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Qualquer pessoa que já se aventu-
rou a correr de tênis numa praia
sabe que uma coisa não combina
com a outra. Os calçados esquen-
tam, encharcam com a água e fi-
cam cheios de areia. Ao mesmo
tempo, exercitar-se com os pés
descalços sobre a areia escaldan-
te não é exatamente uma expe-
riência muito agradável. A Nike
pretende mudar essa história. A
gigante americana dos artigos es-
portivos está lançando no Brasil
uma nova linha de tênis feita jus-
tamente para ser usada na areia
da praia. Trata-se da linha Rio,
inspirada nos esportes praticados
nas praias cariocas e desenvolvi-
da nos laboratórios da empresa
em Beaverton, Estados Unidos.

Em princípio, o produto é diri-
gido ao mercado brasileiro – o
lançamento mundial foi feito em
São Paulo ontem. Mas os calça-
dos devem ser vendidos também
em outros mercados com forte
cultura praiana como Califórnia,
Flórida, Austrália, países do Me-
diterrâneo e do Sudeste da Ásia.
“A linha Rio foi pensada para o
Brasil, país emque apraia faz par-
te do estilo de vida das pessoas”,
diz Tobie Hatfield, engenheiro
de produtos avançados da Nike
nosEUA. O alvo potencial dos tê-
nis são os 30 milhões de brasilei-
ros que moram em áreas a menos
de uma hora de distância do mar.

Para criar a linha Rio, Hatfield
pesquisou os hábitos esportivos
dos cariocas. Ouviu esportistas
que costumam correr descalços.
Constatou que caminhar sobre a
areia fofa significa um esforço
2,7 vezes maior do que sobre o as-
falto. No caso de corrida, esse ín-
dice é 1,6 vez maior. Hatfield e
sua equipe passaram então a estu-
dar como é possível se locomo-
ver de forma mais eficiente na
areia. “Passamos a pesquisar tan-

to animais como meios de trans-
porte, que tem familiaridade com
esse tipo de terreno. Acabamos
focando no formato das patas dos
camelos e nos pneus dos bug-
gies”, diz Hatfield.

O resultado é um tipo de sola-
do que não afunda na areia e tem
maior poder de tração. Outra
idéia engenhosa da equipe de Ha-
tfield é o sistema de vedação do
tênis. Um cordão no tornozelo fe-
cha o tênis, impedindo a entrada
de areia. A Nike também usou te-
cidos especiais que permitem a
respiração dos pés em um am-
biente particularmente úmido e
quente e que secam rapidamente,
caso se molhem.

A linha Rio é formada por três
tênis e um chinelo. O Rio Move é
indicado para corrida. Custa R$
259. Uma versão mais simples, o
Rio Sock, é indicado para vôlei e
futebol de praia, com preço de

R$ 139. Um terceiro tênis, o Rio
Air Strand, é dirigido para corri-
das no calçadão – na verdade, é
um tênis convencional que incor-
pora algumas inovações como o
solado com maior tração para ser
usado em superfícies duras cober-
tas com areia fina. Custa R$ 279.
Ochinelo traz basicamente o sola-
do do Rio Move preso aos pés
por duas tiras de tecido especial.
Custa R$ 89.

Apesar de serem produtos
com características típicas de la-
zer, a Nike não descarta desenvol-
ver versões profissionais. “Va-
mos trabalhar para que, nas Olim-
píadas de Pequim em 2008, tênis
desse tipo possam ser vistos nos
pés dos atletas do vôlei de praia”,
diz Hatfield.●
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A Nike lançou no Brasil uma linha
de tênis específica para uso na areia

Taxas da Vasp só em dinheiro
Empresa passou dois cheques sem fundos para a Infraero
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A indústria de eletrodomésti-
cos está seguindo a receita de
sucesso das montadoras de veí-
culos. Há 20 dias, a Multibrás,
fabricante de geladeiras, fo-
gões e máquinas de lavar, entre
outros produtos, começou a
produzir refrigeradores sob en-
comenda, de acordo com o gos-
to do freguês, como já ocorre
na venda de carros diretamente
das fábricas.

O comprador entra no site da
companhia na internet e esco-
lhe a dedo a geladeira de 480 li-
tros dos sonhos, fazendo as
combinações de cores, acessó-
rios e acabamento. “Ao todo,
são 19 mil configurações possí-
veis do produto. Já vendemos
três geladeiras vermelhas”, diz
a diretora de Marketing da com-
panhia, Ana Chaia, que não
quis revelar números. Os produ-
tos serão fabricados na unidade
de Joinville (SC) e serão entre-
gues em todo o País.

Em 2005, a BSH Continental
Eletrodomésticos, outra fabri-
cante de linha branca, embarca
para a Rússia e a Tunísia fogões
completamente desmontados,
os CKDs (“completely kno-
cked down”), sistema muito
usado pelas montadoras de veí-
culos. Os eletrodomésticos se-
rão produzidos no bairro paulis-
tano da Mooca, acondicionados
em kits no depósito da compa-
nhia em Jundiaí (SP) e de lá se-
guirão para a Europa e o norte
da África, onde serão montados
nas fábricas do grupo.

O alemão Michael Traub, de
36 anos, que acaba de assumir a
presidência da BSH para a Amé-

rica Latina no lugar de Ber-
nhard Schuster, que retornou à
matriz, não divulga os volumes
exportados de fogões desmonta-
dos para esses dois países. Diz
apenas que quer conquistar no-
vos mercados. “A estratégia é
reforçar o Brasil como um cen-
tro de competência em CKD.”

A venda para Rússia e Tuní-
sia é a primeira exportação de
fogões desmontados para mer-
cados fora da América Latina.
Do Brasil, a companhia já ven-
de o produto na forma de CKD
para o México e o Peru.

Um dos desafios do novo pre-
sidente da BSH é justamente

ampliar as exportações da filial
brasileira. Em 2002, quando o
mercado doméstico de linha
branca declinou, as exportações
da companhia respondiam por
20% do faturamento no País;
hoje estão em 40%. “Essa foi
uma realização do Schuster. Pa-
ra o ano que vem, queremos
atingir a marca de 45%, e de
50% a médio prazo”, diz Traub.

Ele ressalta que o foco das
vendas externas são os merca-
dos fora da América Latina,
que têm registrado taxas de cres-
cimento superiores às dos paí-
ses vizinhos. Nesse rol estão
países europeus e do norte da

África. Nem mesmo o fato
de o real estar valorizado em
relação ao dólar reduz o âni-
mo para conquistar o merca-
do externo. Peter Händel, vi-
ce-presidente Administrati-
vo e Financeiro da empresa,
lembra que o dólar está se
desvalorizando em relação a
outras moedas também, o
que dá mais competitividade
às exportações brasileiras.

No mercado interno, a em-
presa está lançando dois mo-
delos, na linha Continental,
de geladeiras de uma porta,
que respondem por 65% do
mercado.●
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Linha foi criada
especialmente para
os esportistas das
praias brasileiras

PLANOS – Traub, no comando da BSH, pretende reforçar o País como centro de competência em CKD
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CONFORTO – O Nike Rio não deixa a areia entrar no calçado
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JUSTIÇA

Foi revogada ontem a limi-
nar que anulava os pareceres
da procuradora-geral do Ca-
de, Maria Paula Dallari Buc-
ci, sobre a compra da compa-
nhia de chocolates Garoto,
do Espírito Santo, pela multi-
nacional Nestlé. A revoga-
ção foi decidida pela própria
juíza da 4.ª Vara da Justiça
Federal em Brasília, Lília
Botelho, que a concedeu.

A liminar havia sido dada
em mandado de segurança
impetrado pelos Ministérios
Públicos Federal e do Espíri-
to Santo, que alegaram que a
procuradora (que deu parece-
res contra a operação) tem
parentesco com um dos con-
sultores contratados pela
Nestlé, Adilson Abreu Dalla-
ri, o que comprometeria a
isenção da procuradora no
caso. ● Isabel Sobral
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Depois de apresentar à Infraero,
estatal que administra os aeropor-
tos brasileiros, dois cheques sem
fundo, a partir de amanhã a Vasp
terá de pagar diretamente nos ae-
roportos as tarifas aeroportuárias
(relativas a pouso, decolagem e
navegação aérea) para poder
voar. O pagamento terá de ser fei-
to em dinheiro ou cheque admi-
nistrativo. Desde meados de ou-
tubro, a companhia estava sendo
obrigada a recolher diariamente
os valores para operar, mas po-
dia depositá-los na conta da In-
fraero, o que dava uma pequena
folga à empresa.

Com a apresentação, nos dias
26 e 29 de novembro, de che-
ques sem fundo no valor de R$

40 mil cada, a Vasp perdeu essa
prerrogativa. Ontem, a Vasp dis-
tribuiu por meio eletrônico aos
funcionários e clientes a informa-
ção de que a partir de 16 de de-
zembro estará operando uma no-
va rota de vôos, incluindo 11 ca-
pitais, ligando Rio, São Paulo e
Brasília às principais cidades do
Nordeste. A intenção é garantir a
operação de vôos rentáveis que
paguem os custos operacionais
diários.

A Infraero também confirmou
ontem o depósito em sua conta
de R$ 19 milhões realizado pela
Varig, equivalente a 13% da dívi-
da de R$ 148 milhões que a em-
presa tem com o órgão governa-
mental. Isso permitiu à empresa
continuar negociando um prazo
final para a quitação do restante
da dívida.

O Conselho de Administração
da Infraero decidiu, dia 24, que o

pagamento do débito não de-
ve ser prorrogado até o ano
que vem. Por isso, a diretoria
da estatal espera a liquidação
da dívida até o fim de dezem-
bro. Com o pagamento à vista
dos 13% da dívida, porém, a
empresa ganhou um pouco
mais de crédito.

Como a Vasp, a Varig tam-
bém está tendo de recolher
diariamente as tarifas aeropor-
tuárias para ter autorização pa-
ra voar. Segundo a Infraero,
até o final de novembro a Va-
rig pagou R$ 23,1 milhões e a
Vasp, R$ 2,206 milhões, sem
contar os cheques sem fundo.
O débito da Varig se refere a
tarifas aeroportuárias não re-
colhidas este ano, enquanto a
Vasp deve R$ 11,8 milhões
em taxas de embarque cobra-
das dos passageiros, mas não
repassadas à Infraero.●
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