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INTERNACIONAL

A Dentsu, agência de publici-
dade do Japão, anunciou ontem 
que fechou um acordo para 
comprar a britânica Aegis por 
cerca de US$ 5 bilhões. A aquisi-
ção deve aumentar substancial-
mente a presença da Dentsu no 
mercado internacional, onde ela 
hoje obtém 14% da sua receita, 
num momento em que a econo-
mia japonesa está desaquecida.

A SAP, empresa alemã de 
software, divulgou antecipa-
damente um lucro operacional 
de US$ 1,1 bilhão no segundo 
trimestre, 7% maior que um ano 
atrás e acima das previsões dos 
analistas. A empresa atribuiu o 
resultado positivo ao seu forte 
desempenho em computação 
em memória, software para 
computação em nuvem e aplica-
tivos móveis. O resultado com-
pleto será divulgado no dia 24.

O Carrefour, rede de varejo da 
França, registrou vendas de US$ 
26,5 bilhões no segundo trimes-
tre, 0,3% menos que um ano atrás 
e pouco acima das expectativas 
dos analistas. A América Latina, 
onde as vendas no período subi-
ram 2,7%, foi a região de melhor 
desempenho, em particular o 
Brasil. Já as vendas na Europa, 
excluindo a França, sofreram a 
maior queda, de 3,5%. 

A Permira, firma britânica de 
private-equity, vendeu a grife 
italiana Valentino para o fundo 
de investimento Mayhoola que, 
segundo uma pessoa a par do 
assunto, pertence à família real 
do Qatar. A transação foi de cerca 
de US$ 730 milhões, segundo 
pessoas a par do assunto.

A Boeing, fabricante americana 
de aviões, divulgou que recebeu 
pedidos para 220 aviões novos 
aviões no valor, de acordo com 
os preços de tabela, de US$ 
20,6 bilhões, durante a feira de 
aviação em Farnborough, na 
Inglaterra. Os pedidos superam 
as 115 encomendas, no valor 
de US$ 16,9 bilhões, recebidas 
pela sua rival europeia Airbus 
durante a feira.

A GM, montadora americana, 
anunciou a saída de Karl-Frie-
drich Stracke do comando da 
sua deficitária unidade europeia 
Opel/Vauxhaull. A empresa esta-
ria insatisfeita com a lentidão 
das reformas necessárias para 
dar uma virada na filial, disse-
ram pessoas a par da situação. 
Steve Girsky, vice-presidente do 
conselho da GM e atual chefe 
do conselho supervisor da Opel, 
assumirá o posto interinamente.

A Europa teve um aumento de 
0,6% na sua produção industrial 
de maio ante abril, segundo a 
Eurostat, agência de estatísticas 
da União Europeia. Em com-
paração com maio de 2011, 
entretanto, a produção caiu 2,8%, 
a maior queda ano a ano desde 
dezembro de 2009 e um sinal da 
contínua fraqueza da indústria e 
da economia europeia em geral.

A Rio Tinto, mineradora anglo-
australiana, informou que seu 
diretor financeiro, Guy Elliot, 
vai deixar o cargo no fim de 
2013, depois de cuidar das 
finanças do conglomerado 
durante 10  dos seus 32 anos de 
casa. Elliot deverá permanecer 
no conselho da Rio Tinto.

REGIONAL

O BBVA Bancomer, maior 
banco do México, informou que 
emitiu US$ 1 bilhão em títulos 
de dívida com vencimento em 
10 anos e rendimento de 6,75%. 
O banco informou que usará os 
fundos para ampliar a carteira 
de crédito ao consumidor.

A Hortifrut, empresa agroindus-
trial do Chile, abriu seu capital na 
Bolsa de Santiago, captando US$ 
67 milhões, informaram bancos 
locais. Essa é a segunda abertura 
de capital este ano no Chile; a pri-
meira foi da construtora Ingevec.

O governo do Peru está aberto 
ao diálogo para encerrar os 
recentes protestos contra diver-
sos projetos de mineração no 
país, mas vai punir aqueles que 
não cumprirem a lei, disse o pri-
meiro-ministro, Óscar Valdés.

O BTG Pactual e Roger Agnelli, 
ex-diretor-presidente da Vale, 
anunciaram a criação da B&A 
Mineração, empresa que vai 
investir até US$ 520 milhões em 
projetos mineiros na América 
Latina e África. O BTG e Agnelli 
terão cada um 50% da empresa.

O México dever perder pelo 
menos 3,5 milhões de galinhas 
poedeiras, ou 4% do total, como 
resultado de um surto de gripe 
aviária no Estado de Jalisco, 
informou a entidade que repre-
senta os avicultores do país.

A Argentina ampliará em 7,5% 
o plantio de girassol na safra de 
2012-2013, para 2 milhões de hec-
tares, informou a bolsa de cereais 
de Buenos Aires. O país é um dos 
maiores exportadores de óleo de 
sementes de girassol do mundo.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Jon Ostrower
The Wall Street Journal

A Eclipse Aviation Inc. nasceu 
com a promessa de  que iria revo-
lucionar o transporte aéreo com 
jatos para seis passageiros que 
seriam vendidos por menos de 
US$ 1 milhão, cerca de um quarto 
do preço do jatinho mais barato 
no mercado naquela época.

O sonho morreu em 2008, 
quando a Eclipse, empresa par-
cialmente financiada por Bill 
Gates, um dos fundadores da 
Microsoft Corp., pediu concorda-
ta, esmagada por enormes estou-
ros nos custos e pela crise finan-
ceira global.

Agora, a empresa que a suce-
deu, aberta por um investidor 
que perdeu seu próprio depósito 
quando tentou comprar um dos 
pequenos jatos, está reativando 
uma das fábricas da Eclipse no 
Estado americano do Novo Méxi-
co. Ela planeja começar a entregar 
os primeiros aviões Eclipse 550 
atualizados em cerca de um ano.

Desta vez, a empresa tem como 
meta um preço mais realista de 
US$ 2,69 milhões por avião e se 
uniu ao que considera ser um 
grupo mais estável de fornecedo-
res, na esperança de reconquistar 
a lealdade de pilotos e proprietá-
rios de jatos.

“Eles odiavam a empresa, mas 
adoraram a aeronave”, diz Mason 
Holland, diretor-presidente da 
Eclipse Aerospace Inc. O executi-
vo pagou US$ 40 milhões em 2009 
por uma firma que gastou US$ 1,4 
bilhão ao longo de 10 anos para 
projetar, construir e entregar 260 
jatos antes de quebrar.

O projeto original do Eclipse 
500 enfrentou inúmeros contra-
tempos. O maior deles foi a subs-
tituição do motor planejado ini-
cialmente porque não era forte o 
suficiente para propulsar o jato.

Mas a visão de um jato minús-
culo era ousada. Comparado 
com os pequenos aviões turboé-

lice com os quais iria competir, o 
Eclipse prometia ser mais silen-
cioso, mais rápido e ter capa-
cidade de voar em condições 
desafiadoras. Mas o preço inicial 
de US$ 837.500 por avião era o 
verdadeiro divisor de águas, ali-
mentando os sonhos de entusias-
tas de jatinhos de se tornarem 
pilotos e criar novas empresas de 
táxi aéreo para cruzar distâncias 
de até 600 quilômetros de uma 
forma mais barata do que as 
companhias aéreas jamais pode-
riam oferecer.

No momento da ascensão do 
Eclipse em 2000, o jato rival mais 
barato no mercado era o Cessna 
CJ1de oito lugares, vendido na 
época por US$ 3,55 milhões.

Liderada por Vern Raburn, um 
empregado da Microsoft que 
concebeu a fabricação de peque-
nos jatos de forma similar à de 
computadores e hardware usan-
do fornecedores de baixo custo, a 
Eclipse começou uma corrida em 
1998, para encher os céus com 
pequenos jatos. Várias empresas, 
entre elas a Cessna Aircraft Co., 
uma unidade da Textron Inc., a 
Embraer SA, a Piper Aircraft Inc., 
a Cirrus Design Corp, a Diamond 
Aircraft Industries Inc. e a Honda 
Motor Co. tentaram entrar no 
negócio de jatos pequenos de 

baixo custo. Atualmente, apenas 
a Cessna, a Embraer e a Eclipse 
produzem esses pequenos jatos.

O modelo de negócios original 
da Eclipse se enraizava no alto 
volume, produção de baixo custo 
e uma cadeia de fornecedores 
espalhada pelo mundo todo. Mas 
a fórmula se provou problemáti-
ca e o preço do Eclipse 500 subiu 
rapidamente  acima de US$ 2 
milhões. A rede de fornecedores 
se estendia da Califórnia ao Japão 
e Chile, diz Holland. 

Hoje, em vez de depender de 
uma vasta cadeia de produção, a 
nova Eclipse Aerospace, fundada 
por Holland em 2009, decidiu 
trabalhar com a Sikorsky Aircraft 
Corp., uma filial da United Tech-
nologies Corp., que investiu cerca 
de US $ 25 milhões na empresa.

A Sikorsky é investidora e for-
necedora da Eclipse e, a partir 
do próximo ano, uma divisão da 
Sikorsky na Polônia vai começar a 
fazer os corpos, caudas e asas dos 
jatinhos, que serão montados em 
Albuquerque.

Ao contrário dos 500s origi-
nais, que foram do projeto à pro-
dução rapidamente para atender 
a grande demanda, os novos 550s 
sairão de fábrica com a capacida-
de de voar em condições de gelo, 
com controle automático de velo-

cidade, navegação GPS e outras 
novas funções.

“A abordagem que eles estão 
usando agora é a que deveriam 
ter usado há 10 anos”, diz Richard 
Aboulafia, diretor de análise da 
consultoria Teal Group e crítico 
do modelo de negócios original 
da Eclipse que, segundo ele, esta-
va baseado em “números impos-
síveis com um preço impossível”. 

Hoje, Holland está menos preo-
cupado com a abertura de novos 
mercados, como táxis aéreos, do 
que com oferecer uma maneira 
mais econômica de se viajar em 
relação aos tipos de voos já exis-
tentes. Ele diz que o Eclipse 550 
consome 223 litros de combus-
tível de avião por hora, voando a 
692 quilômetros por hora, com-
parado com 314 litros por hora e 
uma velocidade máxima de 627,6 
quilômetros por hora para o Cess-
na Mustang — o jatinho rival mais 
próximo ao seu modelo. O Eclipse 
também é o único jatinho vendi-
do por menos de US$ 3 milhões.

A empresa planeja entregar 
47 aviões em 2014 e entre 50 e 
100 em 2016. Holland estima 
uma receita de mais de US$ 125 
milhões para 2014 e espera come-
çar a gerar lucro assim que atingir 
marca de 50 aviões produzidos 
por ano.

Eclipse revive sonho do jatinho barato

Joseph B. White
The Wall Street Journal

Nunca roubei um carro na vida, 
mas Dick Riefe recentemente me 
mostrou como dar partida numa 
Chevy Suburban ano 1989 usan-
do uma chave de fendas, em ape-
nas dois minutos.

Rief tornou-se um especialis-
ta em roubo de carro de forma 
honesta. Aos 68 anos, ele trabalha 
há meio século com tecnologia 
de prevenção de furto de veículos 
na Nexteer Automotive, uma das 
maiores fornecedoras de colunas 
de direção e de sistemas de segu-
rança para o componente.

Criar tecnologias para impe-
dir roubo de carros é um jogo de 
gato e rato em constante evolu-
ção. Montadoras e fornecedores 
como a Nexteer inventam novos 
sistemas. Os ladrões se adaptam.

Nos últimos anos, os mocinhos 
levaram vantagem.

Os dados mais recentes do FBI 
(a polícia federal dos Estados Uni-
dos) para um ano completo, o de 
2010, mostraram um declínio de 
7,4% nos furtos de automóveis no 
país em relação ao ano anterior, o 

sétimo ano consecutivo de queda. 
Números preliminares para 2011 
indicam que os furtos caíram 
mais 3,3% comparado com 2010. 
Na cidade de Nova York, autorida-
des policiais dizem que os roubos 
diminuíram de 147.000 veículos 
em 1990 para somente 9.300 no 
ano passado. 

“Hoje, roubar um carro é mais 
difícil do que antigamente”, disse 
Robert Hartwig, presidente do 
Instituto de Informações de Segu-
ros, uma entidade da indústria de 
seguros com sede em Nova York.

Ainda assim, ladrões roubaram 
737.000 veículos nos EUA em 
2010, num valor perto de US$ 4,5 
bilhões, segundo dados do FBI.

Nos últimos anos, cresceu o 
número de casos de furto de 
componentes caros de automó-
veis — como o airbag, que pode 
custar até US$ 1 mil na loja, mas 
menos no mercado negro — e 
conversores catalíticos, que con-
têm platina e paládio, metais 
raros e caros.

A luta entre a tecnologia 
e os ladrões de carros

Leia artigo completo no site

UNILEVER

Emily Glazer
The Wall Street Journal

Fabricantes de bens de consu-
mo estão apostando em novas 
tecnologias para superar o maior 
obstáculo na hora de descobrir a 
verdadeira opinião do consumi-
dor: aquilo que a pessoa diz.

É que o consumidor não é uma 
fonte muito confiável de informa-
ções sobre aquilo que ele mesmo 
quer. Estudos acadêmicos reve-
lam que participantes de gru-
pos de discussão, por exemplo, 
buscam agradar quem está apli-
cando o teste e superestimam o 
próprio interesse no produto tes-
tado. Com isso, fica difícil saber 
o que vai emplacar ou não. Para 
a indústria de bens de consumo, 
é crucial acertar a mão nesses tes-
tes, pois fabricantes despacham 
grandes volumes de produtos ao 
mercado e não têm contato dire-
to com o consumidor.

Para descobrir o que realmen-
te atrai a atenção do público em 
um teste de mercado, empresas 
como Procter & Gamble Co., Uni-
lever PLC e Kimberly-Clark Corp. 
estão combinando simulações 
tridimensionais computadori-
zadas de protótipos de produ-
tos e gôndolas de varejo com a 
tecnologia de “eye-tracking” , 
que monitora a movimentação 
e a fixação do olhar. Isso, por 
sua vez, está ajudando a lança-
rem novidades mais depressa e 
a criar produtos e gôndolas que 
aumentam as vendas.

Em 2009, pesquisadores da 
Kimberly-Clark usaram compu-
tadores com câmeras de moni-
toramento da retina para testar 
a nova embalagem de toalhas 
de papel, diz Kim Greenwood, 
gerente da equipe de realida-
de virtual da empresa. A meta 
era descobrir que versões da 
embalagem atraíam o olhar do 
consumidor nos primeiros dez 
segundos diante da gôndola 
— intervalo crucial no qual o 
produto é reconhecido e coloca-

do no carrinho. E também saber 
se essa preferência se mantinha 
independentemente do total de 
rolos na embalagem.

Ao monitorar a reação de 
consumidores a várias versões, 
a Kimberly-Clark descobriu o 
que atraía a atenção da pessoa, 
o ponto mais comum de partida 
e o caminho que o olhar percor-
ria na embalagem. “A combina-
ção desses fatores nos ajudou a 
optar por um desenho em forma 
de onda, disse Greenwood. 

Pesquisadores vêm observando 
o movimento dos olhos do consu-
midor para tentar descobrir o que 
a pessoa acha do produto desde 
o começo do século 20. Como a 
tecnologia melhorou muito nos 
últimos anos, agora já dá para 
monitorar a retina para saber exa-
tamente em que ponto o olhar se 
fixa, por quanto tempo e quantas 
vezes. Essa informação já serviu 
para derrubar mitos sobre o que 
realmente importa no design.

Um deles diz respeito ao 
tamanho da imagem usada para 
ilustrar uma embalagem. Cer-
tas empresas acham que quan-
to maior, melhor, diz Michel 
Wedel, professor de ciência do 
consumo na faculdade de admi-
nistração da Universidade de 
Maryland, nos EUA. Segundo 
Wedel, estudos com monitora-

mento da retina mostram que 
o olho processa imagens com 
tanta rapidez que nem sempre o 
tamanho importa.

Com o custo dessa tecnologia 
óptica caindo, seu uso está se 
popularizando. Uma câmera de 
rastreamento de retina incorpo-
rada a um computador e a ócu-
los especiais pode custar até US$ 
40.000, diz Wedel. A informação 
que coleta pode ser usada para 
formar um “mapa de calor” que 
usa cores para mostrar onde as 
pessoas olham em uma pratelei-
ra simulada. 

E tem empresa que vai além: 
monitora a atividade cerebral 
de participantes de testes para 
descobrir que imagens geram 
reações de prazer, diz David 
Johnston, diretor da JDA Softwa-
re Group Inc. Outra técnica exis-
tente registra expressões faciais 
involuntárias para captar a ver-
dadeira reação emocional.

Quando resolveu mudar o 
frasco do sabonete líquido Axe, 
a Unilever montou um cenário 
virtual em 3D e fez todo partici-
pante do teste colocar um ócu-
los especial equipado com três 
esferas monitoradas por senso-
res que correspondiam a movi-
mentos horizontais e verticais 
da pessoa dentro da cena virtu-
al, diz Joanne Crudele , diretora 

mundial da Unilever para estu-
dos técnicos sobre o consumidor 
na área de higiene pessoal.

Os resultados fizeram a empre-
sa mudar o formato do frasco, 
que era curvilíneo. Agora é reto. 
A marca ganhou um X negro e 
fundo azul para ficar mais visí-
vel. A letra usada na descrição do 
produto agora é maior. Depois de 
usar o “eye-tracking” para testar 
a área de desodorante nas gôn-
dolas, a Unilever sugeriu às lojas 
prateleiras inclinadas para que 
quando alguém retire um produ-
to, o de trás venha para a frente 
— e para que a embalagem esteja 
sempre de frente para o consumi-
dor. Numa varejista, as vendas de 
desodorantes subiram 3,5%.

“Com uma gôndola virtual, 
basta clicar no mouse para, em 
poucos segundos, mudar o pro-
duto, a embalagem, o display — 
e realmente cocriar com o con-
sumidor, quase em tempo real”, 
disse Crudele, da Unilever.

Bob McDonald, diretor-presi-
dente da P&G, diz que a tecnolo-
gia também ajuda a cortar custos 
no projeto de produtos. Segun-
do ele, a maioria dos protótipos 
físicos custa mais de US$ 1.500. 
Agora, 80% dos novos produtos 
da empresa são desenvolvidos 
usando alguma técnica de mode-
lagem virtual ou simulação.

Empresas leem retinas para 
entender gostos do consumidor

Uma câmera e óculos especiais criam um mapa de calor para monitorar o que chama mais a atenção dos olhos na gôndola

Pequeno
e potente
Como o Eclipse 550
se compara a outros
jatinhos

Fonte: As empresas e reportagem do WSJ 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 jul. 2012, Empresas, p. B9.




