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TABACO

Justiça rejeita ação coletiva
contra Souza Cruz e Philip Morris

PUNIÇÃO

Distribuidoras de energia são multadas
por infrações no atendimento telefônico

Fábio Suzuki, de Indianápolis*
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Enquanto carros da Fórmula In-
dy percorriam a mais de 350 qui-
lômetros por hora as 500 milhas
do tradicional circuito de India-
nópolis neste domingo, empre-
sas e entidades brasileiras fecha-
vam negócios para ampliar a ex-
portação dos produtos nacio-
nais para o mercado americano.
Na prova vencida pelo inglês
Dan Wheldon, da Bryan Herta,
que marcou o centenário do
templo do automobilismo mun-
dial, a Agencia Brasileira de Pro-
moção de Exortação e Investi-
mentos (Apex-Brasil) estima
que US$ 254 milhões serão gera-
dos através da negociação envol-
vendo seis entidades e 17 empre-
sas brasileiras com 46 compa-
nhias americanas.

A prova de Indianápolis é uma
das 17 etapas que integram a pla-
taforma de relacionamento que a
agência mantém dentro da cate-
goria esportiva desde 2009. No
primeiro ano, foram gerados
US$ 340 milhões com a ação, va-
lor que passou para US$ 598 mi-
lhões ao longo de 2010. Para este
ano, a expectativa é de alcançar a
casa dos US$ 700 milhões em ne-
gócios por meio da Formula Indy.

”Há dois anos, tínhamos que ir
atras das empresas para que par-
ticipassem do projeto e hoje há
critérios para a participação das
companhias devido ao grande in-
teresse que a plataforma gerou
no mercado”, afirma Sílvia Pier-
son, gerente operacional da
Apex-EUA e coordenadora do
projeto no mercado americano.
“Esta é uma iniciativa interessan-
te para estabelecer relacionamen-
tos em mercados difíceis, como
o americano”, diz Alessandro
Teixeira, secretário executivo do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.

Sílvia Pierson relata que os
principais critérios utilizados
para a seleção dos participantes
no projeto é que a empresa te-
nha um mercado de exportação
consolidado e que utilize a plata-
forma da Apex-Brasil dentro de
uma estratégia de negócio.
“Não olhamos os valores e nem
o tamanho da empresa, mas

sim o potencial de cada compa-
nhia de gerar o negócio através
do projeto”, comenta Sílvia

Ao longo de 2011, a Apex-Bra-
sil investira um total de US$ 12
milhões para proporcionar o
ambiente de relacionamento pa-
ra as empresas brasileiras den-
tro da Formula Indy. A Agencia
fica responsável por todas as
despesas e credenciais para a
participação dos executivos
americanos indicados pelas em-
presas brasileiras para estar pre-
sente no evento.

Bommercado
Um total de 237 empresas que
tem interesse em ampliar seus
negócios no mercado america-
no já utilizaram a plataforma da
Apex-Brasil. Entre elas estão as
companhias de café, que tem

nos Estados Unidos seu princi-
pal mercado no exterior, desti-
no de 45% de toda a exportação
do produto industrializado, o
que gera US$ 10 milhões por
ano. “As ações na Indy estão in-
tegradas em nossa estratégia pa-
ra manter esse mercado e refor-
çar a imagem dos nossos produ-
tos nos Estados Unidos”, diz
Christian Santiago e Silva, pro-
motor comercial para exporta-
ção da Associação Brasileira da
Industria de Café (Abic).

A principal iniciativa da enti-
dade ocorreu na última etapa da
temporada de 2010, disputada
em Miami, onde adquiriu por
US$ 300 mil o direito de ter a lo-
gomarca “Cafés do Brasil” no no-
me da prova obtendo grande mí-
dia espontânea durante a prova
que definiu o campeonato da ca-

tegoria no ano passado. Em 2011,
a Abic investirá mais de US$ 1 mi-
lhão em ações na Formula Indy.

Também presente nas 500 Mi-
lhas de Indianápolis, a Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Chocolates, Cacau, Amendoim,
Balas e Derivados (Abicab) le-
vou nove empresas americanas
que são potenciais comprado-
res de produtos brasileiros para
o espaço da Apex-Brasil na pro-
va. Em 2010, as exportações do
segmento para os Estados Uni-
dos atingiu US$ 30 milhões. “Es-
se valor representa apenas 1%
do total que os americanos im-
portam, o que mostra a grande
oportunidade que temos para
crescer nesse mercado”, co-
menta Rafael Ribeiro, gestor de
exportação da Abicab. ■ *
Viajou a convite da Apex-Brasil

A 19ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou
um pedido de indenização da Associação de Defesa da Saúde
dos Fumantes contra os fabricantes de cigarros Souza Cruz
e Philip Morris, de acordo com nota distribuída pela Souza Cruz.
Na ação coletiva, a associação pedia ao fabricante uma indenização
de mais de R$ 30 bilhões por danos à saúde de fumantes.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) multou 16 distribuidoras
por descumprimento dos índices de qualidade do teleatendimento
definidos pela Resolução Normativa nº 393/2009. A distribuidora
deve oferecer atendimento telefônico gratuito, independentemente
de a ligação provir de operadora de serviço telefônico fixo ou móvel.
O atendimento deve ser realizado até o segundo toque de chamada.
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US$ 1,6 bi
é o quanto a plataforma da
Apex-Brasil deve gerar em
negócios até o final deste ano
desde o seu inicio, em 2009.
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O inglês Dan Wheldon venceu a prova após
o novato JR Hildebrand, que ocupava a

liderança, bater no muro na última curva

237
é o número total de empresas
brasileiras que já estiveram
envolvidas na iniciativa da
agência durante as provas da
Fórmula Indy.

Fórmula Indy gera US$ 254 mi
em novos negócios para o Brasil
Estratégia de relacionamento da Apex-Brasil pôs lado a lado 17 empresários brasileiros e 46 americanos
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