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Com a compra da tradicional
fabricante britânica Cad-
bury, uma companhia inde-
pendente com quase 200
anos de história, a Kraft
Foods reforçou sua linha no
segmento de doces ao redor
do mundo – e também no
Brasil. A aquisição mundial,
que saiu por quase US$ 20
bilhões em janeiro do ano
passado, trouxe para o portfó-
lio da gigante americana pro-
dutos como Halls, Chiclets,
Trident e Buballoo, entre ou-
tros. A empresa ainda ficou
com a carta na manga para
vender no País os chocolates
da marca Cadbury. O acordo,
fruto de uma longa negocia-
ção, só saiu depois que a
Kraft ganhou a disputa de
ofertas com a também ameri-
cana Hershey’s.

Negócios

Magazine Luiza estreia na
Bolsa com alta de 2,81%

Renato Cruz

A TIM tem crescido mais rápido
que o mercado. A empresa fe-
chou o primeiro trimestre com
25,1% do total de acessos no Bra-
sil, apenas 589 mil clientes atrás
da concorrente Claro, a segunda
maior operadora celular do País.
Há um ano, a diferença era de
3,215 milhões de acessos, de acor-
do com a consultoria Teleco.

Ontem, a TIM divulgou seu re-
sultado do primeiro trimestre.
O lucro líquido avançou 291%,
quando comparado ao mesmo
período de 2010, somando R$
213,5 milhões. A receita líquida

da companhia aumentou 9%,
chegando a R$ 3,46 bilhões.

Luca Luciani, presidente da
TIM Brasil, defendeu a posição
da empresa como uma operado-
ra 100% móvel, num mercado de
operações integradas. “A gente
falou por muito tempo na substi-
tuição do tráfego de voz fixa pela
móvel”, disse Luciani. A Oi tem
operações fixas e móveis e a ope-
radora fixa da Telefônica está in-
corporando a Vivo.

O resultado reflete a oferta de
planos agressivos, chamados Li-
berty e Infinity, que hoje respon-
dem por 85% da base da TIM.

Quando foram lançados, alguns
analistas chegaram a apontar
que os planos não eram sustentá-
veis. “Agora, todo mundo está co-
piando”, disse o executivo.

Luciani procurou reduzir a im-
portância do ranking de operado-
ras por total de assinantes. Se-
gundo ele, a briga principal da
TIM é por ganhar participação
nas receitas do mercado de tele-
fonia móvel. Segundo a Teleco,
por esse critério, ela é a segunda
do mercado, com 27,3% de parti-
cipação na receita líquida do se-
tor. A Vivo tem 33,8% e a Claro,
19,3%.

Qualidade. Mas o crescimento
acelerado não acontece sem do-
res. Em março, a TIM foi a opera-
dora com mais reclamações por
mil assinantes na Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel), chegando a 0,483. “As recla-
mações que chegam à Anatel são

uma fração muito pequena dos
atendimentos que passam pelo
nosso call center”, minimizou
Luciani. “Um problema de ener-
gia que interrompa o trabalho de
nosso call center em Santo An-
dré pode ter um impacto muito
grande nesse número.”

O executivo disse que o atendi-
mento das metas de qualidade
da Anatel são um indicador mui-
to mais importante. Em março, a
TIM conseguiu atender 100%
das metas, mesma marca da con-
corrente Vivo. A Claro atendeu
94,3%.

Com crescimento rápido, TIM se
aproxima da Claro em assinantes

Bolsa. Nasdaq e ICE preparam
oferta hostil pela NYSE

● A saída do presidente da Vivo,
Roberto Lima, do cargo deve ser
anunciada em breve, segundo
fontes próximas à empresa. A
saída teria sido acertada na se-
mana passada, em conversa
com o presidente da Telefônica
Latinoamérica, José María Álva-
rez-Pallete. Antes do anúncio
oficial da saída, no entanto, o con-
selho da Telefônica deve se reu-
nir para definir um novo modelo
de gestão para a Vivo. O grupo
espanhol é hoje o único controla-
dor da operadora celular, após
acordo fechado no ano passado
com a Portugal Telecom. Lima,
ex-presidente da Credicard, assu-
miu o comando da Vivo em julho
de 2005. Procurada para falar da
saída do executivo, a Telefônica
não se pronunciou. Já a Vivo dis-
se que não confirma a informa-
ção. / MELINA COSTA E R.C.
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Kraft Foods abre fábrica no Nordeste
e amplia investimentos no Brasil

Kraft reforçou
linha com
a Cadbury

800
será o número de funcionários da
fábrica da Kraft em Pernambuco,
após o início da produção da linha
de biscoitos, prevista para 2012

35
é a quantidade de marcas
vendidas pela Kraft Foods no
Brasil atualmente; após a compra
da Cadbury, a empresa adicionou
Trident e Halls à sua linha

Roberto Lima
deve deixar
presidência da Vivo

LUCA LUCIANI
PRESIDENTE DA TIM BRASIL
“A gente falou por muito tempo
na substituição do tráfego de voz
fixa pela móvel.”

Expansão. Fábrica da Kraft Foods: grupo americano definiu o Brasil como um de seus mercados prioritários para investimentos

Alimentos. Empresa vai investir US$ 200 milhões no País até o ano que vem – o maior valor em mais de uma década; valor
inclui os US$ 80 milhões aportados na fábrica em Vitória de Santo Antão (PE), a primeira unidade do grupo no Nordeste

Estratégia. Luciani quer fatia maior da receita do setor

Fernando Scheller

A Kraft Foods, multinacional
americana de alimentos e bebi-
das, anunciou ontem um pla-
no de investimentos de US$
200 milhões (cerca de R$ 315
milhões) para o mercado bra-
sileiro nos próximos dois
anos. O valor inclui os US$ 80
milhões aplicados na nova fá-
brica de Vitória de Santo An-
tão (PE), que o grupo inaugu-
ra hoje. A empresa informou
que o plano bianual represen-
ta o maior volume investido
no País em mais de dez anos.

A alta dos investimentos refle-
te a aposta da companhia no cres-
cimento do consumo nas re-
giões Norte e Nordeste. A unida-
de de Vitória de Santo Antão se-
rá a primeira da empresa fora do
eixo Paraná-São Paulo – hoje, a
companhia tem três fábricas em
Curitiba e mais duas nas cidades
paulistas de Piracicaba e Bauru.
A nova unidade, que vai produzir
chocolates da Lacta – incluindo
o Bis – e os sucos em pó Fresh e
Tang já nasce com a promessa de
expansão para abrir uma linha
de biscoitos a partir de 2012.

Atualmente, a gigante ameri-
cana atua no Brasil com 35 mar-
cas e contabiliza faturamento de
US$ 2 bilhões ao ano. O número
de empregados chega a 10 mil – a
nova unidade em Pernambuco
vai empregar mais 600 pessoas;
outros 200 deverão ser contrata-
dos no ano que vem, para a opera-
ção de biscoitos. “O Brasil é um
dos dez mercados que mais cres-
cem no mundo, onde fazemos
grandes apostas”, disse, em co-
municado, o presidente da uni-
dade de países em desenvolvi-
mento da Kraft, Sanjay Khosla.

Atraso. Apesar de a companhia
destacar os mercados do Nordes-
te e do Norte do País como priori-

tários em seus planos, os investi-
mentos da Kraft com foco nes-
sas regiões estão atrasados em
relação à concorrência. Uma de
suas principais rivais, a suíça
Nestlé, criou um projeto de re-
gionalização em 2003. No ano se-
guinte, abriu uma diretoria espe-
cífica para o Nordeste – hoje, to-
das as iniciativas de marketing e
vendas para a região são desen-
volvidas no escritório de Feira
de Santana (BA), onde a empre-
sa também tem uma fábrica.

A unidade produtiva na Bahia,
que consumiu investimentos de
R$ 150 milhões e foi inaugurada

há quatro anos, reflete a estraté-
gia da Nestlé de encontrar solu-
ções regionais: além de reformu-
lar embalagens e adicionar vita-
minas às fórmulas do produto, a
companhia desenvolveu o siste-
ma de vendas porta a porta e pas-
sou a comercializar seus produ-
tos nos supermercados flutuan-
tes da Amazônia. “É uma estraté-
gia completa, que descarta tudo
o que a empresa aplicava em sua
operação no Sudeste”, diz Rena-
to Meirelles, sócio-diretor do
Instituto Data Popular.

Para Meirelles, a Kraft terá de
fazer mais do que abrir fábricas

para realmente ganhar relevân-
cia no Nordeste. “É preciso pen-
sar em cadeia de distribuição e
no desenvolvimento do produ-
to. A mudança da embalagem do
(bombom) Sonho de Valsa, que
veda o produto, é uma sinal de
preocupação com as regiões
mais quentes”, exemplifica o es-
pecialista.

O sócio-diretor do Data Popu-
lar afirma que as possibilidades
de expansão para o setor de bens
de consumo no Norte e no Nor-
deste são amplas: ele lembra que
o processo de ascensão da popu-
lação da classe D para a classe C

ainda está em marcha. “No Sul,
56% da população já estão na
classe C. No Nordeste, o índice
ainda é de 38%”, compara.

Meirelles lembra que, mesmo
ancorado por um consumidor
de renda mais baixa, o mercado
nordestino hoje representa mais
do que as vendas de toda a Argen-
tina para muitas multinacionais.
Entretanto, o consumidor ainda
está na fase de testar certos pro-
dutos. “No Nordeste, o consumi-
dor precisa experimentar por
um preço mais baixo para enten-
der melhor a relação custo-bene-
fício”, explica.

Rodrigo Petry

As ações da rede varejista Maga-
zine Luiza estrearam ontem em
alta de 2,81% na Bolsa de Valores
de São Paulo, num dia em que o
mercado fechou em queda de
1,01%. Na abertura do pregão, a

diretora-presidente da empresa,
Luiza Helena Trajano, disse que
a entrada da empresa no merca-
do de capitais ampliou a respon-
sabilidade, não apenas com os
clientes como também com os
investidores.

O Magazine Luiza captou R$

925,8 milhões em sua abertura
de capital. O preço por ação saiu
a R$ 16,00, o piso da faixa indica-
tiva, que ia até R$ 21,00. Mas, ape-
sar disso, a empresa não teve difi-
culdades em viabilizar sua ofer-
ta, ao contrário da maior parte
das aberturas de capital feitas es-
te ano. A rede pretende usar os
recursos para investir em abertu-
ra e reforma de lojas e aquisições
de empresas do setor de varejo e
de comércio eletrônico, além de
reforçar o capital de giro.

Ontem, o Magazine Luiza re-

produziu na sede da BM&FBo-
vespa a fachada de uma das lojas
de sua rede para marcar a estreia
das ações da companhia. A em-
presa recebeu os investidores e o
público que participou da ceri-
mônia com um tapete vermelho
e flores, assim como faz em algu-
mas ocasiões com seus clientes.
“Trouxemos para a Bolsa um
pouco do nosso dia a dia”, afir-
mou Luiza Helena.

A executiva destacou que a
companhia sempre acreditou no
crescimento do País, especial-

mente entre os clientes da cha-
mada classe C, principal público-
alvo da rede varejista. “É com or-
gulho que vemos o Brasil cha-
mar a atenção pelo consumo”,
ressaltou.

Popular. O diretor-presidente
da BM&FBovespa, Edemir Pin-
to, também destacou o foco da
companhia durante o evento
que marcou a estreia das ações.
“É simbólico não só para o mer-
cado de capitais, mas para a histó-
ria da economia a entrada na Bol-

sa de uma gigante do varejo que
sempre acreditou no crescimen-
to das classes populares.”

Edemir ressaltou as campa-
nhas de TV para a venda das
ações promovidas pela varejista.
“Pela amplitude da oferta, a Lui-
za (Trajano) já se tornou um sím-
bolo da popularização da Bolsa”,
afirmou.
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Lucro líquido da
operadora aumentou
291%, para R$ 213,5
milhões, no primeiro
trimestre deste ano
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