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Marketing

Cleide Silva

AVolkswagen do Bra-
sil convocou um gru-
po de seis craques
do futebol nacional

para a campanha publicitária
em comemoração aos 60
anos da empresa no Brasil, a
ser comemorado no sábado.
Pelé, Rivellino, Raí, Cafu e Lu-
cas – além de Neymar, que já é
garoto-propaganda desde o
ano passado –, passam a ser o
que o presidente da compa-
nhia, Thomas Schmall, cha-
ma de “embaixadores da
Volkswagen”.

A primeira campanha irá ao
ar no próximo fim de semana

e fará um paralelo entre a chega-
da da montadora ao Brasil e o
desenvolvimento de novas tec-
nologias ao longo dos anos com
fatos marcantes dos atletas em
participações de jogos da sele-
ção brasileira.

No primeiro filme participam
Pelé, Cafu e Neymar, que são tra-
tados como “os caras” em suas
épocas. Ao fim da peça, Neymar
mostra um modelo Volkswagen
tratando-o como “o carro”. Os jo-
gadores e ex-jogadores também
vão representar a empresa em di-
versos eventos, vestindo camisas
com o slogan da VW e dirigindo
carrões da marca.

Schmall não revelou o investi-
mento na campanha. A empresa

também é patrocinadora da CBF
até a Copa de 2014 e de vários
eventos futebolísticos durante o
ano. “Para cada década de pre-
sença no Brasil teremos um cra-
que que fez história no futebol
nacional, da mesma forma que a
Volkswagen fez história na in-
dústria automobilística brasilei-
ra”, diz o executivo.

No evento realizado ontem
em São Paulo para apresentar o
grupo de “embaixadores”, parti-
ciparam os já aposentados Pelé,
Rivellino, Raí e Cafu. Lucas, que
joga no Paris Saint Germain, e
Neymar, do Santos, mandaram
recados gravados em vídeo.

Schmall espera que a imagem
dos atletas ajude a marca a obter

crescimento de 2% nas vendas
ante as 768.395 unidades vendi-
das em 2012. Ele projeta o mes-
mo porcentual de crescimento
para o mercado brasileiro, que
consumiu um total de 3,63 mi-
lhões de automóveis e comer-
ciais leves no ano passado.

O executivo afirmou que a

Volkswagen deve anunciar futu-
ramente investimentos para
atender às novas normas de
emissão de poluentes para os au-
tomóveis previstas pelo progra-
ma Inovar Auto a partir de 2017.
O grupo tem um programa de R$
8,7 bilhões para o período
2010-2016, que será revisto, se-

gundo Schmall.

Chery. Outra marca que es-
colheu o futebol como tram-
polim é a Chery, que atual-
mente importa modelos da
China, mas está construindo
fábrica em Jacareí (SP) previs-
ta para ser inaugurada no fim
do ano. O grupo optou por um
patrocínio temporário (três
jogos) do Santos, com direito
a colocar seu slogan nas cami-
sas dos jogadores.

Na quinta-feira, no jogo
contra o Mirassol, vai entre-
gar um compacto QQ ao me-
lhor jogador em campo e sor-
tear outro entre torcedores
que participarem de uma
ação via internet.

A primeira partida ocorreu
no último sábado, quando o
Santos venceu o Guarani. Se-
gundo o gerente de marketing
da Chery, Carlos Eduardo
Lourenço, o retorno foi tão
bom que o grupo estuda uma
parceria de mais longo prazo.

‘Washington
Post’ cobrará por
conteúdo online

Murilo Roncolato

A Amazon do Brasil começou a
vender à zero hora de hoje o mo-
delo mais avançado do seu leitor
eletrônico, o Kindle Paperwhite,
com tela touchscreen e ilumina-
ção integrada. O aparelho é ven-
dido online pelo site do Ponto
Frio e em lojas físicas da Livraria
da Vila e nos quiosques da Ama-
zon nos shoppings Morumbi e
Iguatemi, em São Paulo, e Barra
Mall e Leblon, no Rio.

Desde dezembro, quando de-
sembarcou por aqui, a empresa
vendia apenas o modelo mais
simples. Com botões e tela e-ink
(tecnologia que faz a tela não
emitir brilho, garantindo uma ex-
periência próxima à de um livro

físico, porém impossibilitando a
leitura no escuro sem auxílio de
iluminação), o modelo é o me-
nos atrativo da marca, mas conti-
nua sendo o dispositivo de entra-
da para o brasileiro com seu pre-
ço de R$ 300.

Por aqui, a Amazon teve de
criar um novo modelo de venda,
distinto da matriz, para tornar o
brasileiro mais íntimo do e-rea-
der. Além das vendas exclusivas
por meio de lojas já estabeleci-
das no País, a Amazon inaugurou
em janeiro seus quiosques, que
vendem diretamente o aparelho
ao consumidor.

Alexandre Szapiro, o CEO da
Amazon por aqui, não confir-
mou o início das vendas de dispo-
sitivos pelo site da Amazon (co-
mo acontece nos Estados Uni-
dos), nem o aumento do número
de varejistas locais parceiras,
mas afirmou que a Amazon “tem
planos além dos quiosques”.

Com o modelo Paperwhite,
considerado por Szapiro como o
que a Amazon tem “de ponta”, o

executivo diz que agora a Ama-
zon brasileira “está completa”,
mas adiantou que não deve de-
morar para que outros dispositi-
vos da Amazon cheguem logo no
Brasil. “Tablets virão", afirmou,
referindo-se ao Kindle Fire, lan-
çado em setembro de 2011 nos
Estados Unidos.

Segundo Szapiro, a Amazon es-
tá animada com o mercado brasi-

leiro. Sem mencionar números,
disse que a companhia registra
crescimentos semanais e, passa-
da a euforia da chegada da gigan-
te no Brasil, constata que toda a
tensão gerada – principalmente
por editoras e livrarias, que te-
miam uma atuação agressiva de
preços da empresa no Brasil – foi
“exagerada”. “Toda relação co-
mercial tem seus momentos de

calor e frio. Passado isso, ago-
ra a gente consegue ver que
temos um único objetivo: ven-
der mais livro no Brasil.”

Funções. O Kindle Paperwhi-
te tem como destaque a possi-
bilidade de ajustar a ilumina-
ção interna (dispensando o
auxílio de luz externa), man-
tendo a qualidade de leitura
da tela e-ink, de 6 polegadas.
Além disso, seu armazena-
mento interno (fora o serviço
de nuvem ilimitado) compor-
ta até 1,1 mil livros e sua bate-
ria tem força para aguentar
até 8 semanas, com um uso
médio de 30 minutos por dia,
com a iluminação ligada.

O novo e-reader custa R$
479 (modelo Wi-Fi) e R$ 699
(Wi-Fi e 3G). O modelo 3G ga-
rante cobertura nacional e in-
ternacional com plano de in-
ternet já incluso. Para compa-
ração, a Amazon americana
vende os mesmos aparelhos,
respectivamente, por US$ 139
(cerca de R$ 276, sem impos-
tos) e US$ 199 (R$ 395, sem
impostos). / COLABOROU LÍGIA

AGUILHAR

Kindle Paperwhite chega ao mercado nacional
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MMX fecha
ano com
prejuízo de
R$ 795,7 mi
Mineradora do grupo EBX deu baixa
contábil de R$ 224 mi em projeto no Chile

O jornal americano The Washing-
ton Post vai começar a cobrar pe-
lo acesso a seu conteúdo na inter-
net a partir do meio do ano, se-
guindo o caminho já trilhado pe-
lo The New York Times e o Wall
Street Journal. Segundo o grupo,
alguns detalhes da operação, co-
mo o preço, ainda precisam ser
concluídos. A ideia é começar a
cobrar pelo acesso a partir do vi-
gésimo acesso ou conteúdo mul-
timídia visto por mês.

“Os consumidores de notícias
são inteligentes, sabem que é al-
to o custo de se conseguir infor-
mação de qualidade, e da impor-
tância de se manter o tipo de re-
portagem de alta qualidade do
Post”, disse a diretora do jornal,
Katharine Weymouth. No mês
passado, o periódico anunciou
que sua circulação havia caído
8,6% em 2012, alcançando uma
média de 471,8 mil exemplares
diários. / AFP

VOLKS TRAZ JOGADORES E
EX-JOGADORES PARA CAMPANHA
Publicidade da empresa terá Pelé, Rivellino, Raí, Cafu, Lucas e Neymar

Gerações. Jogadores serão ‘embaixadores’ da montadora

Perdas. Superporto da MMX, no Rio: queda do preço do minério e desistência de investimento no Chile aumentaram prejuízo

À venda. O Kindle Paperwhite foi lançado no ano passado

Mônica Ciarelli / RIO

A MMX, mineradora do empre-
sário Eike Batista, registrou
no ano passado um prejuízo
de R$ 795,7milhões, perda 361
vezes maior do que o desempe-
nho negativo de R$ 2,2 mi-
lhões registrado ano anterior.
A piora no resultado foi credi-
tada a dois fatores: a queda de
11% nas vendas de minério de
ferro, por conta de problemas
climáticos, e a desistência de
um investimento no Chile,
que obrigou a companhia a rea-
lizar uma baixa contábil de R$
224 milhões.

A desistência do projeto locali-
zado na cidade Copiapó, na re-
gião do Atacama, no Chile, foi
anunciada na semana passada e
teve como pano de fundo o enca-
recimento dos custos com ener-
gia elétrica e logística. O investi-
mentofoi desenhado para produ-
zir 10 milhões de toneladas a par-
tir de 2016.

Os números representam
mais um revés para o grupo EBX,
cujas companhias têm sido casti-
gadas na Bolsa principalmente
por apresentarem resultados in-

feriores aos prometidos por Ei-
ke. Diante disso, o grupo fez uma
parceria com o banco BTG Pac-
tual para uma espécie de assesso-
ria financeira ao grupo. Além dis-
so, a alemã E.ON acertou um
acordo de R$ 1,8 bilhão para am-
pliar sua fatia na MPX Energia.

Em seu balanço financeiro, a
mineradora de Eike Batista infor-
mou ainda que decidiu rever pro-
jetos e reavaliar o modelo de ne-
gócios. Segundo o presidente da
MMX, Carlos Gonzalez, o objeti-

vo é focar em ativos de alta quali-
dade e menor risco para obter
maiores retornos aos acionistas.
Em mensagem aos investidores,
ele ressaltou que 2012 foi um ano
de desafios para economia mun-
dial, mas, que a MMX conseguiu
“importantes realizações”, co-
mo a expansão da mina Serra
Azul, em Minas Gerais.

“Apesar de ter dado sinais de
melhora no segundo semestre,
2012 foi um ano repleto de incer-
tezas. (...) O que se pôde perce-

ber foi a adoção de uma postura
mais cautelosa e conservadora
por parte da maioria das grandes
empresas, que passaram a revisi-
tar seus projetos, rever suas es-
truturas de custos e reorientar
suas estratégias”, afirmou.

Vendas. As vendas da MMX to-
talizaram 6,9 milhões de tonela-
das de minério de ferro em 2012,
volume, queda de 11% em rela-
ção a 2011. Desse total, 71% foi
destinado ao mercado interno e

o restante, exportado. No últi-
mo trimestre, a empresa vendeu
1,9 milhão de toneladas, resulta-
do 2% inferior ao apurado em
igual período do ano anterior.

No balanço divulgado ontem,
a companhia destacou ainda que
alcançou uma produção de 7,38
milhões de toneladas de minério
de ferro, um volume 2% inferior
ao reportado no ano anterior.
No quarto trimestre, a produção
cresceu 15%, somando 1,6 mi-
lhão de toneladas do insumo.

A MMX fechou 2012 com uma
dívida líquida de R$ 2,683 bi-
lhões, quase o triplo dos R$ 992
milhões registrados ao fim de
2011 O prazo médio da dívida em
moeda estrangeira ficou em 18
meses, enquanto o prazo em
reais é de 31 meses. De acordo
com a companhia, o custo médio
ponderado da dívida em dólar es-
tá em 5,68% ao ano, uma melho-
ra em relação aos 5,94% ao ano
apurados no terceiro trimestre
do ano passado.

Leitor eletrônico mais
sofisticado da Amazon
começou a ser vendido
no País por preços
entre R$ 479 e R$ 699

● No vermelho

R$ 224 mi
foi quanto a MMX reconheceu
como perda ao desistir de um
investimento no Chile

R$ 2,683 bi
é a dívida líquida da empresa no
fim de 2012, o triplo de 2011

11%
foi a retração das vendas de mi-
nério de ferro da MMX em 2012
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




