
●●● Todo terreno: Estréia nesta semana a campanha do utili-
tário de luxo Land Rover Discovery 3, a cargo da agência Wunderman,
com o slogan “O mundo ficou pequeno para ele”. A Land Rover diz ter
gasto US$ 1 bilhão no desenvolvimento e lançamento mundial do carro.

A montadora alemã Audi garantiu
o emprego na Alemanha até 2011
e anunciou uma maior participa-
ção dos trabalhadores nos lucros
da empresa. A Audi, filial do grupo
Volkswagen, entrou em um acor-
do com o sindicato IG Metall sobre
horários de trabalho mais flexíveis
e um aumento da jornada de traba-
lho semanal para até 37 horas
para os empregados das áreas de
serviços e administração. A empre-
sa acertou também uma redução
salarial para os novos contratados
de 2,79% a partir de 2006.
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Grande empresa
tem dificuldade
na comunicação
Apenas 40% dos empregados da base
conhecem os objetivos dos acionistas

A gigante dos cosméticos
Avon recebeu aprovação do
governo chinês para iniciar es-
te mês suas operações de ven-
da direta em três regiões do
país. A China havia fechado
suas portas à Avon em 1998,
pelo temor de potenciais frau-
des e abusos por parte dos
vendedores. Foi permitida ape-
nas a venda dos produtos em
lojas. A Avon é a maior vende-
dora direta de cosméticos do
mundo, com receita de US$
7,7 bilhões no ano passado.

60
mil pessoas são esperadas para
esta edição do Skol Beats

70
reais é o preço do ingresso com-
prado antecipadamente

167
mil m² será a área total do evento

SkolBeats radicalizao ‘aprecie commoderação’
Em festa da música eletrônica, AmBev faz campanha para separar a dupla bebida e direção

DESEMPENHO – O novato executivo Antônio Britto evita dizer ser o responsável pelos bons resultados

Azaléia volta a mostrar
apetite para crescer
Sob o comando do ex-governador gaúcho Antônio Britto, empresa inaugurou
recentemente uma fábrica em Sergipe, lançou nova grife e aumentou os lucros

OS NÚMEROS DA FESTA

NECO VARELLA/AE

O grupo siderúrgico Mittal Steel
vai reunir todas as suas opera-
ções na Europa sob um só guar-
da-chuva. Desta forma, o grupo
divide suas atividades em três
grandes regiões: Américas do
Norte e do Sul, Europa e resto do
mundo. A Mittal Steel registrou em
2004 receita de US$ 22,2 bilhões,
com um volume produzido de
42,1 milhões de toneladas de aço.
O grupo está em vias de absorver
a siderúrgica americana ISG, ne-
gócio fechado em 2004 e que es-
pera aprovação dos acionistas.

Audi garante empregos
na Alemanha até 2011

Avon tem permissão para
venda direta na China

MARKETING

Andrea Vialli

A próxima edição do evento
de música eletrônica Skol
Beats terá foco nas ações do
chamado marketing responsá-
vel, cuja máxima é a do “apre-
cie com moderação”. Este
ano, a AmBev, promotora da
festa, quer usar interatividade
para desvincular o consumo
de bebidas alcoólicas – no ca-
so, sua marca de cerveja que
batiza o evento – da direção de
veículos.

O Skol Beats, que será reali-
zado neste sábado no Anhem-
bi, em São Paulo, está em sua
sexta edição e a cada ano atrai
mais público. Em 2000, a pri-
meira edição do evento atraiu
20 mil pessoas. No ano passa-
do, foram 50 mil presentes e
para esta edição é esperado
um público de 60 mil pessoas.
Desde 2001 o marketing do
consumo responsável está pre-
sente, mas esta é a primeira
vez que a empresa programa

estratégias mais interativas
com o consumidor.

Uma das inovações previs-
tas para este ano atende pelo
nome de “Brigada do Carona”
– serão seis artistas performáti-
cos que convidarão as pessoas
a fazer um teste lúdico do seu
grau de sobriedade. Elas terão
de andar por um tapete circu-

lar de três metros de diâmetro
com o logotipo da Skol. Quem
conseguir andar sobre a seta,
pé ante pé, sem se desequili-
brar, vai ganhar um brinde.
Quem cambalear, será convi-
dado a fazer o teste do bafôme-
tro. Se este mostrar que a pes-
soa consumiu álcool acima
dos limites recomendados e es-

tá sem condições para dirigir,
ela terá um adesivo colado na
roupa com os dizeres: “Vou de
carona – Beber redondo é be-
ber com responsabilidade”.

A exemplo de outras edi-
ções, a AmBev preparou uma
estratégia para evitar que as
pessoas dirijam após a festa.
Serão colocadas linhas de ôni-

bus especiais que farão o trans-
porte dos bolsões de estaciona-
mento do Anhembi até as esta-
ções de metrô mais próximas
(Tietê e Barra Funda). Foi fir-
mada também uma parceria
com a Cooperativa Central Rá-
dio Táxi: os passageiros que
apresentarem o ingresso do
Skol Beats terão 10% de des-

conto na corrida. Além disso,
o estacionamento do Anhembi
ficará aberto até às 18 horas
do dia seguinte, sem custo adi-
cional, para que o freqüenta-
dor da festa possa buscar seu
carro mais tarde. Ou seja,
quando estiver sóbrio nova-
mente.

“Tudo isso é para deixar cla-
ro para o público que bebida e
direção não combinam”, afir-
ma Luiz Eduardo Osorio, ge-
rente de Responsabilidade Cor-
porativa da AmBev. “É uma
mensagem que vai além do
marketing, pois reflete o papel
educativo da indústria de bebi-
das hoje.”

A revisão nas estratégias de
comunicação da indústria de
bebidas que gerou o marketing
responsável começou por reco-
mendação da Organização
Mundial de Saúde (OMS), que
conclamou o setor a ser mais
transparente com os consumi-
dores e sociedade. Hoje, a ten-
dência é seguida pelos princi-
pais fabricantes de bebidas e
também de cigarros e, na ava-
liação de Osorio, é irreversí-
vel. “A mensagem sobre con-
sumo responsável vai permear
nossa comunicação daqui para
a frente. Temos intensificado
nossas ações nesse sentido ano
a ano”, diz. A AmBev investi-
rá este ano R$ 400 milhões em
ações de marketing. ●

A fabricante de cigarros Philip
Morris anunciou que lançará no
final do mês uma oferta pública
de aquisição (OPA) pela maior
empresa desse setor na Colôm-
bia, a Coltatabaco. A estimativa é
que a operação ultrapasse a casa
dos US$ 300 milhões. A Philip
Morris vem tentando ampliar sua
presença em mercados emergen-
tes, já que o consumo vem dimi-
nuindo nos Estados Unidos e ou-
tros países desenvolvidos – devi-
do principalmente aos altos impos-
tos e restrições de publicidade.

Mittal Steel unifica
operações na Europa

Philip Morris fará oferta
por empresa colombiana

EXPANSÃO – Layout do evento no Anhembi, que terá até uma feira de moda, comportamento e consumo

CALÇADOS

Elder Ogliari
PORTO ALEGRE

Um ano e oito meses depois de
mergulhar num mar de incerte-
zas, a Azaléia volta a demonstrar
o vigor e o apetite de sempre para
crescer. Desde dezembro, a fabri-
cante de calçados femininos e es-
portivos de Parobé (RS) só tem
dado notícias boas a seus acionis-
tas e aos trabalhadores. Naquele
mês, inaugurou uma fábrica no
povoado Brasília, em Lagarto, a
primeira de uma série de quatro
que está instalando em Sergipe.
Em janeiro, lançou a grife Funny,
que se junta às marcas Azaléia,
Dijean, Olympikus e Asics no
portfólio da empresa. Em feverei-
ro, divulgou os resultados de
2004, com lucro líquido de R$ 17
milhões, um salto de 71,7% sobre
os R$ 9,9 milhões de 2003.

A transição da fase de Nestor
de Paula, o comandante que er-
gueu o grupo, para a de Antônio
Britto, o presidente responsável
pela profissionalização adminis-
trativa, mostrou-se vigorosa.
Ao final de 2004, o segmento
calçados estimava um fatura-
mento de R$ 3,5 bilhões para o
ano, com crescimento de 15,7%
sobre 2003, e a Azaléia contabi-
lizava vendas de R$ 992,4 mi-
lhões, um volume 19,8% supe-
rior ao do ano anterior. A fabri-
cação de calçados da empresa
subia 11,9%, de 31,8 milhões
de pares em 2003 para 35,6 mi-
lhões de pares em 2004.

A ampliação no Nordeste, que
vinha em ritmo lento, foi retoma-
da. Depois de acordo firmado em
1999, ogoverno de Sergipe come-
çou a entregar as obras das quatro
unidades que prometeu construir,

a um custo de R$ 5,8 milhões.
O lançamento da marca

Funny é o primeiro da era Britto.
Trata-se de uma linha de botas,
tênis e sandálias para meninas de
5 a 14 anos, com numeração de
27 a 34. “Temos a liderança no
setor de tênis e no de calçados fe-
mininos e éramos muito procura-
dos para produzir também nessa
faixa, que chamamos de júnior”,
explica o presidente.

Britto, ex-governador gaúcho,
é um executivo novato na iniciati-
va privada. E evita dizer que é
responsável pelos bons resulta-
dos. “Tenho apenas procurado
dar continuidade aos valores da
Azaléia”, ressalva, revelando
que todos os dias olha para “o
mapa”, termo que usa para defi-

nir os ensinamentos que recebeu
de Nestor de Paula, morto em ja-
neiro de 2004, vítima de câncer.

O“mapa” já previa racionaliza-
ção de custos e foco na atividade-
fim da Azaléia. Pressionado pela
concorrência de calçados piratea-
dos, câmbio desfavorável às ex-
portações e aumento da Cofins,
Britto concentrou as atividades
da empresa na elaboração, fabri-
cação e comercialização de calça-
dos, terceirizando serviços como
segurança e alimentação. Ao mes-
mo tempo, reduziu 25% das des-
pesas com programas de raciona-
lização de uso de materiais, ener-
gia e telefonia, entre outros.

A aproximação de Britto com a
os calçadistas começou em 1995,
quando ele era governador e rece-

bia comissões de empresários
preocupados com a quebradei-
ra de empresas do setor. De-
pois de deixar o governo, Brit-
to foi convidado por Nestor de
Paula a ser consultor da Asso-
ciação Brasileira das Indústria
de Calçados (Abicalçados),
em 1999, e superintendente da
Azaléia, em 2002, cargo que
exerceu até a morte do amigo.
“Meu pai vinha preparando o
processo de profissionalização
havia sete anos”, conta Paula
Camila de Paula, a filha de
Nestor de Paula que assumiu a
vaga da família no conselho de
administração. “Hámuito tem-
po ele dizia que a Azaléia não
era nossa, e sim da sociedade
em que está inserida.” ●

EM TEMPO

PESQUISA

Carlos Franco

As estratégias das grandes empre-
sas não chegam ao andar de baixo
(gerentes, lideranças intermediá-
rias e operacional) e ficam restri-
tas aos Conselhos de Administra-
ção, presidentes e diretores. Com
isso, quem realmente toca o barco
precisa assumir uma atitude reati-
va aos comandos sem ter uma par-
ticipação ativa no processo.

A conclusão é de pesquisa da
consultoria Symentics, que será
divulgada esta semana e ouviu
107 empresas com faturamento
superior a R$ 50 milhões – das
quais51% com faturamento supe-
rior a R$ 500 milhões/ano. Reali-
zada pelo terceiro ano consecuti-
vo, a pesquisa procura entender
como são formuladas as estraté-
gias de negócios e como elas são
entendidas e implementadas.

Reinaldo Manzini, diretor da
Symentics, diz que isso ocorre de-
vido à pressão por resultados de
curto prazo, que pode resultar em
efeitos nefastos no médio e longo
prazo. “A necessidadede gerar re-
sultados imediatos, somada ao es-
tímulo dos bônus para o cumpri-
mento de metas anuais ou semes-
trais, faz com que muitos dos exe-
cutivos que teriam a missão de
pensar o futuro das companhias
se concentrem na geração de cai-
xa”, diz. Com isso, esses profis-
sionais acabam por deixar de la-
do o acompanhamento de indica-
dores como a satisfaçãodos clien-
tes, a participação de mercado e
consolidação de marcas.

Tanto que apenas 53% dos ge-
rentes das empresas pesquisadas
disseram conhecer os objetivos
dos donos dos negócios. Entre as
lideranças intermediárias, o índi-

ce é ainda menor (47%). Nos ní-
veis operacionais, só 40% têm a
noção clara do que buscam os
acionistas. A informação só está
presente de forma mais consisten-
te na camada mais alta da admi-
nistração (presidência e direto-
ria), onde 83% sabem definir cla-
ramente os desafios propostos pe-
los donos das empresas.

Essa falta de conhecimento
tambémé grandequando oassun-
to é a taxa de crescimento espera-
da e a participação de mercado
pretendida pela empresa, mesmo
que em circunstâncias de forte
concorrência. Para surpresa de
Manzini, apenas 63% dos geren-
tes conhecem a expectativa dos
donos das empresas, seus acionis-
tas ou presidentes em relação ao
crescimento, e só 67% deles co-
nhecem a efetiva participação de
mercado a ser conquistada para
se alcançar as metas.

Em 2002, 93% dos diretores
conheciam os índices de satisfa-
ção dos clientes, os objetivos da
companhia neste quesito e acom-
panhavam o assunto de perto. Em
2005, este índice caiu para 77%.
Ou seja, na preocupação de reali-
zar a venda, o pós-venda foi pos-
to em segundo plano. A participa-
ção de mercado pretendida segue
o mesmo caminho. O assunto,
em2002, estava perfeitamentede-
finido para 100% dos diretores.
Em2005, apenas73%deles disse-
ram conhecer claramente os obje-
tivos neste terreno, no qual têm
de jogar junto com os funcioná-
rios para obter resultados.

Para Manzini, esses números
alertamConselhos de Administra-
ção e presidentes para integrar
mais as estratégias das empresas
aos funcionários, podendo, as-
sim, traçar planos mais consisten-
tes de crescimento. ●
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