
A Metso Paper, fabricante de
equipamentos para a indús-
tria de celulose e papel de
origem finlandesa, anunciou
a assinatura de um contrato,
de valor superior a € 20 mi-
lhões, com a Celulose Nipo-
Brasileira S/A (Cenibra). O
contrato prevê o fornecimen-
to de tecnologia para proces-
samento químico de celulo-
se, parte do projeto de mo-
dernização da linha de produ-
ção de celulose de fibra cur-
ta que a companhia opera
em Belo Oriente (MG).

A fabricante de compressores
Schulz, de Joinville (SC), infor-
mou que espera liberação de
financiamentos de US$ 5 mi-
lhões em 2005 por conta do
contrato de longo prazo firma-
do com o DEG-MBH, da Ale-
manha. Em 2004, segundo
informa a empresa em relató-
rio, foram aplicados R$ 37,8
milhões em processos indus-
triais, logística, automação e
desenvolvimento de produ-
tos, entre outros. Grande par-
te dos investimentos tiveram
apoio do Finame.

O diretor-comercial da Rio
Polímeros (Riopol), Eduardo
Berkovitz, disse que a em-
presa deverá entrar em ope-
ração apenas no mês de
junho. O cronograma inicial
previa o início do funciona-
mento agora em abril. O
atraso foi justificado por "al-
guns detalhes que ainda fal-
tavam ser concluídos”. A
Riopol é uma associação da
Suzano Petroquímica, do
Grupo Unipar, da Petrobras
Química (Petroquisa) e do
BNDESPar.
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O presidente da Coteminas,
Josué Cristiano Gomes da
Silva, afirmou que o volume de
produção e vendas da empre-
sa deve atingir 150 mil tonela-
das em 2005. No ano passa-
do, a companhia apresentou
resultado de 121 mil tonela-
das, 22,8% superior às 98 mil
toneladas de 2003. Nos últi-
mos cinco anos, a expansão
média da empresa é de
16,5%, “resultado de investi-
mentos na ampliação e cons-
tante modernização do parque
fabril”, disse Gomes da Silva.

Coteminas prevê alta
nas vendas este ano

RioPolímerosadia início
daoperaçãopara junho

Cenibra fecha contrato
com a Metso Paper
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Schulz espera liberação
de financiamentos
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Dechicletes abombril, histórias se repetem
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SINÔNIMOS: Quem masca chicle-
tes provavelmente nunca parou
para pensar que poderia vir a ser
processado. Não pelo ato em si. E
sim porque, a exemplo de tantos
outros casos, Chicletes é uma mar-
ca registrada, pertencente à ameri-
cana Cadbury-Adams. Mas que se
tornou sinônimo de categoria de
produto e caiu em domínio públi-
co. Para o consumidor, Bombril,
Gillette, Leite Moça e Xerox asso-
ciam-se quase imediatamente a lã
de aço, lâmina de barbear, leite
condensado e fotocópia. E por
que isso acontece? Segundo Ale-
xander Sugai, diretor de design da
FutureBrand, empresa especializa-
da em construção de marcas, isso
é comum quando a empresa lança
um produto novo ou quando é lí-
der absoluta em sua categoria.

“Isso é bom para a marca, mas a
empresa tem de ter um constante
cuidado jurídico para evitar a bana-
lização”, diz. Segundo Sugai, o
Botox, da Allergan, pode ter chega-
do muito próximo dessa banaliza-
ção, devido à demora da empresa
em cuidar da proteção da marca.
“A construção da marca tem de
ser trabalhada desde o início”, diz.
“E as medidas legais têm de ser
acionadas logo da primeira vez em
que ocorrer o uso indevido.” Do
contrário, acontece o temido – ou-
tras empresas, oportunistas, pas-
sam a fazer uso comercial da mar-
ca alheia. Uma dificuldade que a
Allergan tentará superar é o fato
de o Botox ser um produto de
prescrição médica. Assim, sua
estratégia de marketing não pode
ser dirigida ao consumidor final.

FOCO
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400
mil é o número de clientes
alcançados pelo provedor
de internet Oi em seu primei-
ro mês de operação

15
mil usuários estão cadastra-
dos nos serviços de e-mail
unificado, que pode reunir
diversas contas eletrônicas

q
TERÇA-FEIRA
MICROS

DIVULGAÇÃOMineradorasestudamaumento
daproduçãodepelotasnoPaís
Produto usado como combustível na produção de aço tem hoje oferta limitada no mundo

CENÁRIOS

Dona do Botox sai
em defesa da marca
Allergan quer evitar uso do nome do produto de forma aleatória

RECURSO – Carajás, no Pará, possui grandes reservas de minério fino (pellet feed) para pelotização

PREJUÍZO - Para Simone, uso indevido da marca provoca perdas

MINERAÇÃO

Raquel Massote
BELO HORIZONTE

Anecessidade deampliar a produ-
tividade para atender à crescente
demanda mundial por aço levou
algumas empresas a se curvarem
ante os novos preços de pelotas de
minério de ferro em patamares
que surpreenderam os analistas de
mercado. Recentemente, a gigan-
te européia Arcelor fechou com a
Samarco, controlada pela Compa-
nhia Vale do Rio Doce e BHP
Billiton e segunda maior exporta-
dora mundial de pelotas, o reajus-
te de preços em 86,7% para 2005.

Acapacidadedeproduçãomun-
dial está limitada e as perspectivas
traçadas pelo setor são de que o
ponto de equilíbrio entre oferta e
demanda só será atingido dentro
de dois anos. As dúvidas são se os
projetos de aumento de produção
de pelotas em estudo no Brasil,
um dos maiores produtores mun-
diais, se justificariam; e se as side-
rúrgicas suportariamumnovo rea-
juste de preços nos mesmos pata-
mares para o próximo ano.

No caso do acordo fechado en-
tre Samarco e Arcelor, o contrato
envolve volume anual de vendas
de aproximadamente 1 milhão de
toneladas de pelotas e 500 mil to-
neladas de finos. Segundo técni-
cosdo setordemineração, aspelo-
tas sãoaopçãodas siderúrgicaspa-
ra garantir ganhos de produtivida-
de, porque permitem permeabili-
dadedegases emaior redutibilida-
de nos altos-fornos.

A pelota consiste em um aglo-
merado de finos que possui um
teor de ferro maior que os demais
produtos comercializados pelas
mineradoras. Os técnicos definem
as pelotas como um “combustível
aditivado” que seria fundamental
neste incremento, no momento
em que outro insumo utilizado na

produção, o carvão mineral, vem
caindo em qualidade.

O diretor-executivo de Finan-
çasdaVale, FábioBarbosa, avalia
que o mercado mundial de pelotas
continuará aquecido. O executivo
aponta que a recuperação mundial
e a consolidação da indústria do
aço resultaram em forte aumento
da produção e de preços do miné-
rio, que levam a um desequilíbrio
entre demanda e oferta de maté-
rias-primas usadas na siderurgia.
A estimativa do mercado é de que
somente para pelotas a demanda
atinja patamar 15% a 20% maior
que a oferta. O cálculo foi feito
em cima dos pedidos não atendi-
dos pelas mineradoras, por conta
da falta do produto.

Independentementedomomen-

toemqueopontodeequilíbrio en-
tre oferta e demanda ocorrer, os
analistas são unânimes em afir-
mar que qualquer elevação no vo-
lume produzido será facilmente
absorvidapelo setor.Comoacapa-
cidadeatual estáno limite eoscon-
tratos costumam ser de longo pra-
zo, as empresas descontratadas
não podem nem mesmo recorrer
ao segmento spot.

A analista Catarina Pedrosa, do
Banif InvestmentBanking, acredi-
ta que asprevisõesde compatibili-
dade entre oferta e demanda já le-
variamemconta aentradaemope-
ração dos projetos de ampliação.
Já Pedro Galdi, especialista em si-
derurgia e mineração da ABN-
Amro Real Corretora, avalia que
as empresas semcontratovão aca-

bar pagando o preço mais alto pa-
ra adquirir o produto. Conforme o
analista, com o atual desequilí-
brio, as mineradoras estão corren-
do para aproveitar o momento.

Entre os projetos de aumento
da produção que estão sendo ava-
liados no Brasil estão o da Samar-
co, de elevar o total de 12 milhões
para 21,4 milhões de toneladas. O
plano deve ser submetido à apro-
vação dos acionistas ainda neste
semestre, para entrar em operação
a partir do segundo semestre de
2007. A Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) também preten-
de instalar umaunidadecomcapa-
cidade para 6 milhões de tonela-
das/ano. Não se sabe onde, se na
minadeCasadePedra, emCongo-
nhas (MG), ou próxima ao Porto

deSepetiba (RJ), o que facilita-
ria as exportações de pelotas.

A Vale também anunciou
que pretende instalar uma se-
gunda fábrica em Minas Ge-
rais, emumprojetoque será co-
mandadopelacontroladaMine-
rações Brasileiras Reunidas
(MBR), na região ao sul de Be-
lo Horizonte, mas que também
depende de aprovação do Con-
selho de Administração da
companhia. A CVRD possui
atualmente nove unidades no
País, distribuídas pelos Estados
do Espírito Santo (Complexo
de Tubarão), Maranhão e Mi-
nas, que juntas têmumacapaci-
dade de produção de 23,8 mi-
lhões de toneladas/ano. A nova
fábrica demandará investimen-
tos de US$ 350 milhões, para
uma capacidade de 6 milhões
de toneladas/ano. A primeira
pelotizadorada Vale em Minas
pertence à antiga Ferteco (atual
Complexo Minas da região
Oeste). Esta planta tem capaci-
dade para 4 milhões de tonela-
das de pelotas por ano.

O professor do Instituto de
Economia da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU),
GermanoMendesdePaula, rei-
tera que as pelotas têm como
característica uma flutuação
maior de preços do que os ou-
tros tipos de minério. Ele acre-
dita que a definição dos proje-
tosnão deverá levar emcontao
cenário de curto prazo, mas
sim o mercado como um todo.
“Se as empresas brasileiras não
fizerem(as ampliações), outros
vão fazer”. Por outro lado, o
professor alerta que o sucesso
das negociações de novos rea-
justes nos preços por parte das
mineradoras a partir do próxi-
mo ano irá depender em gran-
de parte da capacidade econô-
mico-financeira das siderúrgi-
cas de absorver o impacto. ●

TELECOMUNICAÇÕES

FARMACÊUTICA

Andrea Vialli

A Allergan, fabricante da toxi-
na botulínica tipo A, mais co-
nhecida como Botox, está em-
penhada em mostrar que seu
produto não é sinônimo para
qualquer tratamento de rejuve-
nescimento que existe na pra-
ça. Embora seja marca registra-
da da empresa, o nome Botox
hoje é usado para designar um
sem-número de tratamentos es-
téticos – muitos de eficácia du-
vidosa –, que vão de cremes
anti-idade a aplicações feitas
em salões e clínicas de fundos
de quintal.

Para isso, a Allergan publica
um comunicado de esclareci-
mento em seis grandes jornais
brasileiros sobre os direitos de
propriedade intelectual da mar-
ca Botox e avisa: vai processar
quem ousar fazer mau uso do
nome do produto.

Embora exista no mercado
brasileiro há 15 anos, usado pa-
ra fins terapêuticos em áreas
como neurologia, dermatolo-
gia e ortopedia, foi de cinco
anos para cá que o uso do pro-
duto se popularizou para fins
cosméticos, graças à regula-
mentação da comercialização
feita pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Ao mesmo tempo que a Aller-
gan ganhou mercado, no entan-
to, o termo Botox caiu no domí-
nio público. É usado para de-

signar até usinas hidrelétricas
– neste caso, os projetos de ge-
ração que ficaram prontas de-
pois de 2000 mas que até há
pouco tempo não tinham con-
tratos formais de operação.

ASSOCIAÇÃO
Mas o que preocupa a empresa
não é tanto o fato de o Botox
ter se tornado sinônimo para
uma categoria de produto, até
porque a Allergan não tem
muitos concorrentes no Brasil
– além do Botox, só o Dys-

port, distribuído pelo laborató-
rio Biosintética, tem a venda
regulamentada. O problema é
a associação da marca Botox a
cosméticos e outros procedi-
mentos estéticos.

“O uso equivocado da mar-
ca Botox está crescendo na
América Latina”, explica Si-
mone Agra, diretora da Unida-
de Botox para a América Lati-
na da Allergan. Já são 63 ca-
sos de uso indevido do nome
que estão sendo investigados
pelos advogados do laborató-

rio. Destes, 20 casos vieram à
tona nas últimas duas sema-
nas. Brasil e México figuram
entre os países em que o uso
da marca está mais distorcido.

A internet responde por
grande parte do uso indevido
da marca. Anúncios apregoam
as maravilhas de cosméticos
“botox like”, “botox em cre-
me”, “botox sem agulha” ou
ainda “better than botox” para
efeitos de rejuvenescimento fa-
cial. De acordo com Simone,
as conseqüências negativas pa-
ra os negócios da Allergan são
difíceis de calcular, mas le-
vam à perda de potenciais
clientes. “As pessoas acabam

indo atrás de cremes e ou-
tros produtos e deixam de
utilizar o Botox, cuja eficá-
cia tem comprovação cientí-
fica”, afirma.

Apesar do receio da em-
presa de perder clientes pa-
ra os “genéricos”, as vendas
de Botox têm crescido uma
média anual de 15% a 20%
nos últimos cinco anos. O
Brasil já é um dos cinco
principais mercados para o
Botox. Os Estados Unidos li-
deram o ranking: só no ano
passado, foram 2,8 milhões
de aplicações. Destas, 300
mil feitas em homens, um
público crescente.●
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