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●●●Cara nova: A cerveja Kaiser estréia a sua campanha de
verão, criada pela agência de publicidade Giovanni, FCB, abolin-
do a estratégia de “novo sabor” e voltando às praias, onde figu-
rantes chamam pelo calor e são refrescados pela cerveja.

TÊXTILPUBLICIDADEAVIAÇÃO

A General Motors anunciou ter
chegado a um acordo com os
sindicatos de trabalhadores euro-
peus em relação a seu plano pa-
ra reduzir o quadro de funcioná-
rios na região em até 20%, equi-
valente a cerca de 12 mil funcio-
nários, em dois anos. Os cortes
são parte dos esforços da empre-
sa para reduzir em € 500 mi-
lhões os custos anuais de suas
operações européias, que não
apresentam lucro desde 1999. A
empresa deverá ter um custo de
€ 1 bilhão com as demissões.

A Companhia Jauense Indus-
trial que, junto com a Santista
Têxtil faz parte do grupo Camar-
go Corrêa, já demitiu 700 empre-
gados e hoje deverá desmobili-
zar 540 dos seus atuais 630
postos de trabalho. O setor de
tecelagem será desativado e
seu maquinário transferido para
uma unidade de produção no
município de Paulista (PE), fi-
cando em Jaú apenas a tintura-
ria. Em comunicado, o grupo
atribui a medida a um processo
de reestruturação da empresa.

O governo francês anunciou
que vai reduzir sua participa-
ção na Air France-KLM quase
pela metade, ao se desfazer
de 17,7% da fatia de 44% que
detém na companhia, o que
representa a venda de 48 mi-
lhões de ações. O ministro das
Finanças francês, Herve Gay-
mard, disse que os cerca de €
700 milhões que o governo
espera levantar com a venda
das ações pode ser direciona-
do para redução da dívida da
companhia.
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QUALIDADE

Fernando Dantas
RIO

O Brasil ganhou 12 prêmios no
concurso iF de design de produ-
tos de 2005, da Feira de Hanno-
ver, na Alemanha, considerado
umdos mais importantes do mun-
dono setor.A premiação, divulga-
da no fim de novembro, consiste
em um selo de qualidade, muito
valorizado no mundo do design.
A cerimônia de entrega dos prê-
mios será em março do próximo
ano, quando serão conhecidos
também os troféus do iF 2005,
que são conferidos a um pequeno
grupo dentre os produtos e proje-
tos premiados comoselo. Os ven-
cedores brasileiros incluem jóias,
equipamentos de informática, lu-
minárias e até um reboque para
transportar motocicletas e jet skis.
O Brasil inscreveu 105 produtos e
teve 79 finalistas.

No iF 2004, o Brasil recebeu
24 prêmios (e dois troféus). A
consultora de design Cyntia Ma-
laguti explica que a comparação
correta entre os dois anos seria
dos 12 prêmios de 2005 com 16
de 2004. Isto porque oito dos prê-
mios de 2004 foram de design
gráfico, uma categoria que agora
está destacada das demais, e ain-
da nem abriu as inscrições no
âmbito do iF 2005.

Cyntia assessora o “Design
Excellence Brazil”, parceria en-
tre a Câmara de Comércio e In-
dústria Brasil-Alemanha de São
Paulo, a Agência de Promoção
de Exportações do Brasil (Apex-
Brasil) e o Ministério do Desen-
volvimento, que dá suporte à par-
ticipação brasileira no iF.

“O prêmio ajuda muito no pro-
jeto de exportação”, diz Fernan-

do Prado, designer da linha Lu-
na de luminárias de piso e teto,
um dos premiados com o iF
2005. Ele trabalha para a Lumi-
ni, fabricante de luminárias com
sede em São Paulo. A empresa
está exportando desde o início
deste ano.

A linha Luna destaca-se por
seu sistema de iluminação dire-
cionável com rebatimento em
alumínio frisado, com uma face
branca e outra preta. “O nome da
linha tem a ver com o lado bran-
co e o lado negro da lua”, expli-
ca Prado. As luminárias de piso
custam em torno de R$ 1,9 mil,
e as de teto, R$ 900. Prado tam-
bém foi premiado no iF 2004,
com a luminária Giro. Os seus
dois trabalhos premiados em
2004 e 2005 lhe deram ainda o
Prêmio Design Museu da Casa
Brasileira, em São Paulo.

Outro produto premiado no iF
2005 foi o Super-Reboque 501,
da Vanzin Industrial Auto Pe-
ças, uma empresa com sede em
Xanxerê, município de 40 mil ha-
bitantes no Oeste de Santa Cata-
rina. O Super-Reboque levou de
quatro a cinco anos para ser de-
senvolvido, segundo Danilo
Vanzin, diretor-presidente da
empresa, que fatura em torno de
R$ 100 milhões por ano e expor-
ta 10% da produção.

O Super-Reboque, apropria-
do para motos e jet skis, com es-
trutura tubular em aço carbono,
pintura automotiva, suspensão
helicoidal com duplo estágio e
luz de ré, entre outros requin-
tes, custa US$ 2 mil nos Esta-
dos Unidos, para onde já foram
vendidas 10 unidades, e R$ 6,2
mil no Brasil. “Estamos traba-
lhando num projeto de exporta-
ção de 100 reboques por mês”,
diz Vanzin. ●

TECNOLOGIA

Dan Zehr
The New York Times
AUSTIN

A compra da divisão de compu-
tadores pessoais da IBM pela chi-
nesa Lenovo resolve alguns pro-
blemas para as duas empresas,
mas também deve beneficiar
seus concorrentes, pelo menos
no curto prazo. Analistas afirma
que a Dell e a HP, as duas maio-
res fabricantes de PCs do mun-
do, conquistaram alguns clientes
novos, ante as incertezas que um
acordo deste tamanho acaba sem-
pre criando. Ontem, a IBM anun-
ciou a venda da divisão para os
chineses por US$ 1,75 bilhão. A
empresa americana ficou com
18,9% da Lenovo.

Mas o quanto a Dell e a HP
vão ganhar de fato dependerá da
capacidade de a Lenovo e a
IBM tirarem vantagem da alian-
ça recém-anunciada. A IBM é
um nome de referência entre em-
presas ao redor do globo, en-
quanto a Lenovo domina a Chi-
na, o mercado que cresce mais
rápido no mundo. “Esta nova
empresa não pode ser subestima-
da”, afirmou o analista Tom Bitt-
man, do Gartner.

Mas as fusões nunca são tão
simples quanto somar um mais
um. Normalmente, existe tam-
bém um sinal de menos na equa-
ção. Quando a HP absorveu a
Compaq, em 2002, tornou-se a
segunda maior do mundo. Mas a
Dell e a IBM também tiveram
um incentivo de vendas, conquis-
tando clientes das empresas em
fusão. Grandes compradores de
tecnologia preferem estabilida-
de, e qualquer mudança ou incer-
teza tende a torná-los nervosos,

afirmou Chuck Jones, ex-vende-
dor da IBM que hoje ajuda a ad-
ministrar US$ 18 bilhões na
Stein Roe Investment Counsel,
em São Francisco.

Segundo ele, apesar do fato
que a maioria dos clientes deve
continuar na IBM, eles pelo me-
nos vão considerar se devem fa-
zê-lo ou não. “Se pensarmos na
fusão entre a HP e a Compaq, tra-
ta-se de um processo muito pare-
cido”, afirmou Jones. “A diferen-
ça é que este acordo é muito
mais radical, com uma empresa
chinesa, e não somente duas

companhias americanas.”
A HP já conversou com al-

guns clientes da IBM que estão
avaliando mudar de fornecedor,
de acordo com Deborah Nelson,
vice-presidente de Marketing do
Grupo de Sistemas Pessoais da
HP. Eles estão agora promoven-
do a empresa com palavras co-
mo “comprometida” e “está-
vel”. “Somos conhecidos no
mercado”, afirmou Deborah. “A
Lenovo é desconhecida.”

Mesmo assim, a Lenovo con-
seguiu o direito de usar o nome
IBM em seus produtos por

mais cinco anos. “Daremos
continuidade à nossa estraté-
gia de inovação na nova Le-
novo”, afirmou Fran O’Sulli-
van, gerente-geral da divisão
de PCs da IBM, que assumi-
rá o posto de diretor de Ope-
rações da Lenovo hoje. Na
Ásia, não haverá problema
em atrair clientes com o no-
me Lenovo, líder de merca-
do na região. A HP e a Dell
fazem progressos na região,
mas ainda estão bem atrás da
Lenovo, que domina 26,8%
do mercado chinês.●

135
milhões de dólares é o valor
da venda da unidade de
sobremesas da americana
Kraft Foods para a britânica
Premier Foods, anunciada
ontem

72
milhões de dólares foi a
receita, em 2003, das marcas
Bird’s, Angel Delight e Dream
Topping, que passaram para
as mãos da Premier Foods

LUZ – Fernando Prado, um dos premiados, e a luminária Luna

DESAFIO – Para analistas, o fato de a Lenovo ser desconhecida no Ocidente pode prejudicar vendas

EM TEMPO

DEFESA ECONÔMICA

Isabel Sobral
BRASÍLIA

No esforço pessoal de levar ao li-
mite suas ações contra o Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), o subprocura-
dor Moacir Guimarães de Mo-
rais Filho, que representa o Mi-
nistério Público Federal no ór-
gão, descobriu ontem que, por
um detalhe jurídico, terá mais
dez dias úteis do mandato de dois
anos, que deveria expirar hoje.

É que, apesar de sua nomea-
ção datar de 9 de dezembro de
2002, somente foi publicada no
Diário Oficial no dia 22. “Vão
ter que tolerar as minhas ações
até o próximo dia 22”, disse, irô-
nico. No mesmo dia, a presiden-
te do Cade, Elizabeth Farina, pe-
diu prorrogação por 15 dias do
prazo para responder aos questio-
namentos do subprocurador so-
bre viagens feitas a serviço por
conselheiros do órgão.

A descoberta do subprocura-
dor foi suficiente para reinstalar o
clima de confronto entre o MP e a
direção do Cade, que fora anuvia-

do com o anúncio do fim do
mandato de Morais hoje. Mo-
rais interpretou o pedido deFa-
rina como clara protelação pa-
ra não responder seus questio-
namentos. “Ela tenta escapar”,
disse. A presidente doCade es-
tá sob pressão para informar à
Câmara de Coordenação e Re-
visão do Patrimônio Público e
Social do MPF detalhes sobre
viagens internacionais e nacio-
nais realizadas pelos integran-
tes do Cade desde o início de
sua gestão, há cinco meses. Es-
se pedido foi feito pelo subpro-
curador Moacir Morais na se-
mana passada, com prazo de
cinco dias para ser atendido.

Noofíciooriginal do subpro-
curador, ele pede detalhes so-
bre valores, datas, destinos e,
principalmente, motivos das
viagens dos conselheiros e fun-
cionários do conselho neste pe-
ríodo. Farina explicou ao MPF
que o Cade está levantando to-
dos os dados solicitados e não
vê problemas em encaminhá-
los ao órgão por se tratarem de
informações públicas. No en-
tanto, pediu um prazo maior
para dar as informações.●
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O governo está divido sobre a edi-
ção de uma medida provisória
(MP) permitindo a intervenção do
Poder Executivo nas empresas aé-
reas. Uma primeira versão da MP
já está pronta na mesa do ministro-
chefe da Casa Civil, José Dirceu.
Porém, diante das divergências
que existem dentro do próprio Pa-
lácio do Planalto e nos ministérios
da Defesa e Fazenda em relação à
proposta, ainda não foi batido o
martelo. As reações contrárias a es-
se tipo de intervenção adicionaram
mais dúvidas sobre a adoção da
medida, considerada dura demais
por uma parcela da equipe do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.

A idéia inicial é criar um regime
de administração especial temporá-
ria (Raet) semelhante ao que existe
hoje para as instituições financei-
ras. Com isso, os controladores da
empresa são afastados e é nomeado
um interventor federal para gerir a
companhia emdificuldade financei-
ra. A partir daí, os bens e ativos da

empresa podem ser vendidos
para quitar dívida e a conces-
são é transferida a terceiros.

As linhas gerais da pro-
posta começaram a circular
pelos bastidores da Esplana-
da dos Ministérios e gabine-
tes do Congresso Nacional
no fim da semana passada.
Foi o suficiente para deixar
representantes das compa-
nhias aéreas e militares da
aeronáutica irritados. “A rea-
ção foi muito forte e a pres-
são contra a medida será
grande”, afirmou uma fonte
envolvida diretamente nas
discussões.

“Ainda não há nenhuma
definição. Dentro do próprio
governo não há consenso. Na
semana que vem, o assunto
deverá ser discutido entre as
áreas diretamente envolvidas
para amadurecer a idéia”, dis-
se uma fonte do Palácio do
Planalto. A proposta da inter-
venção surgiu em função de
muitos integrantes do gover-
no serem contra colocar di-
nheiro público para salvar
empresas aéreas privadas.●
Colaborou: Tânia Monteiro
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