
A Coca-Cola Brasil e a empresa
indiana JBF Industries vão in-
vestir R$ 1 bilhão na constru-
ção de uma fábrica de embala-
gens emAraraquara (SP). A uni-
dade produzirá BioMEG, umde-
rivado da cana-de-açúcar que
substitui polímeros de petróleo

na produção de garrafas PET.
A garrafa renovável e reciclá-

vel jáéutilizadanomercadobrasi-
leiro. Por enquanto, existem 600
milhões de plantbottle — como
sãochamadas asgarrafasproduzi-
das apartir dederivadosda cana-
de-açúcar—no Brasil e todas são
importadas da Índia. O objetivo
da Coca-Cola e da JBF é que até
2015 todas as embalagens emcir-
culação no país sejam produzidas
localmente e apartir da canabra-
sileira. “A economia será da or-
demde 250mil barris de petróleo

porano”,dizXiemarZarazúapre-
sidente da Coca-Cola Brasil.
A tecnologiadas “garrafasver-

des” é exclusiva da Coca-Cola e
da JBS, segundo as companhias.
Os empresários não comentam
os custos de produção e afirmam
não temer as variações de preço
entre-safras do etanol brasileiro.
“Nosso objetivo é agregar valor
ao etanol brasileiro”, diz Ronald
Lewis, vice presidente global de
compras da Coca-Cola.
Com a nova unidade, o Brasil

se tornará omaior produtor e ex-

portador de BioMEG do mundo,
com capacidade de produção de
500 mil toneladas ao ano. “A
principal meta desse projeto é a
exportação das garrafas produzi-
das no Brasil. Em 2020, quere-
mos que todas as embalagens de
Coca-Colanomundo sejamplan-
tbottle”, diz o chefe operacional
da JBF. A estimativa é que 80%
da produção seja exportada.
As obras da nova unidade te-

rão início aindaneste anoe aope-
ração está prevista para começar
noúltimo semestre de 2014. “Es-

colhemos a cidade de Araraqua-
ra, porque é a capital do setor su-
croalcooleiro, está próxima do
mercado consumidor e possui in-
fraestrutura”, diz o governador
do estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin. Segundo os empresá-
rios, a fábrica irá gerar 1.650 em-
pregosdiretose indiretos.Paraca-
pacitar amão de obra local, o go-
vernador já garantiu a implanta-
ção de uma Fatec na cidade. “Va-
mos incentivar o ensino técnico e
somar ao que já existe na cidade
com a ETEC e a Unesp”. ■

CLIC HOLDING

Nova companhia aposta na
América Latina para crescer

Fonte: empresa

O QUE É
Resultado da associação entre Argo IT
e Travel Explorer

O QUE FAZ
Desenvolve tecnologias para agências 
especializadas em venda de 
passagens aéreas 

CRESCIMENTO
30% ao ano

VENDAS
1 milhão de passagens ao mês

Setembro foi ummês demudan-
ça na vida do executivo Luigi
Botto. A guinada veio com a
união da Argo IT, empresa espe-
cializada em soluções de tecno-
logia para vendas de passagens
corporativas, com a Travel Ex-
plorer, companhia com a mes-
ma atuação, mas cujo foco está
no mercado de lazer.
Juntas desde o começo do

mês, elas deram origem à Clic
Holding, grupo que já nasce com
a marca de ummilhão de passa-
gens aéreas processadas por
mês, por meio de sua platafor-
ma. “Queremos ser líderes em

tecnologia desse setor na Améri-
ca Latina”, declara Botto em en-
trevista aoBRASILECONÔMICO. Bot-
to, atual diretor geral da holding,
nos anos 90 foi um dos fundado-
res do WebMotors, portal para a
compra e vendade veículos, hoje
nasmãos do Banco Santander.
Para chegar à liderança, o gru-

po, que vem crescendo emmé-
dia 30%ao ano, aposta na inova-
ção constante e também no for-
talecimento de sua atuação nos
países vizinhos onde já atua, co-
mo Argentina, Bolívia, Uru-
guai, Venezuela, México, Pana-
má e Peru. “Hoje, os mercados
de turismo de lazer e negócios
que mais crescem são América
Latina e Ásia”, diz Botto. O exe-
cutivo também destaca o incre-
mento do mercado de turismo
desde já, como reflexo dos even-
tos esportivos de 2014 e 2016.
“Além disso, o mercado em ou-
tras regiões do globo passa por
ummomento delicado”, diz.
O grupo comercializa plata-

formas de gestão e integração
de dados , voltados para as agên-
cias e operadoras de turismo de
portes variados, como é o caso
da Flytour, uma das maiores
agências do país. “São elas as
nossas clientes”, explica Alexan-
dre Arruda, diretor da Argo IT.
Anualmente, cerca de 1,3 mil
empresas compram passagens
aéreas por meio das platafor-
mas da Clic Holding. Entre elas
estão a Vale, PepsiCo, Kraft Foo-
ds e Embraer.
Segundo Botto, uma das van-

tagens do sistema é reunir em

uma única plataforma, opções
de passagens áreas, locação de
veículos, reservas de hotel e até
de salas para reuniões. “A em-
presa que contrata o serviço, se-
ja pela web ou na agência, con-
segue monitorar a viagem de
seus colaboradores e visualizar
inclusive, os custos detalhados,
de forma rápida.”
Alémdisso, é possível compa-

rar ofertas e negociar os melho-
res preços para o pacote comple-
to. “Estudosmostram que algu-
mas companhias têm até 25%
de economia nos custos de via-

gens com uso dessas tecnolo-
gias”, explica Arruda.
Outro aspecto valorizado na

companhia está na inovação.
“Lançamos novidades para a
plataforma mensalmente”, diz
Arruda. Os próximos passos do
grupo deverão ser em direção a
ferramentasmais inovadoras pa-
ra celulares, além de integração
com outros sistemas e unifica-
ção mais avançada na platafor-
ma atual da companhia, chama-
da de TMS. “Temos que nos pre-
parar para oferecer cada vez
mais tecnologia para os nossos

clientes e atender às necessida-
des das companhias e seus cola-
boradores”, diz Botto.
O plano para os próximos cin-

co anos tem grandes chances de
incluir aquisições de novas com-
panhias. Nem bem completou
um mês de vida, e a Clic Hol-
ding já está em conversas para
novas parcerias com empresas
de tecnologias. “Temos proje-
tos em desenvolvimento para
aquisições e acordos com novos
parceiros. Mas só teremos notí-
cias concretas sobre isso em
2013”, adianta Botto. ■
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Fundador daWebMotors
comanda nova holding de TI

Coca-Cola e JBF investemR$ 1 bilhão em embalagem
Parceria com governo paulista
resultará na produção de
garrafas de cana-de-açúcar
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Clic Holding, fruto da união entre Argo IT e Travel Explorer, nasce com clientes do porte da Vale e da PepsiCo

EMPRESAS

Editora executiva: Jiane Carvalho jcarvalho@brasileconomico.com.br
Subeditoras: Rachel Cardoso rcardoso@brasileconomico.com.br

Patrícia Nakamura pnakamura@brasileconomico.com.br

LuigiBotto: especializadaem ferramentasparavendasdepassagens,companhiacresce30% aoano

18 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 28, 29 e 30 de setembro, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




