
Distribuidoracria salaspara independentes

●●● Motor: A modelo eslovaca Adriana Karembeu, dona das
pernas mais longas do mundo da moda (1,22 metro, ou 2 centíme-
tros a mais que as da brasileira Ana Hickmann), apresenta no 75.º
Salão do Automóvel de Genebra o novo Cadillac.

NOVOS ESPAÇOS: Preocupado
com o pequeno número de sa-
las dedicadas ao cinema inde-
pendente, o empresário Jean-
Thomas Bernardini – proprietá-
rio da distribuidora de filmes
independentes Imovision – resol-
veu criar um espaço próprio pa-
ra o ramo. Será inaugurada no
início de maio a Reserva Cultu-
ral Paulista, no que Bernardini
chama de ponto zero do cinema
em São Paulo: a Avenida Paulis-
ta, mais especificamente o pré-
dio da Fundação Cásper Líbero.
O empreendimento compreen-
derá 4 salas de cinema com ca-
pacidade para 600 pessoas no
total, um café e uma sala vip pa-
ra quem quiser conversar sobre
os filmes num local confortável.
“Com a chegada dos multiplex,
vem ocorrendo no Brasil um
evento paradoxal,” diz Bernardi-
ni. “Existem cada vez mais sa-
las, porém, a maioria só exibe
‘blockbusters’ (arrasa-quartei-
rões). O espaço para o cinema
independente está se reduzindo
ano a ano.” Por essa razão, ele

e patrocinadores estão investin-
do R$ 3,5 milhões na criação da
Reserva Cultural. “Acreditamos
que é um negócio bastante viá-
vel, até pelo fato de o brasileiro
ser um povo que se interessa
mais do que outros por cinema
independente,” explica. “Assim
como gosta das novidades da
moda ou da comida, o brasilei-
ro gosta de ver coisas diferen-
tes no cinema. Basta oferecer-
lhe a oportunidade.” O prédio
da Fundação Cásper Líbero ga-
nhará uma nova entrada, envi-
draçada, para que o novo cine-
ma tenha ligação direta com a
Paulista. “Um milhão de pes-
soas passam ali todos os dias,
fora outras 20 mil que circulam
pelo prédio. Público certamen-
te existe”, diz Bernardini.
Alguns filmes que a Imovision
distribuiu foram Dogville e Al-
gum Lugar na África (vencedor
do Oscar de filme estrangeiro).
Um dos próximos a entrar em
cartaz será outro indicado pa-
ra a estatueta dourada, Vera
Drake.

AUTOMÓVEIS

A Goodyear vai manter no Brasil a
produção de pneus agrícolas, seg-
mento que este ano receberá inves-
timentos de US$ 4,5 milhões. Nos
EUA, a matriz do grupo anunciou a
venda da divisão agrícola para a
Titan International, por US$ 100
milhões. Segundo a companhia,
essa atividade não dava lucros. No
Brasil, a empresa lançou em janei-
ro o primeiro pneu radial agrícola
do mercado, o DT 806, o que de-
monstra sua intenção de continuar
competitiva nesse mercado, diz o
diretor Luiz Carlos Martins.

EXPANSÃO FUSÃOPNEUS

Cisnes, marrecos
e gansos com alta
rentabilidade
Aves aquáticas exóticas chegam a
ser vendidas por R$ 7 mil o casal

Com a fusão de dois escritórios
de São Paulo, começa a operar
neste mês o Freitas, Rodrigues,
Badia e Quartim Advogados. A
equipe será formada por oito só-
cios e sete advogados especiali-
zados em direito privado, comer-
cial e civil. Instalado na rua Esta-
dos Unidos, no Jardim América,
o escritório fortalecerá os servi-
ços em áreas como a trabalhista
e ambiental e aumentará as ativi-
dades institucionais do escritório
com associações de classe, câ-
maras de comércio e ONGs.
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400
milhões de euros foi o lucro líqui-
do da companhia aérea alemã
Lufthansa no ano passado, rever-
tendo um prejuízo de € 984 mi-
lhões registrado em 2003

380
milhões de euros foi o lucro ope-
racional da empresa em 2004, o
que significa um crescimento de
mais de dez vezes na compara-
ção com os € 36 milhões registra-
dos no ano anterior

A Duratex, fabricante de louças e
metais sanitários e de painéis e
pisos de madeira, controlada pela
Itaúsa, pretende investir R$ 70
milhões na operação ao longo de
2005, bem abaixo dos R$ 171,4
milhões do ano passado. “O valor
é inferior porque já concluímos o
ciclo de investimentos para ex-
pansão da capacidade produti-
va”, diz o diretor de Relações
com Investidores da empresa,
Plínio do Amaral Pinheiro. Nos
últimos três anos, a companhia
investiu cerca de R$ 900 milhões.

Duratex vai investir
R$ 70 milhões este ano

Em cartaz, a expansão
dos cinemas no Brasil
Em 2004, foram investidos mais de R$ 40 milhões na abertura de novas
salas em todo o País. Para este ano, já há vários projetos em execução

Escritórios de advocacia
se unem para crescer

GoodyearmantémnoPaís
sua divisão agrícola

GANHOS – Casal de cisnes negros pode custar entre R$ 800 e R$ 1 mil
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Um negócio de rentabilidade ím-
par. Ex-dono de metalúrgica e de
concessionária, o empresário
Eduardo Bolognesi apresenta
dessa forma seu mais recente pro-
jeto, a criação de aves aquáticas
exóticas. Às margens da Rodo-
via Anhangüera, na cidade de
Louveira, região de Campinas,
ele mantém a criação de 35 dife-
rentes espécies entre marrecos,
gansos e cisnes.

Há desde a simpática e colori-
da carolina, um patinho vendido
a R$ 100 o casal, até os cisnes
whooper e trumpeter, difíceis de
serem encontrados no Brasil, que
chegam a ser vendidos a R$ 7
mil o casal. Preço para represen-
tantes, que depois tratam de re-
passar as aves para outros criado-
res ou para o varejo.

Bolognesi explica que prefere
não vender diretamente ao varejo
para evitar problemas com o Iba-
ma. “Não tenho placa, não aten-
do ninguém no portão”, diz. Ele
comenta que as aves mais raras,
como o trumpeter e o whooper,
por enquanto são vendidas sob
encomenda, já que seu plantel é
pequeno e ele tem mantido os fi-
lhotes como matrizes para am-
pliar a produção. É o único produ-
tor desses animais no Brasil.

Outra espécie de cisne, o real,
o mais conhecido deles, chega a
R$4,5mil o casal.A estrela da ca-
sa, porém, é o cisne negro. O pro-
dutor mantém na propriedade
200 casais. Até o ano passado,
eles produziam cerca de 2 mil fi-
lhotes. Este ano, a expectativa do
empresário éaumentar essenúme-
ro em 50%. Cada casal produz,
em média, 15 filhotes por ano. O
par é vendido, quando alcança
seis meses de idade, por um preço
entre R$ 800 e R$ 1 mil.

Bolognesi calcula faturamento
de R$ 2,4 milhões apenas com os
cisnes negros. Gasta com seu
plantel todo cerca de R$ 100 mil
em ração por ano e mão-de-obra
de três empregados que cuidam
dos animais em tempo integral.
“A rentabilidade é absurda”, diz o
produtor. Há na propriedade um
berçário, com iluminação espe-
cial para aquecer os filhotes e que
exige higienização diária, e uma
estufa onde são mantidos os ovos

que não eclodiram no ninho. “A
mãequer garantir a vida dos filho-
tes. Quando há ovos demorando
para eclodir, ela os abandona para
manter vivos os que já nasce-
ram”,dizo empresário. Nesses ca-
sos, os ovos vão para a estufa on-
de terminam de ser chocados.

A chácara onde as aves são
criadas tem 278 mil m², mas a
criação ocupa cerca de 80 mil m²
da área total. A água é provenien-
te de nascentes dentro da proprie-
dade e reservada em pequenos la-
gos planejados pelo produtor. “A
água precisa ser natural e limpa”,
comenta. O criador quase não
temgastos com medicamentospa-
ra os animais. “Eles são muito re-
sistentes. De três em três meses
usamos um vermífugo light. O
fornecedor de ração lembra quan-
do é hora de usá-lo”. Os animais
são provenientes principalmente
da Oceania e da Indonésia.

Com um plantel considerável
de cisnes negros, o produtor ago-
ra quer aumentar a criação das ou-
tras espécies. O negro está pronto
para produzir em dois anos. O

trumpeter, o whooper e o real po-
dem levar até quatro anos para
atingir a maturidade sexual. O
tempovaria de acordocomaespé-
cie. Mandarins e carolinas, por
exemplo, começam a procriar aos
cinco anos. Entre whooper, trum-
peter e real, Bolognesi possui pou-
co mais de 30 matrizes.

O produtor não diz qual é seu
faturamento anual. Mas desfez-se
da metalúrgica e da concessioná-
ria para dedicar-se ao novo traba-
lho. Pensa em ampliar a criação
para outros tipos de aves, não
aquáticas.Citaque umgrande em-
presário brasileiro pagou recente-
mente US$ 47 mil por uma caca-
tua, ave australiana da família dos
papagaios.

Bolognesi possui alguns casais
de espéciesdecacatua emsuapro-
priedade e eventualmente comer-
cializa os filhotes, mas ainda não
possui criação comercial dessas
aves. Elas chegam a custar R$ 22
mil o casal para representantes e
R$ 22 mil a unidade em lojas de
animais de estimação.●

ATRAÇÃO–Filmesdemaiorapelo,comoHomemAranha2, derambonsresultadosaoscinemasem2004

EXPANSÃO – Fernandes, da Cinemark, quer chegar a outras cidades
Empresário quer
agora expandir
empreendimento para
aves não aquáticas
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O cinema brasileiro pode não
ter levado nenhum Oscar, mas
os exibidores têm motivos para
comemorar. Para as grandes re-
des de cinema, o boom de no-
vas salas – iniciado no fim dos
anos 90 – vai continuar e a boa
safra de filmes exibidos no ano
passado fez com que 2004 fos-
se um ano de recordes de bilhe-
teria.

“Abrimos 32 novas salas em
2004 e temos 20 planejadas pa-
ra este ano”, conta Valmir Fer-
nandes, presidente da rede Ci-
nemark no Brasil. “São salas
no Shopping Iguatemi, em São
Paulo, e em Vitória. Também
estamos estudando a possibili-
dade de entrarmos em outros es-
tados.”

Em 2004, a rede investiu R$
40 milhões em expansão, totali-
zando 35 complexos pelo Bra-
sil com 302 salas de exibição.
“Apesar de não estar tão propí-
cio ao crescimento como esta-
va em 1997, o mercado brasilei-
ro de cinema ainda está num
movimento de expansão”, opi-
na o presidente. “As salas estão
melhores, em lugares de acesso
prático e exibindo bons filmes.
É natural que mais pessoas ve-
nham ao cinema e ainda exis-
tem lugares onde esse público
pode ser explorado, mesmo em
cidades com muitas opções, co-
mo São Paulo e Rio.”

O Grupo Severiano Ribeiro,
o maior e mais antigo de capi-
tal nacional e detentor da mar-
ca Kinoplex, pretende abrir se-
te novas salas em Osasco, re-
gião metropolitana de São Pau-
lo, em um shopping a ser inau-
gurado em setembro. “Serão in-
vestidos R$ 6 milhões. As salas
terão transmissão digital, com
maior qualidade de imagem e
som”, conta Francisco Pinto, di-
retor de planejamento e expan-
são do grupo.

Além disso, a rede, que tem
mais de 200 salas, vai reformar
o cinema do shopping Nova
América, no Rio de Janeiro,
transformando as atuais cinco
salas em quatro de tamanho sta-
dium – com maior pé direito e
telas amplas – e construir mais
três no local. Os investimentos
no projeto deverão somar R$ 4
milhões. “Ao todo, a rede terá
1.850 lugares novos neste ano.
Mas ainda há pontos para ex-
pansão, como na Berrini, em
São Paulo”, diz. Para 2006, Pin-
to acredita que conseguirá fazer
a remodelação de mais três cine-
mas de shoppings. “Não quere-
mos perder nosso público.”

O Grupo Cineplex também
investiu. Na semana passada,
inaugurou duas salas em Belo
Horizonte, no Cineplex Dia-
mondMall, uma delas equipa-
da com a tecnologia de áudio
THX – criada pelo estúdio
americano Lucas Film, de
George Lucas. O grupo é o se-
gundo no Brasil a utilizar a
THX, já usado em uma das sa-
las do Severiano Ribeiro em
São Paulo. O Cineplex totali-
zou 35 salas, entre Belo Hori-
zonte, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Brasília e Salvador.

EXPECTATIVAS
O ano que passou também
foi marcado pelo recordes
de bilheteria. “Desde Tita-
nic, em 1997, um filme não
levava 7 milhões de pessoas
ao cinema como o Homem-
Aranha 2 fez,” lembra Car-
los Marin, diretor executivo
da UCI no Brasil. “E Shrek 2
teve a maior bilheteria de
animação do País, dentre ou-
tros sucessos.” A UCI teve
10 milhões de espectadores
em 2004, ante 9,2 milhões
em 2003. Ele acredita, po-
rém, que em 2005 ocorra
uma pequena redução no pú-
blico. “Não há filmes com
tanto apelo aos brasileiros,”
observa. A rede registrou
em janeiro uma redução de
7,6% em relação ao público
do mesmo período do ano
passado.

No Cinemark, a impres-
são é a mesma. Com público
16% menor que o de janeiro
do ano passado, Fernandes
acredita que “os filmes que
realmente atrairão os brasi-
leiros não são os do Oscar,
mas os próximos lançamen-
tos”. Dentre o que vem por
aí, estão prováveis arrasa-
quarteirões Star Wars, Har-
ry Potter e Batman. “Deve-
mos terminar o ano com 5%
a 8% de espectadores abaixo
de 2004. Se isso não ocorrer,
será uma bela surpresa.”

O Grupo Severiano regis-
trou em 2004 aumento de
4% em seu público, mas, as-
sim como o Cinemark, teve
16% menos espectadores
em relação a 2003. “Nosso
negócio depende dos filmes
e este ano eles não tiveram
apelo. Os do Oscar são mui-
to cabeça e o único mais atra-
tivo é O Aviador”, afirma.
Segundo ele, o maior suces-
so de janeiro foi o suspense
O Grito. No ano passado, a
atração foi o poderoso final
da trilogia O Senhor dos
Anéis.●
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EM TEMPO
RESULTADOS

%HermesFileInfo:B-16:20050302:B16 NEGÓCIOS
QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2005 ● O ESTADO DE S.PAULO

jaime

Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 mar. 2005. Economia, p. B16.




