
Morre Vovó
Stella, fundadora
da Stella Barros
Empresa levou 600 mil brasileiros
à Disney em 45 anos de atuação

Colgatevai fechar
fábricas edemitir
Planodesaneamentodaempresa,queterácustoemquatroanos
deUS$650milhões,prevêtambémterceirizaçãodeserviços

Almap/BBDO
leva o prêmio
Caboré de
agência do ano
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MEMÓRIA

Ana Paula Lacerda

Conhecida por levar cerca de 600
mil brasileiros à Disney por 45
anos, morreu ontem a Vovó
Stella, como era chamada Stella
Barros, fundadora da operadora
de turismo de mesmo nome. Aos
95 anos, sofria de Mal de Alzhei-
mer. Foi enterrada à tarde, no ce-
mitério São João Batista, no Rio.

A empresa foi fundada em
1965, mas Stella viajava com gru-
pos desde 1957. Seu trabalho foi
reconhecido pela Disney, que a
convidoupara desfilar na tradicio-
nal parada do Magic Kingdom.

“Todos gostavam. Usávamos
bandeiras e camisetas verme-
lhas,” lembra a produtora de mo-
da Milena Botelho, de 27 anos,
que viajou pela operadora quando
tinha 12. “Queria muito voltar.”

Antes da carreira solo com a
empresa Tia Augusta, de 1985
a 1992, a empresária Augusta
Fortunato trabalhou na Stella
Barros. “Aprendi muitas li-
ções, que uso até hoje no traba-
lho,” conta. “Stella ensinou a
manter a calma mesmo quan-
do tudo dá errado.” Augusta
sentiu muito a morte da amiga:
“Estou olhando para três fotos
dela que tenho na minha sala.
Dá saudades.”

A operadora Stella Barros
possuía 29 lojas espalhadas
pelo País e 3 mil agências co-
mercializavam seus produtos.
Em 2003, encerrou as ativida-
des e pediu falência devido a
problemas financeiros inicia-
dos com a crise da aviação. A
marca foi comprada pela
agência de turismo Assetur,
que hoje leva grupos ao exte-
rior sob o nome da “vovó”.●

GLOBAL – Empresa vende seus produtos em 179 países
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PUBLICIDADE
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O balé da Cia. Deborah Colker
pôs a roda a girar no Credicard
Hall na noite da segunda-feira pa-
ra a 25.ª entrega anual do Troféu
Caboré, um dos mais importantes
prêmios da propaganda brasilei-
ra, conferido pela publicação es-
pecializada Meio & Mensagem
com apoio de O Estado de S.
Paulo,O Globo, ZeroHora eEdi-
tora Abril.

A Almap/BBDO, a agência
mais premiada do mundo este
ano, combase noFestival Interna-
cional de Cannes, levou a estatue-
ta de Agência do Ano, enquanto o
Banco Itaú conquistou a deAnun-
ciante do Ano pela bem sucedida
campanha “Feito para você”. Gu-
ga Valente, da DM9DDB – a ca-
minho da YPI, holding das agên-
cias de Nizan Guanaes –, ficou
com o Caboré de Empresário de
Comunicação, e José Eustachio,
da Talent, com o de Profissional
de Atendimento/Planejamento.
Já a agência Click conquistou o
de Serviço Especializado, e a CI-
NE, o de Produção Publicitária.

O momento de divertimento
da longa cerimônia de entrega
dos prêmios ficou por conta de Ja-
ques Lewkowicz, da Lew, Lara,
que conquistou o prêmio de Pro-
fissional de Criação do Ano. Ele
prometeu economizar nas pala-
vras, para manter a tradição judai-
ca, após dizer que esperou 25
anos pela estatueta. “O que não é
nada, levando-se em conta que há
mais de 5,7mil anos meu povoes-
pera por um Messias.”

Os outros vencedores foram
Tarcísio Gargioni, da Gol (Profis-
sional de Marketing do Ano), e
RogérioGabrielComprido, daVe-
ja (Profissional deVeículo).ARe-
de Globo conquistou o de Mídia
Eletrônica e a revista Contigo o
de Mídia Impressa.●

REESTRUTURAÇÃO

A Colgate-Palmolive anun-
ciou um plano de reestrutura-
ção para os próximos quatro
anos, que custará até US$ 650
milhões para o grupo, e elimi-
nará 12% de seu quadro de fun-
cionários. Um dos objetivos
do programa, segundo a Colga-
te, é elevar o lucro por meio da
geração de poupança. Um dos
caminhos seria o fechamento
de um terço de suas 78 fábri-
cas espalhadas pelo mundo.

Além disso, alguns servi-
ços de apoio, como o de com-
pras, por exemplo, serão cen-
tralizados. A terceira parte do
plano consiste na aceleração
do processo de lançamento de
novos produtos, particular-
mente em mercados como os
do leste da Europa, Rússia,
China e alguns mercados da
América Latina e da Ásia. O
resultado líquido de toda essa
estratégia será o corte de 12%
dos funcionários da empresa
no mundo, ou 4,4 mil de um
total de 37 mil.

No Brasil, a companhia tem
três fábricas localizadas na
Via Anchieta (SP), e Osasco
(SP) e no bairro do Jaguaré, na
capital paulista, além de um
centro de distribuição na rodo-
via Raposo Tavares (SP). Ao
todo, a empresa emprega 3,3
mil pessoas no País. Procura-
da pelo Estado, a diretoria da
subsidiária brasileira não co-
mentou os impactos da deci-
são aqui. Por meio de sua as-
sessoria, limitou-se a informar
que o Brasil é um país estraté-

gico para o grupo, porque da-
qui são exportados produtos
para vários países.

No balanço do terceiro tri-
mestre a Colgate-Palmolive já
registrará despesas de US$ 45
milhões relativas às mudan-
ças. Em 2005, as despesas
com essa reestruturação deve-
rão somar US$ 200 milhões,
enquanto a poupança gerada
pelas alterações deverá chegar
a US$ 45 milhões.

A Colgate disse que, ex-
cluindo as despesas, a empre-
sa pretende atingir as estimati-
vas de lucro por ação no quar-
to trimestre e também no ano
que vem. Analistas prevêem

um lucro de US$ 0,58 por
ação no quarto trimestre e
de US$ 2,61 por ação em
2005, segundo a Thomson
First Call.

Fundada em 1806 em
Baltimore, nos Estados Uni-
dos, a Colgate-Palmolive é
hoje uma empresa mundial
de produtos ao consumi-
dor. Atualmente, comercia-
liza seus produtos em 179
países e 32 territórios, sen-
do que suas principais
áreas de negócios são higie-
ne bucal, higiene pessoal e
produtos de limpeza.● Dow
Jones Newswires e Márcia
de Chiara
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