
Jornal Valor --- Página 6 da edição "12/09/2012 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 11/09/2012@21:18:52

B6 | Valor | Quarta-feira, 12 de setembro de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 12/9/2012 (21:18) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Empresas | Serviços

Carteiros de MG e MT
vão entrar em greve
C o r re i o s
Lucas Marchesini
De Brasília

Os carteiros de Mato Grosso e
de Minas Gerais decidiram, na se-
gunda-feira, entrar em greve a
partir da terça-feira, dia 18. Que-
rem reajuste salarial de 43,7%,
ante 5,2% oferecidos pelos Cor-
reios. As assembleias de São Pau-
lo e Rio de Janeiro estavam pre-
vistas para a noite de ontem.

Os outros 14 sindicatos de ba-
se, que realizaram assembleia na
segunda-feira, optaram por não
iniciar a paralisação, apesar de

continuar a movimentação sin-
dical em torno da campanha sa-
larial 2012/2013.

No total, são 35 sindicatos re-
gionais de funcionários dos Cor -
reios. Além de São Paulo e do Rio,
mais 17 assembleias estavam pre-
vistas para a noite de ontem. A in-
dicação da Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de
Correios e Telégrafos e Similares
(Fentect), que representa 31 sindi-
catos, e dos Sindicatos Unificados,
que congrega quatro sindicatos, é
de rejeição ao reajuste de 5,2%. A
Fentect também reivindica a con-
tratação de 30 mil funcionários e o
fim da terceirização.

British projeta
expansão de
no mínimo 5%
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

O Brasil deverá liderar a deman-
da por viagens aéreas, na América
Latina, com expansão de, no míni-
mo, 5% em 2012. A avaliação é do
vice-presidente executivo da Bri -
tish Airways para as Américas, Si-
mon Talling-Smith. Segundo ele, o
desempenho do país tem se desta-
cado, nos últimos dois anos.

De janeiro a junho, a demanda
por voos domésticos no Brasil cres-
ceu 7,4%, segundo a Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac).
TAM e GOL, que lideram o merca-
do nacional, estimam que a expan-
são deve ser, no máximo, de 9%.

“Temos visto o Brasil crescendo
muito forte. A participação da re-
ceita do Brasil para as Américas es-
tá no maior nível jamais visto”, diz
Talling-Smith. A taxa média de
ocupação dos aviões nos voos para
o Brasil, diz ele, está em torno de
90%. A British Airways e a Iberia

anunciaram sua fusão em janeiro
de 2011, criando a holding Inter -
national Airlines Group (IAG). Jun-
tas, as duas operam, no Brasil, 33
voos por semana, sendo 13 da Bri-
tish e 20 da Iberia.

De janeiro a agosto, a América
Latina mostrou os piores resulta-
dos operacionais para a IAG, em
todo o mundo. O volume de passa-
geiros acumulou recuo de 1,2% na
comparação anual .

O vice-presidente da British afir-
ma que o desempenho negativo
da IAG, na América Latina, pode
ter sido influenciado pela Iberia,
que tem uma operação maior do
que a da British na região.

Considerando-se a operação
das duas empresas individual-
mente, a Iberia acumula recuo de
2,6% na demanda por viagens aé-
reas de janeiro a agosto, ante igual
período de 2011. A British, por sua
vez, apresentou expansão de 8,5%,
na mesma base de comparação.

“Vemos diferentes taxas de cres-
cimento em diferentes partes do
mundo. A Europa cresce mais len-

tamente do que o mercado ameri-
cano. A América do Sul tem cresci-
mento sólido, mais rápido do que
outras regiões”, diz Talling-Smith.

O executivo comentou as recen-
tes informações dando conta de
que a IAG teria interesse em ter
uma participação minoritária na
American Airlines, em concordata
desde novembro. Segundo ele, a
relação com a American é um acor-
do comercial no Hemisfério Norte.

A British está atenta à consolida-

ção da aviação na América Latina,
mas não há planos de participar
desse movimento. “O foco é a dis-
cussão entre LAN e TA M sobre a
sua consolidação na Oneworld. Se-
ria bom para as duas e para os bra-
sileiros”, disse ele. A British é uma
das fundadoras da aliança global
aérea Oneworld. A LAN é uma das
mais antigas associadas. Com a La-
tam e a sua saída da Star Alliance, a
TAM está definindo o seu futuro
em alianças globais.

Luta pela APB sofre uma guinada
C e r ve j a
Jeremy Grant
Financial Times, de Cingapura

A luta pelo controle da Asia Pa-
cific Breweries sofreu mais uma
guinada ontem, após a cervejaria
tailandesa Thai Beverage (Thai -
Bev) ter dito que uma parte não
identificada que atuava como sua
aliada estava estudando a possi-
bilidade de fazer uma oferta inte-
gral pela Fraser and Neave (F&N).

A cervejaria holandesa Heine -
ken está em briga com a ThaiBev,
com ações negociadas na Bolsa
de Cingapura e a maior cerveja-
ria da Tailândia, em torno da
APB, numa batalha complexa na
qual a sobrevivência da F&N co-
mo empresa independente pode
influenciar o sucesso ou não da
Heineken em conquistar a APB.

O conselho de administração da
F&N já recomendou aos acionistas
a oferta da Heineken (53 dólares
de Cingapura por ação), por 39,7%
da F&N no capital da APB.

A ThaiBev é a maior acionista

isolada da F&N, com 29% — pouco
menos que a barreira dos 30%, que
desencadearia uma oferta integral
pela F&N, segundo as da bolsa de
Cingapura. O controle total desba-
rataria planos da Heineken e po-
deria levar à divisão da F&N.

Por volta das 2 horas da manhã
de ontem a ThaiBev divulgou nota
em que dizia que “uma parte que
age de forma orquestrada com a
empresa está explorando a possi-
bilidade de fazer uma oferta pela
F&N”, sem identificar qual seria es-
sa parte. A ThaiBev disse que “não
busca financiamento para uma
potencial oferta geral pela F&N”.

A cervejaria tailandesa tam-
bém revelou que vinha tentando
“obter propostas de renegocia-
ç ã o” para o empréstimo de 2,8
bilhões de dólares de Cingapura
que contraiu em agosto.

O crédito foi fornecido por
HSBC, Standard Chartered e Su-
mitomo Mitsui Banking Corpora-
tion. O dinheiro foi empregado
para financiar a compra de uma
fatia de 22% adquirida pela Thai-
Bev na F&N em julho, das mãos

do Overseas-Chinese Banking
Corporation e outras partes afins.

A ThaiBev fabrica a cerveja
Chang, a mais vendida na Tailân-
dia, mas acredita-se que seu funda-
dor e acionista controlador, o bi-
lionário empresário Charoen Siri-
vadhanabhakdi, também quer ex-
pandir os negócios imobiliários da
mantenedora da ThaiBev, possivel-
mente por meio da aquisição da
carteira de imóveis da F&N. A F&N
também tem uma divisão de gran-
de porte de bebidas não alcoólicas
no Sudeste Asiático, principal-
mente em Cingapura e na Malásia.

Analistas questionaram se a
ThaiBev tem musculatura finan-
ceira suficiente para preparar
uma tomada de controle da F&N
sem recorrer à sua mantenedo-
ra, a empresa de capital fechado
TCC Group, de Charoen.

A reunião em que os acionistas
da F&N porão em votação a ofer-
ta da Heineken será no dia 28.

A Heineken disse prever que a
transação será concluída até 15
de dezembro, no máximo. (Tra -
dução de Rachel Warszawski)

Selo do INPI valoriza Vale dos Vinhedos
Vinhos
Chico Santos e Sérgio Ruck
Bueno
Do Rio e de Porto Alegre

O Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI) con-
cedeu o registro de Denomina-
ção de Origem (DO), considera-
do a mais valiosa modalidade de
indicação geográfica, aos vinhos
e espumantes do Vale dos Vi-
nhedos, no Rio Grande do Sul.

Em 2002, os vinhos da região
haviam sido os primeiros produ-
tos brasileiros a receber Indica-
ção de Procedência (IP), forma
de identificação que demanda
menos exigências do que a DO.

A Associação dos Produtores de
Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos
(Aprovale) confia na valorização
do produto local no país, onde a
disputa com os importados é in-
tensa. Seu presidente, Rogério Val-
duga, avalia que a concessão da
DO pode elevar os preços dos vi-
nhos da região em 30% nos próxi-
mos anos no mercado doméstico.

Segundo ele, os primeiros vi-
nhos com DO deverão chegar ao
mercado “i m e d i a t a m e n t e”, por-
que oito das 31 vinícolas filiadas
à associação já têm produtos
aprovados pela Embrapa Uva e
Vinho e pelo o Laboratório de Re-
ferência Enológica (Laren) do go-
verno do Rio Grande do Sul, res-
ponsáveis por atestar o cumpri-
mento dos requisitos da DO. O
grupo é formado pelas vinícolas
Terragnolo, Pizzatto, Casa Valdu-
ga, Miolo, Don Cândido, Don
Laurindo, Peculiare e Almaúnica.

Para receber a DO, os produtos
devem ser elaborados no Vale
dos Vinhedos com matéria-pri-
ma local. Os tintos precisam ter
no mínimo 60% de uvas merlot e
podem ser “cortados” com caber-
net sauvignon, cabernet franc ou
tannat. Os brancos precisam de
pelo menos 60% de uvas char-
donnay e o restante de riesling
itálico. Para os espumantes tam-
bém é exigido ao menos 60% de
pinot noir ou chardonnay, com
corte de riesling itálico ou pinot.

Conforme o INPI, a concessão da

DO evidencia que o produto tem
um diferencial por ser daquela re-
gião, com qualidades ou caracte-
rísticas devidas “exclusiva ou es-
sencialmente ao meio, incluindo
fatores naturais e humanos”. A IP
relaciona determinado produto à
“r e p u t a ç ã o” do local de origem.

Segundo Valduga, a DO não terá
efeito sobre as exportações, pois a
Europa reconhece a origem dos vi-
nhos da região desde 2007. A esti-
mativa de Valduga é que 12 mi-
lhões a 14 milhões de garrafas de
vinhos finos são produzidos por
ano no Vale dos Vinhedos. Não
soube informar o volume exporta-
do, mas estima que de 5% a 10% do
total já são elaborados de acordo
com as regras de DO e que esse per-
centual pode chegar a 50% nos
próximos cinco a dez anos.

Outros produtos brasileiros já
têm indicação geográfica (DO ou
IP): cachaça de Parati (RJ), cachaça
de Salinas (MG), carne do pampa
gaúcho, camarão do Ceará e o ar-
roz do litoral norte gaúcho. É a pri-
meira vez que vinhos brasileiros
conquistam a modalidade DO.

A l i m e n to s Dona da marca Kopenhagen quase dobra investimentos em mídia este ano, para R$ 21 milhões

Brasil Cacau puxa crescimento da CRM
Daniele Madureira
De São Paulo

As vendas da Chocolates Brasil
Cacau, franquia do Grupo CRM
voltada para as classes C e D, com
tíquete médio de R$ 10, cresce-
ram acima de 30% no primeiro se-
mestre deste ano em relação a
2011, considerando as mesmas
lojas. Em igual base de compara-
ção, as vendas da Kopenhagen,
marca de chocolates voltada para
a alta renda, onde o valor médio
de compras é de R$ 35 por pessoa,
cresceu 10%. O bom desempenho
da Brasil Cacau reforçou a aposta
do Grupo CRM na bandeira: este
ano, serão abertos 20 pontos de
venda da Kopenhagen (frente aos
17 em 2011) e 100 lojas da Brasil
Cacau (perante 40 inauguradas
no ano passado).

Dos 100 novos pontos, 30 foram
criados até agora. “Estamos na
maior correria para inaugurar 70
lojas até 1º de dezembro, antes das
vendas de Natal”, afirma Renata
Moraes Vichi, vice-presidente do
Grupo CRM. Das 100 unidades,
cinco serão próprias, com investi-
mentos de R$ 2 milhões. O Grupo
CRM conta hoje com 300 lojas Ko-

penhagen e 170 pontos de venda
da Brasil Cacau. Criada há três
anos, a Brasil Cacau responde por
12% do faturamento do grupo, que
está previsto em R$ 590 milhões
este ano, com crescimento de
19,3% sobre o total de 2011.

Para ela, as vendas em alta da
Brasil Cacau refletem uma mi-
gração do consumidor do super-
mercado para as lojas da rede. “O
consumidor deixa de comprar
um produto da Nestlé, da Garoto
ou da Lacta para comprar um
produto de bomboniere, que po-
de até ser mais barato”, afirma.

De acordo com os números da
Associação Brasileira da Indús-
tria de Chocolate, Cacau, Amen-
doim, Balas e Derivados (Abi-
cab), o segmento de chocolate
gourmet — que engloba os pro-
dutos de franquias como a Kope-
nhagen, a Brasil Cacau e a Cacau
Show — cresceu 20% em volume
de produção no primeiro semes-
tre deste ano, em comparação ao
mesmo período de 2011. A alta é
muito maior que o avanço de
4,2% do mercado como um todo,
observado no primeiro semestre.

“É preciso atentar que o choco-
late gourmet [tipo artesanal] re-

presenta 2% do volume total do
mercado, cerca de 15 mil tonela-
das por ano”, diz Ubiracy Fonseca,
vice-presidente de chocolates da
Abicab. Para ele, o segmento não

vem tirando espaço das grandes
marcas. “Mas o público vem consu-
mindo cada vez mais chocolate co-
mo opção de presente”, acrescenta.
Esse movimento favorece as lojas

especializadas. Segundo ele, os
principais destaques do primeiro
semestre foram os bombons (com
alta de 22,7% em volume) e os ta-
bletes (aumento de 13,3%).

Embora a Brasil Cacau esteja
no foco da expansão do Grupo
CRM, a empresa está reforçando
os investimentos em marketing
da Kopenhagen: a verba subiu
75%, de R$ 12 milhões em 2011
para R$ 21 milhões este ano.

Segundo Renata, a empresa
decidiu fazer uma campanha a
mais em 2012, além das tradicio-
nais ações de Páscoa, Natal e lan-
çamento de linha no meio do
ano. “Além da recente campanha
apresentando Nhá Benta Duo,
decidimos levar para a mídia a
extensão de linha do chocolate
Língua de Gato”, diz a executiva.

Na próxima quinta-feira, es-
treia a campanha sobre a exten-
são de linha do produto, estrela-
da pelo ator Edson Celulari e pro-
duzida pela agência RAI. A marca
Língua de Gato passa a contem-
plar tabletes, trufas, colher de
chocolate e creme de chocolate.

Os investimentos na ação so-
mam R$ 7 milhões e englobam,
além das inserções em TV aberta
e fechada, revistas e internet, o
patrocínio ao novo programa da
Rede Globo The Voice Brasil que
estreia dia 23 e é voltado à desco-
berta de novos talentos musicais.
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Renata Moraes Vichi, do Grupo CRM: R$ 7 milhões em mídia para anunciar extensão de linha da marca Língua de Gato
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Talling-Smith, da British: TAM deveria entrar na Oneworld, com a LAN Curta

Vendas do McDonald’s
As vendas do McDonald’s Cor -

poration em mesmas lojas (unida-
des abertas há mais de um ano)
cresceram 3,7% em agosto, na
comparação com igual mês de
2011. Segundo a empresa, o patro-
cínio à Olimpíada contribuiu para
o resultado. Nos Estados Unidos, o
avanço foi de 3%, na Europa, de
3,1%, e na região Ásia-Pacífico,

Oriente Médio e África, a alta foi
de 5,7%. Na Europa, Reino Unido,
França e Rússia puxaram o resulta-
do. O desempenho foi fraco na
Alemanha e em países do sul euro-
peu, como Espanha, Grécia e Itália.
Os restaurantes de Brasil e Améri-
ca Latina são controlados por ou-
tra empresa, a Arcos Dorados,
master franqueadora da McDo-
nald’s Corporation.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 set. 2012, Empresas, p. B6.




