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●●●Robô: A agência de publicidade Dentsu Latin America criou
um garoto-propaganda para promover a marca japonesa Aiwa, da
Sony, no Brasil. “Aiwa” é um robô que vai dançar ao som de diferentes
tribos para reforçar o slogan “Seu som elevado à máxima potência”.

ALIMENTOSPUBLICIDADEMÓVEIS

462
dólares é quanto vai custar, no
Reino Unido, o novo reprodutor
de música portátil da Sony,
compatível com dispositivos
MP3, que estará à venda antes
do Natal. O equipamento é uma
tentativa da Sony de ganhar
mercado do iPod, da Apple

340
milhões é o número de
walkmans vendidos pela Sony
nos últimos 25 anos

A procuradora-geral do Cade,
Maria Paula Dallari Bucci, afir-
mou ontem que o conselho deve
recorrer da liminar dada segun-
da-feira pela juíza-substituta da
4ª Vara da Justiça Federal no
Distrito Federal , Lília Botelho,
que a afastou do caso Nestlé-Ga-
roto e tornou nulos os pareceres
por ela emitidos no caso – todos
contra a compra da capixaba
Garoto pela multinacional Nes-
tlé. Maria Paula disse ter “firme
convicção” de que há bons argu-
mentos para derrubar a liminar.

O diretor comercial da DaGranja,
Evaldo Gouvêa, confirmou que a
americana Tyson Foods está
interessada em adquirir a empre-
sa brasileira, que está entre as
dez maiores do País no abate,
frigorificação, industrialização e
venda de aves e suínos. Deta-
lhes da negociação, como valor
estimado da transação, não fo-
ram revelados. “Há quatro me-
ses fomos procurados pela Ty-
son Foods, que agora voltou a se
aproximar. Mas ainda não há
nada acertado”, disse Gouvêa.

A tradicional empresa moveleira
Bergamo Cia. Industrial pediu
concordata preventiva na 5.ª
Vara Cível de Guarulhos, em
São Paulo. A empresa, que está
há 77 anos em operação, tem
uma marca forte, mas passa por
dificuldades financeiras. Segun-
do fontes do mercado, ela está
em débito com fornecedores e
os negócios fechados com o
varejo só são pagos mediante a
entrega dos produtos. Procura-
do pelo Estado, o advogado da
companhia não se manifestou.

Havaianas podem
ser feitas no exterior
São Paulo Alpargatas estuda terceirizar a
produção para atender o mercado externo

Dívidas levam Bergamo
a pedir concordata

‘Estado’ é eleito mídia do ano
em comunicação empresarial

GIGANTISMO – Megaloja dobrou de tamanho, afirma Michael Klein (D), e será auditada pelo ‘Guinness’

Casas Bahia tenta entrar para
o livro Guinness de recordes
AsegundamegalojadeNatal da redepodeser amaior loja sazonaldevarejodomundo

Tyson Foods negocia
a compra da DaGranja

Cade deve recorrer de
liminar contra procuradora

VAREJO

Márcia De Chiara

O Brasil está prestes a bater mais
um recorde: ter a maior loja sazo-
nal de varejo do mundo. A Super
Casas Bahia, que abre as portas
hoje, ocupando 52 mil metros
quadrados de área de vendas no
Parquede Exposições do Anhem-
bi, em São Paulo, será auditada
pelos técnicos do Guinness Book,
o famoso livro dos recordes.

Para iluminar a megaloja, foi
usado um total de lâmpadas que
consomem 800 mil watts, ener-
gia suficiente para iluminar dois
estádios de futebol do tamanho
do Morumbi e um gasto de ener-
gia equivalente aos shows do Ro-
ck in Rio. Bazinho Ferraz, dire-
tor-presidente da B/Ferraz, em-
presa de marketing promocional
responsável pelo projeto, conta
que a companhia alugou todas
as lâmpadas disponíveis nas em-
presas especializadas em loca-
ção. “E ainda tivemos de com-
prar lâmpadas extras em parce-
ria com essas companhias.”

Erguer uma megaloja em 15
diasocupou cercade1,3mil traba-
lhadores. “Nos últimos 6 dias, a
jornada foi de 24 horas”, diz Fer-
raz. O gigantismo do evento, afir-
ma, supera de longe projetos tam-
bém executados por ele, como a
SkolBeats, festa demúsica eletrô-
nica para atrair público jovem, e o
Audi Al Mare, balsas montadas
no litoral paulista e do Rio para
exibir carros da marca.

Para Ferraz, a maior dificul-
dade para tirar o projeto do pa-
pel é adequar o que o fabricante
quer com o que está previsto.
Ele ressalta que sua empresa
cuida desde o policiamento do
evento, seguindo as normas
prescritas para reunião de multi-
dões, até o fluxo do trânsito no
local, dirigido pela Companhia
de Engenharia de Trânsito.

“A Super Casas Bahia dobrou
de tamanho em relação ao ano
passado”, afirma o diretor da rede
varejista,MichaelKlein. Nesta se-

gunda edição do evento, a loja
ocupa todo o Anhembi. São
151,6 mil metros quadrados de
área que incluem, além do espaço
de vendas, um centro de diver-
sões, depósito, área reservada pa-
ra crediário e estacionamento gra-
tuito para 7,5 mil veículos.

Klein conta que investiu R$ 8
milhões, ante R$ 3 milhões no
ano passado. A expectativa de
faturamento é de R$ 80 milhões
até o dia 30 de dezembro –
120% a mais do que no evento
de 2003. Metade do investimen-
to, que inclui gastos com publi-
cidade e infra-estrutura, foi ban-
cada pela rede e o restante foi
partilhado com os cerca de 150
expositores, que são as indús-
trias fornecedoras. A expectati-
va do empresário é faturar na
megaloja R$ 1,5 mil por metro
quadrado, 50% a mais do que

em uma loja comum da rede.

DIVERSÃO
A novidade neste ano é que prati-
camente dobrou o espaço ocupa-
do pelo lazer. “O entretenimento
respondeu por 15% da área no
ano passado e hoje detém 30%”,
diz Ferraz. Isso significa praça de
alimentação, cinema, cybercafé,
oficinas culturais, pistas de autora-
ma e uma arena de esportes do
Banco do Brasil, onde atletas fa-
mosos realizarão partidas amisto-
sas para entreter o público.

Klein diz que as promoções
oferecidas na megaloja serão as
mesmas nas demais unidades da
rede. Além do financiamento pró-
prio da Casas Bahia, o Banco Po-
pular do Brasil terá quiosque para
emprestar dinheiro aos clientes
dentroda megaloja.A recente par-
ceria fechada entre a rede e o Bra-

desco não estará disponível
neste evento para financiar as
vendas, operação que começa-
rá a funcionar a partir de 2005.

Michael Klein espera fechar
este ano com faturamento de
R$ 8 bilhões, 33% superior ao
registrado em 2003. Só em de-
zembro, a meta é vender R$ 1
bilhão, ante R$ 780 milhões
em igual período do ano passa-
do.Emnovembro, as vendas fi-
caram abaixo das obtidas em
outubro pelo fato de o mês ter
menor número de dias úteis.
Na comparação com novem-
bro de 2003, e levando-se em
conta igual número de lojas, o
acréscimo foi de 20%. Klein
está otimista, mas preocupado.
Diz que uma nova alta de juros
pode afetar as vendas de 2005.
“Temosestoque para dar conta
de um boom no Natal.”●

CALÇADOS

Téo Takar

O diretor presidente da São Paulo
Alpargatas, Marcio Utsch, disse
ontem que a companhia estuda
produzir as sandálias Havaianas
no exterior. Segundo o executivo,
a Alpargatas não pretende cons-
truir ou adquirir fábricas, mas ter-
ceirizar a produção a empresas lo-
calizadas em países estratégicos
do ponto de vista do custo da pro-
dução. “A Havaianas já é uma
marca forte, presente em 65 paí-
ses. Queremos girar a operação,
não com aquisições, mas com li-
cenciamento da marca.”

O executivo comentou que um
dos pontos que está sendo levado
em conta é o custo das matérias-
primas, especialmente a borra-
cha. “Meu principal insumo é a
borracha, que é produzida a partir
de butadieno e estireno que, por
sua vez, são produzidos a partir
de óleo leve, que vem da Nigéria
e do Oriente Médio.” Seguindo o
raciocínio do executivo, a Alpar-
gatas pretende fabricar as Havaia-
nas em locais onde o custo da ma-
téria-prima seja mais vantajoso.

Segundo Utsch, o processo de
terceirização da produção de Ha-
vaianas sedestinará apenas a aten-
der ao aumento da demanda do
mercado externo. A empresa con-
tinuará investindo em suas fábri-
cas no Brasil, de onde devem sair
cerca de 140 milhões de pares de
chinelos neste ano.

A terceirização faz parte da es-
tratégia de internacionalização
que a Alpargatas vem desenvol-
vendo há alguns anos. A estraté-
gia já foi bem sucedida com a
marca Havaianas e agora está sen-
doexpandidapara as marcasde tê-
nis Rainha e Topper. “Queremos
tornar a Topper uma referência
global em material esportivo para
futebol. Já temos Pelé e uma sele-
ção brasileira pentacampeã. Que-
remos que a Topper também seja
ícone brasileiro nesse esporte.”

O executivo lembrou que os tê-
nis Topper já possuem forte apelo
no Japão, mas a idéia é expandir a
participação para outros países. Já
a marca Rainha, tradicionalmente
ligada aovôlei, ainda não tem pre-
sença no exterior. A Alpargatas
deve começar em 2005 um proje-
to piloto de inserção da marca em
outros países.●

EM TEMPO

PRÊMIO

O Estado de S. Paulo foi elei-
to pela Associação Brasileira
de Comunicação Empresarial
(Aberje) Mídia do Ano em Co-
municação Empresarial Brasil,
categoria jornal. Segundo o pre-
sidente-executivo da Aberje,
Paulo Nassar, nesta edição do
prêmio foram introduzidas mu-
danças ao longo de todo o pro-
cesso, “o que assegurou um re-
sultado maior que apenas o de

valorizar trabalhos destacados
na área de Comunicação Em-
presarial e Organizacional e re-
conhecer empresas que sejam
padrão de qualidade e eficiên-
cia na área”.

Foram inscritos no Prêmio
Aberje deste ano 785 casos em
todo o País, dos quais 120 fo-
ram selecionados para a fase fi-
nal, em âmbito nacional. O prê-
mio será entregue amanhã, a
partir das 12 horas, no hotel
Unique, em São Paulo, durante
almoço de confraternização.●
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