
As vendas da americana Kim-
berly-Clark (KC) alcançaram
US$ 5,2 bilhões no primeiro tri-
mestre,4,2% a mais em relação
ao ano passado. No entanto, o
desempenho da companhia fo-
ra dos Estados Unidos, este per-

centual é quatro vezes maior.
“As vendas aumentaram cer-

ca de 17% na Kimberly Clark In-
ternational. Os volumes de ven-
das subiram 12%, com cresci-
mento de dois dígitos em cada
macro-região (Ásia, América
Latina e Oriente Médio/Europa
Oriental/África). O desempe-
nho foi bastante forte em vá-
rios mercados, incluindo Austrá-

lia, Brasil, China, Israel, Rússia,
África do Sul, Coréia do Sul, Ve-
nezuela e Vietnã”, afirmou o
grupo em balanço publicado na
sexta-feira.

Também colaborou com o re-
sultado a redução de 0,8% no
custo dos produtos da empresa
americana de papéis para higie-
ne pessoal e fraldas. O lucro
operacional da Kimberly-Clark

cresceu 28,7% sobre o primeiro
trimestre de 2011, chegando a
US$ 700 milhões.

“Lançamos uma série de ino-
vações no trimestre e sustenta-
mos nossas marcas com um
acréscimo de US$ 45 milhões
na estratégia de marketing”, de-
clarou Thomas J. Falk, presiden-
te da companhia. ■ Redação,
de São Paulo

Buscando tirar proveito do cres-
cente apetite chinês por auto-
móveis esportivos robustos, a
Ford Motor irá quadruplicar sua
oferta no segmento ao longo do
próximo ano.

A montadora norte-america-
na, que chegou tardiamente ao
maior mercado automotivo do
mundo, irá acrescentar o Kuga, a
versão chinesa do Escape, peque-
nos utilitários esportivos (SUVs)
EcoSport e o Explorer a seu modes-
to catálogo chinês, disse ontem
Joe Hinrichs, chefe da Ford Ásia.

Atualmente, a Ford só vende
o Edge na China, subestimando
uma categoria que oferece maio-
res margens de lucro para os fa-
bricantes de veículos. “A próxi-
ma fase do crescimento de nosso
catálogo de produtos será os três
SUVs, e é muito importante para
a China por causa do crescimen-
to que estamos vendo na seg-
mentação”, disse Hinrichs.

O executivo se recusou a preci-
sar quando cada um dos SUVs se-
rão colocados à venda na China.

A Ford, que fabrica Fiesta, Fo-
cus, Mondeo e outros modelos
na China em uma parceria trípli-
ce com a Chongqing Changan
Automobile e a japonesa Mazda
Motor, se une a um número cres-
cente de montadoras que ofere-
cem SUVs para satisfazer a procu-
ra cada vez maior por esses veí-
culos. A ofensiva é parte do pla-
no da Ford de lançar 15 novos
veículos na China até 2015.

Em 2011, os chineses compra-
ram 2,1 milhões de SUVs, um au-
mento de 25% que representa
quase 12% da venda total de veí-
culos leves, de acordo com a J.D.
Power e LMC Automotive. O to-
tal é metade das 4,1 milhões de
SUVs vendidas nos Estados Uni-
dos, onde tais veículos perfazem
quase um terço do mercado.

Para os compradoes, o desejo
de se sentir acima do congestio-
nado trânsito chinês em um veí-
culo off-road é um forte atrativo
em uma sociedade preocupada
com o status. ■ Reuters

Desenvolvimento das novas mí-
dias, meios de comunicação em
crescimento e, principalmente,
a realização de eventos midiáti-
cos como a Copa do Mundo e Jo-
gos Olímpicos. A soma desses fa-
tores levará os investimentos
em mídia no país a atingir R$ 70
bilhões em 2016, segundo estu-
do realizado pelo Grupo de Mí-
dia, entidade formada por pro-
fissionais de agências de publici-
dade. O dado supera em 75% a
verba atual inserida no setor, de
cerca de R$ 40 bilhões, e será di-
vulgado durante o V Congresso
da Indústria da Comunicação,
que ocorre entre os dias 28 e 30
de maio, em São Paulo.

“O Brasil é um dos poucos
países onde todas as mídias con-
tinuam crescendo, além de ter
papel preponderante no meio
digital com 80 milhões de pes-
soas conectadas”, afirma o pu-
blicitário Luiz Lara, sócio-fun-
dador da agência Lew’Lara\
TBWA e presidente da Associa-
ção Brasileira de Agências de Pu-
blicidade, que foi escolhido pa-
ra presidir a edição deste ano
do Congresso.

Diferente das edições anterio-
res, o evento deste ano deixa de
abranger apenas o mercado pu-
blicitário para incluir no debate
todos os meios de comunicação
tendo a participação de 37 enti-
dades dos mais variados seg-
mentos que compõem o setor.
“Desde o último Congresso, em

2008, todas as entidades vêm lu-
tando pela evolução do setor co-
mo um todo”, comenta Lara.

A abertura do evento será
com uma palestra do arcebispo
sul-africano e Prêmio Nobel da
Paz, Desmond Tutu, que teve
importante participação na luta
contra o Apartheid e na recons-
trução da África do Sul após o re-
gime de segregação racial do
país africano ao lado de Nelson
Mandela. A apresentação do ar-
cebispo terá o tema “Comunica-
ção, Liberdade e Paz”.

Após a palestra de abertura,
serão realizados 13 painéis que

discutirão temas como o papel
dos profissionais de comunica-
ção nos próximos anos e os desa-
fios impostos aos meios pela rea-
lização dos grandes eventos es-
portivos no país. Cada painel se-
rá presidido por uma comissão
que redigirá uma tese sobre ca-
da discussão para ser aprovada
ao final do evento.

A própria realização do Con-
gresso deste ano tem influência
do atual cenário de comunica-
ção, onde os inscritos poderão
postar ideias e sugestões sobre o
mercado de mídia através das re-
des sociais do evento. Todos os co-

mentários serão encaminhados
aos presidentes das Comissões.

Resultados históricos
Realizado pela primeira vez em
1957, o Congresso tem tido, a cada
edição, um papel de extrema im-
portância no desenvolvimento do
mercado. Foidas discussões duran-
te os eventos que nasceram, por
exemplo, o Instituto de Verifica-
dor de Circulação (IVC) e o Conse-
lho Nacional de Autorregulamen-
tação Publicitária (Conar), além
de aprovar a criação da bonifica-
ção por volume (BV) na relaçãoen-
tre agências e anunciantes. ■

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Ford amplia
oferta
na China

AGRONEGÓCIO

Renar Maçãs volta a vender terras e ativos
não operacionais para fortalecer caixa

AQUISIÇÃO

IAG conclui a compra da britânica bmi,
da Lufthansa, por US$ 277 milhões
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Mídia brasileira receberá
R$ 70 bilhões em 2016

Faturamento de US$ 5,2 bilhões
no trimestre foi impulsionado
por Brasil, China, Rússia e Vietnã

Vendas da Kimberly-Clark crescem 4,2%

Montadora quer quadruplicar a
produção dos SUVs (pequenos
utilitários esportivos) no país

IAG, controladora da British Airways e da Iberia, informou ter
concluído a aquisição da companhia aérea britânica bmi, da Lufthansa,
e que o preço do acordo será reduzido após a empresa alemã não ter
conseguido vender duas unidades da bmi. A IAG chegou a um acordo
no valor de 172,5 milhões de libras (US$ 277 milhões) para comprar a
bmi no fim do ano passado, após superar a rival Virgin Atlantic.

A Renar Maçãs, terceira maior produtora de maças do país, está
retomando a venda de terras não produtivas e ativos não operacionais
iniciada em 2010. No ano passado, ela vendeu mil hectares com geração
de R$ 15 milhões de caixa, disse a empresa catarinense em comunicado
à Comissão de Valores Mobiliários. No trimestre, a empresa produziu
17,2 mil toneladas da fruta, uma queda de 2% em relação a 2011.

Atualmente, a Ford só
vende o Edge na China,
subestimando a
área de maior lucro

EMPRESAS

Alta de 75% sobre a verba atual tem entre os fatores a realização dos grandes eventos
esportivos e será divulgado no final de maio durante o 5º Congresso de Comunicação

LuizLara,presidentedoVCongressoda Comunicação: evoluçãodo mercadodesdeaúltimaedição
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 52.




