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●●●Diversão: Modelo mostra o novo console portátil para jo-
gos eletrônicos PlayStation, da Sony. A aproximação das festas de
fim de ano anima os fabricantes dessas máquinas, especialmente a
Sony e a Nintendo, que disputam a liderança do mercado mundial.
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18,8
Bilhões de dólares foi o valor
das vendas mundiais de
semicondutores em outubro,
um crescimento de 1,5% em
relação a setembro, segundo
dados da Associação da Indústria
de Semicondutores (SIA, na
sigla em inglês)

28%
É a previsão dos fabricantes de
semicondutores para o aumento
das vendas neste ano

A DaimlerChrysler assinou contra-
to com três empresas da China
para produzir automóveis e vans
com a marca Mercedes-Benz na-
quele país. O primeiro acordo,
com a Beijing Automotive Indus-
try Holding Company Ltd., prevê
uma fábrica com capacidade de
produção de 25 mil sedãs Classe
C e Classe E por ano. Já o outro
contrato, com a Fujian Motor In-
dustry Group e a China Motor
Corp., prevê a produção de cerca
de 40 mil vans Sprinter e Viano/Vi-
to por ano.

Joe Plumeri, presidente mun-
dial do Willis Group Holdings
Limited, uma das maiores corre-
toras de seguros do mundo,
chega hoje ao Brasil para feste-
jar com sua subsidiária, a Willis
Corretores de Seguros, o bom
desempenho registrado durante
o ano de 2004. A empresa brasi-
leira cresceu 45% no volume de
prêmios no primeiro semestre.
Até o fim do ano, a Willis do Bra-
sil pretende atingir R$ 600 mi-
lhões em prêmios. No mundo o
grupo faturou US$ 1 bilhão.

http://link.estadao.com.br

AVIAÇÃO

Mark Landler
The New York Times
TOULOUSE, FRANÇA

A rivalidade entre Airbus e
Boeing, que já levantou acusa-
ções de práticas comerciais in-
justas em ambos os lados do
Atlântico, deve esquentar ainda
mais com os sinais de que a Air-
bus vai construir um concorren-
te para o novo jato de médio
porte da Boeing, o 7E7.

A Airbus informou na sema-
na passada que espera ganhar
aprovação, ainda nessa sema-
na, do conselho de sua empre-
sa mãe, a European Aeronau-
tic Defense and Space Co. (EA-
DS) para gastar mais de € 3 bi-
lhões (US$ 3,9 bilhões) no
A350, um avião de 250 luga-
res destinado especificamente
ao mercado do 7E7.

“Estou razoavelmente otimis-
ta”, disse o executivo-chefe da
Airbus, Noel Forgeard, em
uma sessão com jornalistas na
sede da empresa. Ele descreveu
isso como uma decisão do mer-
cado, capitalizando sobre o fato
de que o Airbus pode basear
seu desenho em um avião que
já existe, o A330.

O 7E7 da Boeing, que está
previsto para entrar em serviço
em 2008, vai levar de 200 a 300
passageiros para longas distân-
cias a um custo baixo. O avião,
conhecido como Dreamliner,
simboliza a crença da Boeing
de que a indústria de aviões es-
teja se concentrando em vôos
diretos mais freqüentes entre ci-
dades e se afastando dos aero-
portos com grandes concentra-
ções de passageiros.

O projeto recente da Airbus,
o A380, entretanto, representa
uma aposta na sobrevivência
dos grandes aeroportos. A em-
presa exibiu o primeiro de qua-
tro aviões que estão sendo mon-
tados em uma fábrica na Fran-
ça. Com 555 assentos divididos

por dois decks, o A380 é tão
grande que os aeroportos de-
vem redesenhar portões e refor-
çar pistas para agüentá-lo. Mes-
mo assim, a Airbus disse que re-
cebeu 139 pedidos ou reservas
para o A380, incluindo um acor-
do não formal para a compra de
cinco aviões de uma empresa
não identificada na Ásia, que

acredita-se ser chinesa.
Hoje, no entanto, a Airbus pa-

rece determinada a servir tanto
aos grandes aeroportos quanto
ao mercado ponto a ponto ambi-
cionado pela Boeing.

John J. Leahy, diretor co-
mercial da Airbus, insistiu que
a empresa nunca contestou a
afirmação da Boeing de que

havia um mercado para um
avião de médio porte para
voar longas distâncias. A Air-
bus só não tinha um. “A ques-
tão era: podemos construir um
330 e fazer com que voe mais
longe?”, questionou.

Depois de conduzir grupos
de discussão e falar com deze-
nas de companhias aéreas, a

Airbus informou acreditar
que um avião, modelado so-
bre o A330, mas aparelhado
com maquinário capaz de
voar distâncias maiores, po-
deria competir com o 7E7.
“Vamos lançá-lo?”, questio-
nou Leahy, conhecido por
sua alta capacidade de ven-
da. “Espero que sim.”●

As coreanas Samsung e LG, que
já desafiam o domínio da Nokia
no mercado mundial de celula-
res, levaram a disputa para a Ín-
dia, o mercado de maior cresci-
mento hoje no mundo. O merca-
do daquele país está avaliado em
cerca de US$ 2,5 bilhões por
ano. As tarifas baixas e o fato de
que apenas quatro em cada 100
hindus possuem celular são atrati-
vos excepcionais para as empre-
sas. A finlandesa Nokia e a ameri-
cana Motorola chegaram àquele
mercado na frente das coreanas.

Supermercado Sonda
entra no varejo virtual

Vemaínovadisputanocéu
Airbus anuncia intenção de construir um novo jato para concorrer com o 7E7, futuro avião da Boeing

Nestlé,CocaePepsina briga
daságuasaromatizadas
Produto já representa 4,3% do mercado de água engarrafada
nos Estados Unidos, e vendas crescem em ritmo acelerado

WillisGroupcomemora
desempenho no Brasil
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Numa loja da rede de supermer-
cados Kroger, no bairro de Ans-
ley Park, em Atlanta (EUA),
uma parede de água estende-se
por mais de seis metros. As prate-
leiras exibem garrafas de várias
marcas, de Dasani a Aquafina e
Zephyrhills. Todas contêm a ve-
lha e boa água pura. No entanto,
mais para o lado, num setor mi-
núsculo, há espaço para uma mar-
ca em ascensão chamada Propel,
com variedades com leves sabo-
res de cereja, uva ou pêssego.

Quando se trata de água, a Pro-
pel é uma marca pequena, mas
que fez algo grande: mostrou o
que ocorre quando um mercado
ganha um pouco de tempero. Os
três maiores vendedores de água
engarrafada dos EUA – Nestlé,
Pepsico e Coca-Cola – planejam

oferecer novas versões de água
aromatizada no ano que vem,
num esforço para capturar parte
do mercado hoje dominado pela
Propel Fitness Water.

A Pepsico, inclusive, se prepa-
ra para concorrer consigo mes-
ma, pois suas águas aromatiza-
das Aquafina vão rivalizar com
as da Propel, vendidas pela Gato-

rade, unidade da Pepsi.
A futura onda de produtos

aromatizados é um sinal da ra-
pidez com que o mercado da
água engarrafada está mudan-
do, com linhas diferenciadas
destinadas a nichos pequenos,
mas sólidos. “Iremos onde o
consumidor está”, diz Rick
Zuroweste, diretor da marca
Dasani, da Coca-Cola.

A água engarrafada é o seg-
mento do setor de bebidas dos
EUA que cresce mais rápido,
com um volume de vendas
que aumentou 20% de janeiro
a setembro, segundo a revista
Beverage Digest.

O crescimento tem sido ain-
da mais forte num subgrupo
que inclui a água aromatiza-
da. O analista Bill Pecoriello,
do Morgan Stanley, estima
que a “água realçada”, com a
Propel à frente, representa
4,3% do volume de água en-
garrafada nos supermercados
americanos. Em valor, este é
um negócio ainda maior, com
10,4% das vendas.

Esta água também oferece
espaço de sobra para ramifi-
cações. “A categoria da água
tornou-se bem grande, por is-
so faz sentido começar a seg-
mentá-la para manter o cres-
cimento e provocar novo in-
teresse do consumidor”, diz
John Sicher, editor da Beve-
rage Digest.●

DaimlerChrysler fecha
acordos na China

FUTURO – Desenho do modelo 7E7 da Boeing, que terá capacidade para 200 a 300 passageiros e será usado em vôos longos

Samsung e LG entram
no mercado da Índia

COMÉRCIO

Marina Faleiros

Só em outubro, 11,6 milhões
de brasileiros acessaram a in-
ternet, número que já atrai as
grandes redes de supermerca-
do na busca por mais consumi-
dores. A mais nova rede a inau-
gurar uma loja virtual é o gru-
po Sonda, que estima aumento
de R$ 40 milhões no fatura-
mento anual com o comércio
eletrônico. “Este é o mercado
do futuro e o que deve crescer.
Estamos preocupados em aten-
dê-lo”, diz Delsir Sonda, um
dos sócios do grupo. A meta é
atingir, principalmente, consu-
midores das classes A e B.

A rede ainda planeja, para
2005, estrear o Sonda Export,
loja na internet que atenderá o
consumidor brasileiro residen-
te nos EUA e que sente falta
dos produtos daqui. O Grupo
Sonda também planeja abrir
três lojas em São Paulo e deve
fechar o ano com R$ 700 mi-
lhões em vendas.

Para o grupo Pão de Açúcar,
líder entre os supermercados no

comércio virtual, a entrada de
mais uma empresa na internet é
bom para o mercado. De acordo
com Alexandre de Lima, geren-
te de Comércio Eletrônico do
Pão de Açúcar Delivery, as ven-
das pela internet da marca regis-
traram alta de 17% em relação a
2003. “É uma tendência. Acredi-
to que nossos netos não compra-
rão mais nos supermercados e a
participação do mercado virtual
será grande daqui para a frente.”

O Extra, do grupo Pão de
Açúcar, também tem sua loja
virtual, mas focada nos eletroe-
letrônicos, considerados seu
ponto forte. Conforme Jonas
Ferreira, gerente de Comércio
Eletrônico do Extra.com, não
há interesse da marca em en-
trar no mercado de alimentos.
“Dentro de uma visão corpora-
tiva, já temos o Pão de Açúcar
no setor. O mercado ainda não
é tão grande para comportar
tantas empresas.” ●COMPETIÇÃO – A Coca-Cola, dona da Dasani, tenta ganhar mercado

EM TEMPO

Polibrasil
vai investir
US$ 7 milhões
em terminal

PETROQUÍMICA

Viviane Mottin

A fabricante de polipropileno Po-
librasil vai investir US$ 7 mi-
lhões na construção de um termi-
nal marítimo no Rio de Janeiro,
conforme plano de investimento
para 2005 aprovado na semana
passada. O presidente da empre-
sa, José Ricardo Roriz Coelho,
diz que o terminal servirá para re-
ceber 100 mil toneladas por ano
de propeno, trazidas das regiões
Sul e Nordeste para sustentar a
ampliação da capacidade de pro-
dução da Polibrasil no Sudeste.
Em um segundo momento, a Po-
librasil poderá usar o terminal pa-
ra receber propeno importado.

O gerente de logística da Po-
librasil, Waldir de Lima, infor-
ma que o terminal, a ser instala-
do na Baía de Guanabara, con-
siste de um sistema de bóias flu-
tuantes em que o navio atraca e
acopla seus tanques a dutos,
também suspensos por bóias.
Esses dutos, de 10 quilômetros
de extensão, dos quais 70% sub-
mersos, levarão o propeno até
as esferas de armazenagem da
Polibrasil em Duque de Caxias.

Para instalar seu terminal
próprio, que a deixará indepen-
dente da infra-estrutura da Pe-
trobrás, a Polibrasil encami-
nhou a renovação das licenças
ambientais e espera obtê-las
ainda este ano. “Até o fim de
2005 o terminal estará pronto”,
prevê Lima.

O propeno é a matéria-prima
para a produção da resina poli-
propileno (PP), um plástico pre-
sente no dia-a-dia das pessoas
em produtos finais de vários seg-
mentos, que vão de embalagens
a peças automobilísticas, brin-
quedos e fios para a indústria têx-
til. O propeno pode ser extraído
da nafta (fração do petróleo) pe-
las centrais petroquímicas. Pode
ser obtido também diretamente
do gás de refinaria ou como par-
te do gás natural.●
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