
Clientes poderão acompanhar preparo de massas na loja

Para companhia, houve
só uma ‘conjunção de

fatores’; para analista, o
problema é financeiro

NEGÓCIOS

CLEIDE SILVA
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Cada vez mais as máqui-
nas vão interagir, tro-
car informações. Na se-

mana que vem, chega ao mer-
cado um carro que se comuni-
ca com o telefone celular. A
Fiat, a TIM e a Nokia forma-
ram uma parceria e vão ofere-
cer o Stilo Connect, que traz
automóvel e celular integra-
dos num pacote só. É a primei-
ra vez que essa tecnologia é ofe-
recida em um carro nacional.

O Stilo Connect é uma série
especial e terá venda limita-
da. Além do sistema integra-
do ao telefone móvel, terá ou-
tros opcionais que não estão
incluídos no valor de tabela
do modelo. A montadora ain-
da não divulgou o preço. O au-
tomóvel terá uma identifica-
ção externa, com o nome Con-
nect na traseira, e também in-
ternamente.

O carro é equipado com um
chip conectado ao celular. O
motorista não precisa se preo-
cupar com a comunicação. O
viva-voz reconhece o celular
assim que a pessoa entra no
veículo, mesmo que o apare-
lho esteja no bolso da roupa
ou na bolsa do usuário. Quan-
do o aparelho toca, o sistema
desliga automaticamente o rá-
dio do carro e ativa o viva-voz.
O usuário pode então conver-

sar com o interlocutor sem ti-
rar as mãos do volante. Ele
também terá acesso a um siste-
ma para fazer chamadas sem
precisar teclar o celular.

O aparelho que acompa-
nhará o Stilo é um Nokia
6820, modelo so-
fisticado com câ-
mera embutida
de fotos e vídeo,
tela colorida,
acesso à inter-
net em alta velo-
cidade, teclado
alfanumérico e
Bluetooth, tec-
nologia de rede
local sem fio. É
o Bluetooth – nome que faz
uma homenagem ao rei vi-
king Harald Blatand (ou
Bluetooth, dente azul), que
governou a Dinamarca entre
os anos de 940 e 981 – que in-
termedeia a comunicação en-
tre o carro e o telefone.

Por ser uma tecnologia de re-
de sem fio, a comunicação via
Bluetooth é direta. Ou seja, o
dono do celular não paga nada
pelas informações trocadas en-
tre o carro e o telefone móvel,
que não passam pela rede celu-

lar. O sistema
também pode
ser usado para
conectar o apare-
lho a outros equi-
pamentos eletrô-
nicos, como a
um fone de ouvi-
do sem fio ou até
mesmo a um
computador.

O uso do viva-
voz veicular chegou a ser proi-
bido em agosto de 2002, mas o
Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) acabou re-
vendo sua decisão menos de
um mês depois, apesar de não
recomendar o seu uso. De acor-
do com as empresas que farão

o lançamento do Stilo Con-
nect, a legislação brasileira
proíbe que o motorista use fo-
ne de ouvido ou tire as mãos
do volante, mas é omissa em re-
lação ao viva-voz.

O lançamento ocorre num
momento de forte competição
no mercado de telefonia celu-
lar. Na maioria dos Estados,
há três competidoras e, em al-
guns, quatro. A TIM, a única
operadora com cobertura na-
cional, chegou a junho com
10,4 milhões de clientes. No
mesmo mês, havia 54 milhões
de telefones celulares em fun-
cionamento no País, de acor-
do com a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).

A concorrência também é
grande no setor automobilísti-
co e as três maiores montado-
ras – GM, Fiat e Volks – dis-
putam a liderança do merca-
do. Qualquer diferencial no
meio, portanto, conta pontos.

CARLOS FRANCO

Uma loja que alia o
atendimento perso-
nalizado das peque-

nas mercearias, a prepara-
ção artesanal de alimentos,
flores, hortifrutigranjeiros e
frutas pré-selecionados à
modernidade dos atuais su-
permercados, como código
de barras, pagamentos com
cartões próprios, débito e
crédito, é o que
o Pão de Açú-
car classifica
de terceira ge-
ração. A pri-
meira loja a se-
guir o modelo
que o Pão de
Açúcar enten-
de como de ter-
ceira geração
abre as portas
oficialmente hoje, no Real
Parque, no Morumbi, em
São Paulo.

São 2 mil metros quadra-
dos, onde se privilegiou as
áreas de passagem dos clien-
tes. Nos nichos de produtos
e serviços, o objetivo, segun-
do a diretora de Operações
do Pão de Açúcar, Sylvia
Leão, foi oferecer tudo o
que o consumidor moderno

precisa. “Se quiser comprar
um peixe e prepará-lo no lo-
cal, podemos fazer isso.” Os
hortifrutigranjeiros, apre-
sentados em menor número
e pré-selecionados, o que dá
um aspecto melhor de fres-
cor.

Outra novidade nesse es-
paço será a oferta de pratos
prontos, com as grifes de
restaurantes da cidade, co-
mo Arábia, Tordesilhas e
La Coruña, e de banquetei-
ros como Toninho Mariutti
e Christian Formon. Istvan
Wessel estréia o Direto da
Grelha, método que permi-
te ao consumidor comprar

carne grelhada
e esquentá-la
em casa, no mi-
croondas, sem
perder a sucu-
lência. O res-
taurante Japen-
go, que terá
quiosque neste
espaço, empres-
tará um sushi-
man para pre-

parar sushis e sashimis com
os peixes à venda. O consu-
midor também poderá
acompanhar, passo a passo,
a preparação de massas pe-
lo chef Alessandro Segato.

Segundo a diretora de
Marketing do Pão de Açú-
car, Maria do Carmo Pousa-
da, pesquisas realizadas pe-
la rede apontaram que, “pa-
ra o novo consumidor, é cru-

cial desfrutar o prazer e o la-
zer sem deixar de lado suas
obrigações, isto é, qualida-
de de vida traduzida em
bem estar e tranqüilidade”.

De acordo com a pesquisa
de hábitos de consumo que
nortearam a terceira gera-
ção de lojas Pão de Açúcar,
os consumidores estão mais
modernos, conscientes, ante-
nados nas novidades e adep-
tos à tecnologia como veícu-
lo de praticidade. “O que
buscamos com essa nova ge-
ração de lojas é realmente
surpreender o cliente, ante-
cipar seus anseios e entre-
gar-lhes a praticidade custo-
mizada”, emenda Sylvia.

A loja do Real Parque se-
rá um teste para a rede, an-
tes de espalhar o modelo pa-
ra outras lojas. Detalhe: o
consumidor da terceira ge-
ração de supermercados
não se importa de pagar
mais por produtos pré-sele-
cionados ou marcas pre-
mium. Sylvia ressalta, po-
rém, que os preços da rede
são competitivos e que esse
a mais, que ele prefere cha-
mar de “plus”, vai depen-
der da grife que ele estiver
levando para casa. Nos sá-
bados, por exemplo, estará
à venda, uma feijoada pron-
ta do restaurante Bolinha.
Alguém se lembra?

ALBERTO KOMATSU

RIO – A Varig teve pro-
blemas com seis vôos
(três internacionais e

três nacionais) fretados neste
fim de semana, atrasando a via-
gem de cerca de 600 passagei-
ros. Em Barcelona (Espanha),
251 pessoas que viajariam para
Natal (RN) tiveram de esperar
34 horas, segundo a imprensa
espanhola.

A Varig alega que foram cer-
ca de 25 horas e informou que
um Boeing 767-300, que decola-
ria do Aeroporto Internacional
Antonio Carlos Jobim (Ga-
leão), sofreu pane e ficou no
Rio para manutenção.

Um avião que faria a rota Ma-
dri-Guarulhos no domingo à
noite foi remanejado para fazer
os dois vôos Natal-Barcelona.
Esse vôo é feito em parceria
com a operadora Euro Atlantic.

Na Argentina, dois aviões
que levariam 350 passageiros
para Bariloche (após escala em
Buenos Aires dos vôos que par-
tiram do Brasil) foram impedi-
dos de pousar por causa do
mau tempo. Um Boeing
767-300 e um MD-11 tiveram
de voltar a Buenos Aires, onde
o 767-300 sofreu pane e ficou
no Aeroporto de
Ezeiza.

A Varig infor-
m o u q u e a
MD-11 foi envia-
da a Bariloche le-
vando os passa-
geiros com desti-
no à cidade e re-
tornou com os
que deveriam vol-
tar ao Brasil.

“Aconteceu uma conjunção
de fatores: pane nas aeronaves
e fechamento do aeroporto de
Bariloche. Nenhuma empresa
tem aviões estacionados pron-
tos para voar caso aconteça al-
go”, disse o vice-presidente ope-
racional e técnico da Varig, Mi-
guel Dau.

Ele desmentiu informações

de Buenos Aires de que a aero-
nave que ficou parada teria si-
do retida por falta de paga-
mento do leasing. “Isso não
existe”, disse. Dau também ne-
gou que o ocorrido seja reflexo
da redução da frota, atualmen-
te de 80 aviões. Desde 2003, a
Varig devolveu entre 30 e 33
aviões só para a GE Capital

Aviation.
A companhia

informou que em
todos os seis vôos
os passageiros fo-
ram “prontamen-
te atendidos”,
com despesas co-
mo hospedagem,
alimentação e
transporte terres-
tre pagas.

Para um consultor de avia-
ção, que pediu anonimato, o
que ocorreu reflete a situação fi-
nanceira da empresa, que no
primeiro trimestre mostrou dívi-
das em torno de R$ 3 bilhões
com obrigações fiscais. “Quan-
do uma empresa está em crise,
a manutenção é um custo mui-
to alto”, afirmou.

Fiat, TIM e
Nokia lançam, na
semana que vem, o

Stilo Connect

Pão de Açúcar inaugura o primeiro
supermercado de terceira geração

Decodificador poderá
expandir a TV paga

MÁRCIA DE CHIARA

ASky, a Philco e a
Thomson acabam de
fechar parceria estraté-

gica para conquistar uma par-
cela dos cerca de 15 milhões
de lares brasileiros que ainda
usam a TV aberta e têm poten-
cial para se tornarem clientes
da TV paga. As empresas vão
colocar no mercado um deco-
dificador de TV por assinatu-
ra preparado
para receber os
sinais fechados
por banda Ku,
tecnologia usa-
da pela Sky, e
também os ca-
nais abertos,
captados por
miniantenas pa-
rabólicas da
banda C.

Com esse produto, a inten-
ção da Sky, que fechou o pri-
meiro semestre com mais de
800 mil assinaturas, é ter mais
250 mil clientes nos próximos
12 meses a partir de outubro.
Segundo o diretor geral da
Sky, Ricardo Miranda, a TV
por assinatura, hoje com 3,5
milhões desde dezembro de
1999, não cresceu como se es-
perava. O previsto em estudos
da Agência Nacional de Tele-

comunicações (Anatel) era
atingir entre 10 milhões e 13
milhões de clientes neste ano.
“Além disso”, afirma, “o brasi-
leiro não tem o costume de pa-
gar para ver TV.” A meta a
médio prazo é conquistar cer-
ca de 10% dos 15 milhões de
consumidores potenciais.

A francesa Thomson vai
produzir o decodificador na
Zona Franca de Manaus. Pa-
ra a Philco, que distribuirá o
produto na rede de 3,5 mil re-
vendedores, a parceria marca
a entrada companhia num no-
vo segmento de negócio. Pre-
para o terreno para que ela
conquiste novos clientes para

a venda de tele-
visores de alta
definição, quan-
do o modelo de
negócio da TV
digital for defi-
nido.

O vice-presi-
dente da Itau-
tecPhilco, Cláu-
dio Vita Filho,
diz que a parce-

ria com um provedor de con-
teúdo cria sinergia para o ne-
gócio de produção de equipa-
mentos de vídeo. É que, com
mais recursos tecnológicos dis-
poníveis, o consumidor acaba
comprando produtos de
maior qualidade complemen-
tares ao televisor. A Philco de-
tém 12% do mercado de televi-
sores. O novo decodificador e
a miniantena vão custar R$
599.

Varig têm problemas em 6 vôos fretados

Nestlé se propõe a vender nove
marcas, próprias ou da Garoto

AMANDA BRUM

Aparticipação de 10%
de chocolates sólidos
que a Nestlé se propõe

a vender – para que o Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) aprove a
compra da Chocolates Garo-
to – abrange nove marcas,
tanto da Nestlé como da Ga-
roto, informou ontem o dire-
tor de Assuntos Corporativos
da Nestlé Bra-
sil, Carlos Ro-
berto Faccina.
“E, pelos nossos
estudos, passá-
las para a em-
presa que as
comprar levará
de dois a três
meses, tempo re-
corde para uma
transação deste
porte.”

Ele ressaltou que não pode
divulgar os nome das marcas
até o pronunciamento do Ca-
de. “Serão poucas as adequa-
ções que teremos de fazer, al-
gumas delas na fábrica do Es-
pírito Santo (onde fica a Ga-
roto).”

O executivo disse ainda
que o braço brasileiro da mul-
tinacional suíça está bastante

otimista em relação à análise
do Cade. Segundo ele, a nova
proposta está em linha com o
que o órgão leva em conside-
ração para regular a concor-
rência no País, tendo avanços
relevantes do ponto de vista
econômico e financeiro, seja
para as empresas envolvidas,
seja para o Espírito Santo.

“A nova proposta foi cria-
da para não gerar desempre-
go, nem na Nestlé nem na Ga-
roto”, disse Faccina. “A ex-
pectativa, na verdade, é de
que novos postos de trabalho
sejam abertos, especialmente
por conta do plano que temos
de ampliar as exportações,

principalmente
das marcas da
Garoto.”

Em fevereiro,
o Cade vetou o
negócio entre as
duas empresas,
alegando que
juntas teriam
58,4% do merca-
do brasileiro de
chocolates, si-

tuação classificada como de
concentração e prejudicial à
concorrência no setor e aos
consumidores. Foi para ten-
tar rever a decisão que a mul-
tinacional entregou ao órgão
regulador a nova proposta. A
compra da Garoto pela Nes-
tlé ocorreu em março de
2002. Desde então, o negócio
aguarda a aprovação do Ca-
de para se concretizar.

Por meio de uma tecnologia
sem fio chamada Bluetooth, o

sistema de viva-voz
conecta-se ao celular, assim
que a pessoa entra no carro

SEM FIO Como acontece a comunicação entre o carro e o celular

Fonte: Empresas

Quando o celular toca, o
sistema automaticamente

desliga o rádio do
automóvel e ativa

o viva-voz

O dono do celular pode
atender a ligação e dirigir sem
se preocupar com a conexão

entre o aparelho e carro

COMPETIÇÃO

É FORTE

NOS DOIS

MERCADOS

Automóvel e celular, num só pacote

ALIMENTOS

PODERÃO SER

PREPARADOS

NA HORA

Loja privilegia o cliente
e pretende oferecer o

que o consumidor
moderno procura

INICIATIVA É

DA SKY,

PHILCO E

THOMSON

O aparelho,
associado a uma

miniantena,
custará R$ 599

EMPRESA

NEGA

ATRASO DE

PAGAMENTO

NOMES

SÓ APÓS A

DECISÃO DO

GOVERNO

Objetivo é conseguir a
aprovação do Cade à
compra da fábrica do

Espírito Santo
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