pelo Brasil, o jurado será Hu-
go Janeba, vice-presidente de
marketing e inovação da opera-
dora Vivo. “Sei que há uma enor-
me expectativa sobre a atuação
de uma categoria que vai pre-
miar o resultado do trabalho pu-
blicitário. E isso, em um momen-
to de gigantescas mudanças nos
hábitos de se consumir mídia.”

Nas 13 categorias em disputa
o Brasil só não tem representan-
tes em Titanium and Integrated.
O júri é o mais seleto do festival e
os brasileiros revezam uma ca-
deira com os vizinhos latino-
americanos. Este ano a tarefa fi-
cou com um publicitário argenti-
no. Cannes Lions tem levado à
França mais de oito mil partici-
pantes, além de ter em disputa
cerca de 25 mil peças.

Jurados brasileiros
preveem disputa mais
apertada em Cannes

● A montadora alemã Volkswa-
gen está considerando comprar
o controle ou uma participação
na fabricante japonesa de cami-
nhões e veículos comerciais Isu-
zu Motors, segundo um artigo da
revista Manager, que será publi-
cado na sexta-feira. A MAN, na
qual a Volks possui uma fatia de
30%, poderá também adquirir
uma participação na Isuzu, de
acordo com o artigo. Mas um por-
ta-voz da Volkswagen afirmou à
Dow Jones que “a decisão sobre
uma participação não está atual-
mente na agenda”. Já a MAN de-
clarou que não comenta rumores
de mercado.

Falta de peças já afeta as montadoras
Por conta dos efeitos do terremoto no Japão, empresas como Toyota, Honda e Ford paralisam atividades de fábricas em todo o mundo
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“O Brasil vem de um ano
excelente, em que cresceu 7,5%,
e a previsão é que o PIB tenha
um crescimento de 4,5% este
ano. A criatividade do País, na
certa, tem colaborado, e muito,
para esse resultado. O time de
profissionais presente nesse
evento é a representação dessa
criatividade, que é cada vez mais
respeitada mundialmente”.

VW pode comprar
a japonesa Isuzu,
diz revista

Time. País só não terá jurado este ano na categoria Titanium

Em junho, representantes
de 90 países estarão na
costa francesa julgando o
que de melhor se fez na
propaganda global

Catástrofe. Veículos da Toyota no porto de Sendai, no Japão, destruídos pelo terremoto

● Criatividade
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Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária 29 de abril de 2011, às 10h00min
Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam os senhores acionistas da Trisul S.A. (“Companhia”) convocados
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia que será realizada na sede social, localizada à Avenida
Paulista, n.° 37, 15° andar, Bairro Paraíso, CEP 01311-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10h00min do dia 29
de abril de 2011, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciação das contas dos administradores e exame, discussão
e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; (ii) deliberação sobre
a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e a distribuição de dividendos;
(iii) eleição dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal; (iv) fixação do limite de valor da remuneração
global anual dos administradores e membros do conselho fiscal da Companhia para o exercício social de 2011; e (v) deliberação
sobre o jornal em que serão realizadas as publicações da Companhia exigidas pela legislação vigente. Em razão do disposto
nas Instruções CVM 165/91 e 282/98, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição da adoção do voto
múltiplo é de 5% (cinco por cento). Os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários, e comprovante
de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária para comprovar a qualidade de acionista
e participar da referida AGO. Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei n.º 6.404/76, os acionistas poderão ser
representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento
de mandato. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores
(www.trisul-sa.com.br/ri), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.
br), cópias dos documentos pertinentes à ordem do dia da referida AGO. São Paulo, 14 de abril de 2011. Michel Esper Saad
Junior - Presidente do Conselho de Administração. 14,15 e 16/04/2011
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