
A Dow Chemical planeja construir várias fábricas de produção de

produtos químicos especiais na costa do Golfo dos Estados Unidos

para se beneficiar do gás natural de xisto mais barato. As margens

do negócio de plásticos de alto desempenho da Dow têm sido

comprimidas na Europa e Ásia, onde a companhia utiliza o nafta,

derivado de petróleo mais caro. Em contraste, as margens na América

do Norte têm melhorado com a utilização de gás natural barato.

Em uma negociação que durou
cerca de um ano, a Combrasil
Alimentos fechou parceria com
quatro grandes clubes do fute-
bol carioca – Vasco, Flamengo,
Fluminense e Botafogo – e nos
próximos dia colocará nas gôn-
dolas das principais redes de su-
permercados uma linha de pro-
dutos licenciados com a bandei-
ra dos times. A marca dos clu-
bes estará estampada em emba-
lagens de produtos como feijão,
arroz, pipoca de microondas,
milho de pipoca, macarrão ins-
tantâneo, ketchup e mostarda.

O investimento na parceria foi
de R$ 1 milhão e a expectativa da
empresa é de um aumento de
25% nas vendas e faturamento da
Combrasil com os novos produ-
tos. No ano passado, a Combrasil
faturou R$ 100 milhões. De acor-
do Kleber Ribeiro, gerente de
marketing da Combrasil, o objeti-
vo foi levar aos torcedores um pro-
duto de qualidade que pudesse
agregar receita ao seu times.

“Os quatro clubes cariocas
também serão beneficiados e re-
ceberão, cada um, uma porcenta-
gem do valor das vendas, além
da visibilidade junto aos torcedo-
res. A expectativa é de que os pro-
dutos sejam comercializados não
só no estado do Rio de Janeiro,
mas também em outras praças
onde os clubes conquistaram tor-
cedores fanáticos, como é o caso
do Nordeste e do sul de Minas Ge-
rais”, assinala Kleber.

O executivo da Combrasil expli-
ca que além dos royalties pagos
para os clubes por meio da parce-
ria, também é destinada uma por-
centagem de produtos para que
cada time possa utilizar da forma
que considerar mais adequada.

“Os times podem usar os pro-
dutos para um trabalho junto às
categorias de base ou em forma
de doação a entidades que apoia-
rem”, comentou Kleber.

Nesta semana, a Combrasil vai
lançar oficialmente a linha de pro-
dutos durante a Super Rio Expo-
food, feira do setor de supermer-
cados organizada pela Associação
de Supermercados do Rio de Ja-
neiro. Será o momento de fechar
novos negócios. A pré-venda do
produto já superou as expectati-
vas da empresa. Ainda segundo
ele, a divulgação para o consumi-
dor será pelos canais próprios das
redes supermercadistas.

Tecnologia
Criada em 1959, a Combrasil Ali-
mentos atende aos maiores ata-
cadistas e varejistas do Brasil. A
fábrica fica em São José dos
Campos, interior paulista. De
acordo com Kleber Ribeiro, a
empresa tem investido forte-
mente em tecnologia, com o ob-
jetivo de garantir a qualidade
dos alimentos.

“Todos os produtos passam
por um teste chamado cocção,
no qual é detectado o tempo de
cozimento. É importante que,
depois de cozidos, os grãos apre-
sentem características específi-
cas de coloração, maciez, odor
e caldo. Caso os produtos não es-
tejam de acordo com os padrões
de qualidade, a mercadoria é de-
volvida. Isso garante que as exi-
gências de satisfação dos consu-
midores sejam atendidas, pon-
tua o gerente da Combrasil. ■

Dow planeja fábricas de químicos especiais

A Airbus fechou o maior contra-
to da história da aviação civil
com o pedido de 234 aviões
A320 por um total de 18,4 bi-
lhões de euros (US$ 24,05 bi-
lhões) feito pela companhia in-
donésia de baixo custo Lion Air.

O pedido inclui 109 aviões
A320 Neo, a futura versão ecoló-
gica da aeronave, 65 aviões
A321 Neo e 60 A320, o modelo
atual. “Trata-se do maior con-
trato da aviação civil da Airbus
em termos de valor e em núme-
ro de aparelhos”, comemorou o
presidente do construtor euro-
peu, Fabrice Brégier.

Para enfatizar a magnitude
do acontecimento histórico, o
contrato foi assinado no Palácio
do Eliseu, em Paris, pelo presi-
dente da Lion Air, Rusdi Kira-
na, e o da Airbus, na presença
do chefe de Estado francês Fran-
çois Hollande.

O contrato representa 5.000
empregos na França ao longo de
dez anos, segundo a presidência
francesa. Os aviões Neo serão en-
tregues a partir de 2016 e os mo-
delos clássicos a partir do próxi-
mo ano. Este anúncio acontece
num contexto de más notícias so-
bre a indústria e o emprego na
França, onde a taxa de desempre-
gados atingiu 10,6% no final do
ano passado. Hollande saudou
“um contrato histórico por sua
magnitude, histórico também pe-
lo vínculo entre uma grande em-
presa europeia e uma grande em-

presa asiática e pelas perspecti-
vas para a aeronáutica e a indús-
tria entre os dois continentes”.

A Airbus, com sede em Tou-
louse (sudoeste), tem 11.500 em-
pregados, e é uma das poucas
empresas que ainda contrata tra-
balhadores de forma importan-
te na França. Seu presidente in-
dicou em novembro que ia con-
tratar em nível mundial cerca
de 3.000 pessoas em 2013.

A Airbus já recebeu na sema-
na passada outro grande pedido
por parte da Turkish Airlines,
no valor de US$ 9,3 bilhões, e es-
pera fechar outro com a compa-
nhia aérea alemã Lufthansa.

A Lion Air, companhia criada
em 1999, foi originalmente uma
modesta empresa com um úni-
co avião de 13 anos, mas que se
converteu na primeira compa-
nhia aérea privada da Indoné-
sia. A companhia tem voos do-
mésticos e também para Cinga-
pura, Malásia, Vietnã ou Arábia
Saudita. No entanto, ainda não
tem autorização para voar no es-
paço aéreo europeu e norte-
americano por não respeitar sa-
tisfatoriamente normas de segu-
rança. Seu volume de negócios
e seus lucros são um segredo ze-
losamente preservado pelos ir-
mãos Kusnan e Rusdi Kirana.

Meta da europeia
A Airbus mantém meta de ob-
ter 700 a 750 encomendas nes-
te ano e espera alcançar metade
do objetivo até o fim de junho,
afirmou o diretor comercial da
companhia, John Leahy.“O
contrato (com a Lion Air) já es-
tava nos números, estávamos
trabalhando nisso há mais de
seis meses”, disse. ■

A Ecorodovias afirmou que está
analisando dois a três lotes dos
nove trechos de rodovias que
devem ser leiloados neste ano
pelo governo, disse o presiden-
te da empresa, Marcelino de Se-
ras. “Nos nove lotes, estamos
observando dois ou três com
mais atenção, aguardando que
o governo reenvie os editais”,

disse o executivo após a reunião
com investidores, evitando in-
formar quais seriam esses lotes.

Para Seras, as mudanças
anunciadas pelo governo em fe-
vereiro, com aumento do prazo
de concessões e de financiamen-
to, foram positivas e a empresa
não espera novas mudanças.
“Não estamos indo atrás de mu-
danças, mas de qualidade do
projeto”, afirmou. “Desde o
ano passado sentimos uma mu-
dança grande, com interlocu-

ção maior do poder conceden-
te... Isso levou a adiamento dos
dois lotes (BR 040 e 116, que se-
riam licitadas em janeiro), e o
aperfeiçoamento das propostas.
Temos certeza que vão sair pro-
jetos de maior qualidade”.

Questionado sobre a situação
do trecho da BR-101 (ES), o exe-
cutivo afirmou que a expectati-
va é de que a empresa derrube a
liminar que a impede de assinar
o contrato com o governo em 1
a 3 meses. ■

EXPANSÃO

A Easyjet vai abandonar os pla-
nos de melhorar sua frota com
aviões mais recentes da Airbus
e Boeing e adiará as compras de
novos aviões para 2018 caso os
termos oferecidos pelas fabri-
cantes não sejam satisfatórios,
afirmou ontem o diretor de or-
çamento da companhia.

A Easyjet negocia com a euro-
peia Airbus e a rival americana
Boeing uma expansão significa-
tiva de sua frota.

A empresa completou recen-
temente a avaliação técnica de
seus aviões favoritos - o Airbus
A320neo com novo motor e o
Boeing 737 MAX.

“Contamos com uma frota no-
va e não precisamos fechar ne-
gócio a menos que os termos se-
jam exatamente o que quere-
mos”, assinalou ontem a presi-
dente-executiva da Easyjet Ca-
rolyn McCall. ■
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