
O Grupo AES vai passar pe-
lo primeiro teste de apetite
do mercado por seus ativos
depois de ter saído da situa-
ção de inadimplência com os
credores. Nos próximos me-
ses, será realizada uma ofer-
ta pública de ações da AES
Tietê pertencentes aos ban-
cos Banespa e Santander,
que querem sair da compa-
nhia. O Banespa possui
19,5% do capital total da em-
presa e o Santander, 0,6%.
A participação do banco pau-
lista é anterior à privatização.

A francesa Sagem vai produ-
zir celulares e placas de cir-
cuito no Brasil, em uma inicia-
tiva que deve absorver um
investimento de R$ 78,83
milhões. Os recursos, que
incluem R$ 55,99 milhões
em capital fixo e R$ 22,84
milhões em capital de giro,
estão sendo empregados na
criação de duas unidades
produtivas em Manaus, no
Amazonas, planejadas para
fortalecer os negócios da
companhia no País e em to-
da a América Latina.

Apesar da crise enfrentada
por algumas companhias aé-
reas brasileiras, as perspecti-
vas para a aviação são favo-
ráveis em 2005, segundo rela-
tório da consultoria Lafis. Em
2004, os vôos domésticos já
registraram crescimento de
12% no número de passagei-
ros transportados, a maior
alta dos últimos três anos. A
taxa de ocupação, além de
crescer 6 pontos percentuais,
superou a marca considera-
da economicamente saudá-
vel pelo DAC, atingindo 66%.

q
SEXTA-FEIRA
AGRONEGÓCIOS

O segmento de shopping cen-
ters é apontado por especialis-
tas como um dos mais promis-
sores para os fundos de inves-
timento imobiliários (FIIs) este
ano. O histórico positivo da
carteira Shopping Pátio Higie-
nópolis (foto), em São Paulo,
gera expectativa para a emis-
são de cotas do Shopping
Parque D. Pedro, em Campi-
nas (SP), o maior da América
Latina. Em 2004, o Pátio Hi-
gienópolis liderou o ranking
de rentabilidade entre os 62
fundos imobiliários do País.

Lafisvêcenáriootimista
para aéreas em 2005

Shopping é filão
para fundo imobiliário
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Sagem investe em
produção no Brasil
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17,5
bilhões de reais em dividen-
dos foram distribuídos pelas
siderúrgicas brasileiras nos
últimos cinco anos, segundo
estudo da consultoria Econo-
mática. O valor é equivalente
a 63% de todo o lucro obtido
pelo setor no período (R$
27,7 bilhões). Para este ano,
analistas projetam dividen-
dos ainda maiores que os R$
6,7 bilhões do ano passado

q
TERÇA-FEIRA
MICROS

Preço da nafta em alta ameaça
resultado das petroquímicas
Produto, que custava US$ 393 a tonelada em fevereiro, pode ultrapassar os US$ 500 até julho

CONSUMO

Amanda Brum

Comcrescimento anual dedoisdí-
gitos, o mercado brasileiro de su-
cos prontos pode estar às portas
de seu terceiro ciclo histórico, ca-
so se confirmem os rumores de
que a americana Coca-Cola ficará
com o controle da brasileira Su-
cos Mais. Depois da fase de expe-
rimentação de 1999, inaugurada
com a chegada da Del Valle, e do
crescimento das vendas desde
2001, a tônica do setor, onde fica
cada vez mais acirrada a competi-
ção, deve ser a distribuição.

Embora os sucos prontos este-
jam presentes em mais de 11 mi-
lhões de lares brasileiros, o País
ainda amarga um baixo consumo
per capita da bebida, de cerca de 2
litros por ano. Na Alemanha, por
exemplo, este número alcança 47
litros, enquanto nos Estados Uni-
dos é de 30 litros; na Espanha, 16
litros; e, no México, 9.

Para elevar o consumo, porém,
as indústrias têm pela frente oobs-
táculo da renda dos brasileiros, já
que os sucos prontos são itens de
maior valor agregado, que compe-
tem com versões mais baratas dos
refrigerantes, as versões em pó ou
mesmo as feitas pelo próprio con-
sumidor, a partir de frutas in natu-
ra.Os especialistas não se cansam
de dizer que, com uma logística
eficiente, é possível elevar a renta-
bilidade de qualquer empresa de

bebidas por duas frentes: ganho
em escala, uma vez que se abre a
oportunidade de colocar os produ-
tos em mais pontos-de-venda; e
redução de custos.

Daí a apreensão dos players do
setor com a possibilidade de a vi-
ce-líder do mercado passar para
as mãos da Coca-Cola. É que, as-
sim como a AmBev, a Coca-Cola
do Brasil é reconhecida pelos con-
sultoresde logísticacomo detento-
radeum dos sistemas dedistribui-
çãomais eficazes do País, com al-
cance de 1 milhão de pontos-de-
venda. Para efeitos de compara-
ção, a líder em vendas de sucos

prontos no mercado doméstico, a
mexicana Del Valle, chega a ape-
nas 300 mil.

Entretanto, nem todas as locali-
dades que contam com o refrige-
rante Coca-Cola ou a cerveja An-
tarctica, por exemplo, apresentam
perfil para comercializar sucos
prontos em latas de alumínio.
Tampouco as quitandas para ven-
dê-los em embalagem Tetra Pak.
Mas há espaço para redução de
custos com uma logística eficien-
te nospontos-de-vendaem quees-
ses itens chegam depois de passar

por uma série de intermediários.
Está aí um dospontos emque a si-
nergia com a Coca-Cola resulta-
ria em ganho de competitividade
para a Sucos Mais.

Diante da complexidade e do
custo de se construir uma rede de
distribuição de grande porte, para
as que ficam há a alternativa da
atuação regional, dada a aproxi-
mação maior com os consumido-
res e a área de atuação mais restri-
ta. Surge ainda a possibilidade de
parcerias, como a da Kaiser, que
usa o sistema de distribuição da
Coca-Cola, ou mesmo de fusões.

Recentemente voltaram as es-
peculações de que a Pepsi – que
no Brasil concede os direitos de
produção, venda e distribuição de
seu refrigerante à AmBev – esta-
ria em negociações para adquirir
a Del Valle. Entretanto, o presi-
dente mundial da companhia de
sucos, Roberto Albarrán, em visi-
ta ao Brasil, negou qualquer apro-
ximação da gigante americana. E
foi além: afirmou que a empresa
não tem intenção de se fundir ou
ser vendida para outro grupo que
atue no mercado de bebidas, por
acreditar que se manterá competi-
tiva, já que seu maior diferencial
é o expertise de trabalhar focada
em apenas um segmento, o de su-
cos prontos. As gigantes globais,
por outro lado, atuam em uma sé-
rie de categorias, sob o risco de
perder o foco em algumas delas.

De qualquer forma, a Del Val-
le do Brasil admitiu que uma de

suas metas para 2005 é fortalecer
a distribuição, que hoje é terceiri-
zada. O desafio, além de alcançar
450 mil pontos-de-venda em dois
anos, será transferir a experiência
da matriz mexicana, onde 70% da
distribuição se dá de forma direta,
para a unidade brasileira.

No mercado de sucos prontos,
também explorado por outras
multinacionais como a americana
Kraft Foods e a italiana Parmalat,
talvez surjam oportunidades inte-

ressantes para a AmBev. Afi-
nal, dentro do segmento de
não-alcoólicos, os produtos
que mais têm crescido no mer-
cado brasileiro de bebidas são
justamente os sucos prontos.
Os números são promissores:
em 2004, segundo a ACNiel-
sen, o segmento movimentou
211,4 milhões de litros, 15%
mais que em 2003. A expan-
são na receita foi de 21%, atin-
gindo R$ 707,12 milhões. ●

MONALISA LINS/AE

CENÁRIOS

INVASÃO – Alguns analistas já prevêem que sacolas de plástico podem começar a ser importadas em grande volume

Del Valle quer passar
de 300 mil para 450 mil
pontos-de-venda
atendidos neste ano

Sucoprontoenfrenta
desafiodadistribuição

SIDERURGIA
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QUÍMICA

Viviane Mottin

A petroquímica nacional terá
de torcer para que o mercado
interno se aqueça e que a indús-
tria consiga repassar os reajus-
tes anunciados. A nafta, fração
do petróleo usada como maté-
ria-prima petroquímica, deverá
chegar a US$ 509 a tonelada
no mercado europeu em julho,
preço a ser praticado no Brasil
em agosto. Caso os preços da
nafta não recuem e a economia
brasileira não reaja, os resulta-
dos das petroquímicas locais
em 2005 não deverão ser tão
bons como os do ano passado.

Os clientes, superestocados,
devem voltar a comprar em
abril. De janeiro a março deste
ano, as petroquímicas chega-
ram a anunciar reajuste de pre-
ços entre 10% e 12%, que fo-
ram rejeitados pelos transfor-
madores de plásticos. As petro-
químicas tentarão novamente
negociar preços, naqueles mes-
mos índices, visando recuperar
a rentabilidade perdida em ra-
zão da escalada da nafta: US$
393 por tonelada em fevereiro,
US$ 417 em março e US$ 477
para abril.

Um quadro mais pessimista
aponta mercados futuros de pe-
tróleo com o barril ao preço mé-
dio de US$ 55,30 em julho. Co-
mo a relação de preços entre
nafta e petróleo é cerca de dez
vezes o valor do barril do óleo
cru para cada tonelada, pode-
se projetar para agosto a nafta
a US$ 553; um recorde históri-
co – e incômodo. Quanto mais
alto o custo da nafta, menor a
rentabilidade da petroquímica,
caso não consiga repassar os
preços ao longo da cadeia. Os
produtos com maiores chances
de repasse são os petroquími-
cos básicos, em especial o ben-
zeno, um aromático em falta

mundialmente e, portanto, su-
pervalorizado.

EXPORTAÇÃO
Se a economia interna não se
aquecer o suficiente, a opção
será exportar. As centrais petro-
químicas, por exemplo, pode-
rão embarcar benzeno, e as in-
dústrias de segunda geração, o
monômero de estireno, mistura
de eteno com benzeno, de alto

valor devido à escassez mun-
dial. Ao exportar petroquími-
cos básicos para tentar manter
a rentabilidade, a petroquímica
local poderá reduzir o uso da
capacidade instalada para a pro-
dução de resinas. A oferta me-
nor favorecerá o reajuste de pre-
ços das resinas termoplásticas.

Pessimistas acenam com im-
portações em massa de manufa-
turados plásticos da Ásia, onde

os preços das resinas são os
mais baixos do mundo por con-
ta da maior escala de produção
de bens. Sacolas de supermer-
cados e sacos plásticos feitos
de polietileno são exemplos de
produtos que podem ser impor-
tados em grandes volumes. Os
filmes plásticos, produtos mais
fáceis de importar devido ao
volume compactado, represen-
taram no ano passado 31% do

consumo aparente de resi-
nas termoplásticas no Bra-
sil, que foi da ordem de
4,273 milhões de toneladas.

Portanto, se os transforma-
dores de plásticos não conse-
guirem negociar o repasse
com seus clientes no merca-
do interno, como as redes su-
permercadistas, o esforço
das petroquímicas terá sido
em vão. ●

ESPAÇO – Em 2004, foram vendidos 211,4 milhões de litros

Entrada da Coca-Cola pode mudar perfil do segmento
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