
Wando empresta a voz para o Mon Bijou

‘TheNewYork Times’
vai unir suas redações
qPÁG.B15

NOVELA:ABombrilvoltouàDPZ,
deondesaiuem1986,paraquea
agênciaquecriouo“garoto-Bom-
bril”dêumaforçaaorelançamen-
todoMonBijou–amaciante,sa-
bão líquido,sachêsperfumadose
líquidoparapassarroupas–,há
trêsanos foradamídia.Aopção
daagência,dizodiretordeCria-
çãodaDPZ,CarlosSilvério, foi
criarumclimade“noveladasoi-
to”,procurandoatingirasconsu-
midorasquetêmumarelação ínti-
macomasroupas,explorandoa
maciezeoperfume.

Paratal,escalouocantorWando,
quedávidaàcanção-temadopro-
duto,quetemcomoslogan“Me
aperta,mecheira,mechamade
MonBijou”.Ocantorvaiaparecer
emcomerciaisapartirdehojeaté
domingo,quandoacampanhaco-
meçaparavaler.Omercadobrasi-
leirodeamaciantesmovimenta
poranoR$722milhões,doqual
MonBijoutem12%ealíder
Comfort,19%.ComaajudadeWan-
doedeuminvestimentodeR$15
milhões,amarcaquerconquistara
liderançaaté2007.
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Secretáriascondenam
exibicionismodeKarina

ARTIGOSESPORTIVOS

DanielHesselTeich

A alemã Adidas deu ontem seu
passo mais ousado na guerra
que disputa com a americana
Nike. A empresa anunciou a
compra da também americana
Reebok, a terceira colocada no
ranking mundial de artigos es-
portivos, porUS$3,8bilhões.O
negóciogarantiráàempresaeu-
ropéia maior penetração no
mercado americano, onde a
Reebok passou a consolidar
sua posição a partir da década
de 1980. Apesar de ser uma po-
têncianaEuropa,aAdidassem-
pre teve dificuldade para se fir-
mar nos EstadosUnidos.
Comacompra,queaindapre-

cisa ser aprovada pelas agên-
cias regulatórias americanas e
européiasepelosacionistasdas
duas empresas, a Adidas-Ree-
bok passará a deter cerca de
20%domercadomundialderou-
pas e calçados esportivos.ANi-
ke, líder isoladadessemercado,
é dona de aproximadamente
30%. Estima-se que as vendas
mundiais de artigos esportivos
movimentem US$ 145 bilhões
porano.Noanopassado,asven-
das da Adidas e da Reebok so-
madas chegaram a US$ 11,7 bi-
lhões, dos quaisUS$7,8 bilhões
são relativos à empresa alemã.
ANike faturouUS$ 13,7 bilhões
no ano passado.
A estratégia da Adidas é

manterasduasmarcas.Segun-
do o presidente da empresa,
Herbert Hainer, as marcas se-
rão mantidas separadamente
de forma que uma complemen-
te a outra. O objetivo é enfren-
tar com maior eficácia o domí-
nio da gigantesca Nike. Assim,
a Adidas continua com seus tê-
nis e acessórios de alta perfor-
mance e tecnologia, com foco
no futebol, atletismoe esportes
de aventura, enquanto a Ree-

bok manterá a diretriz voltada
para moda e esportes típicos
dosEstadosUnidos.
“O portfólio de produtos ga-

rantirá a presença das empre-
sasemquasetodasgrandesmo-
dalidades esportivas do mun-
do. A Reebok é extremamente
forteemesportescomobasque-
teefutebolamericano,enquan-
toaAdidas é fortenoscampeo-
natos de futebol da FIFA e da
LigaEuropéiaenosJogosOlím-
picos”, disse Hainer. “As duas
marcasindividualmenteacaba-
rão agregando valor uma à ou-
tra”,dissePaulFireman,presi-
dentedaReebokeumdosprin-
cipaisresponsáveispelaarran-
cada da empresa no mercado
americano nos últimos 20
anos.
A expectativa das duas em-

presas é quea transação esteja

concluída no primeiro semes-
tre de 2006. Os executivos da
Adidas e da Reebok acreditam
que não encontrarão maiores
resistências de acionistas para
fechar a compra. Também não
háperspectivasde fechamento
de unidades ou demissões. No
Brasil, a Adidas informou que
por enquanto não haverá alte-
ração nas operações locais. Da
mesma forma, a Vulcabrás,
quedetémosdireitosdeprodu-
ção e comercialização da Ree-
boknoPaís, informoupormeio
de sua assessoria de imprensa
que nadamudará.
Apesar do otimismo das

duas empresas, analistas de
mercadosapontaramdificulda-
des no caminho da fusão das
operações. A primeira diz res-
peito ao real poder de fogo das
duas empresas,mesmo juntas,

contra uma rival tão dominan-
tequantoaNike.Outroproble-
ma é conjugar culturas empre-
sariais e mercadológicas tão
distintasquantoasdaAdidas e
da Reebok. A alemã é voltada
paraperformance e excelência
técnica, enquanto a americana
temmaisapelocomercialvolta-
do para o mundo da moda e do
entretenimento, patrocinando
cantores e celebridades.
“AAdidasprecisatomarcui-

dado para não afugentar seus
leais atletas”, disse o consultor
alemão Erich Joachimsthaler,
da empresa de marketing Vi-
valdi Partners. “Mas não deixa
de ser estimulante perceber
que é a primeira vez que a Adi-
das de fato decide competir
com a Nike, uma empresa que
hoje enfrentaproblemasdege-
renciamento.” O mercado rea-
giubem:asaçõesdaReeboksu-
biram 2,3% na Bolsa de Nova
YorkeasdaAdidas, 6%naBol-
sa de Frankfurt.
A multinacional alemã en-

saiouháquatromesesumdesa-
fio à dominância da americana
nos caríssimos tênis tecnológi-
cos de corrida. Na ocasião, a
alemã lançou o tênis Adidas 1
com uma colossal campanha
de marketing de US$ 40 mi-
lhões, com nítido apelo para o
mercado americano. O tênis
temumchip embutido no sola-
doeregulaautomaticamenteo
nível de absorção de impactos
como forma de melhorar o de-
sempenhodocorredor.NoBra-
sil, oAdidas 1 foi lançado como
preço de R$ 1mil. Nos Estados
Unidos, custava na época do
lançamentoUS$250,US$50a
mais que o mais caro tênis à
venda.AAdidaspagoucarope-
lodesafio: calcula-sequeapro-
dução de um par do Adidas 1
custede4a5vezesmaisdoque
a de um tênis de corrida con-
vencional.●Comagênciasinter-
nacionais

Adidas e Reebok juntas contra Nike
Empresa alemã compra concorrente americana por US$ 3,8 bilhões e declara guerra à maior fabricante de tênis do mundo

Herchcovitch mudará
visual no McDonald’s
Estilista tem missão de tornar fashion o uniforme de atendentes

Bombril reverte perda
e lucra no semestre
Ganho de janeiro a junho deste ano alcançou R$ 137,62 milhões

SEPARADAS -ParaHainer, daAdidas, asmarcassecomplementarão

PALPITE -Funcionáriosdo fast fooddãosugestõesaHerchcovitch

AFP

MÔNICA ZARATTINI/AE

MODA

OestilistaAlexandreHerchco-
vitch, um dos mais badalados
danovageraçãodamodabrasi-
leira, foiaoMcDonald’sdaAve-
nida Henrique Schaumann,
emSãoPaulo,paraumprogra-
madiferentena tardede terça-
feira. Ele não pediu sanduí-
ches, nem refrigerantes ou so-
bremesas. Queria mesmo era
saber como se sentem os fun-
cionários da maior cadeia de
fast-food do mundo em seus
uniformes e o que esperam de
uma roupa de trabalho.
Explica-se: Herchcovitch é

o primeiro estilista a ser con-
tratado em todo o mundo pela
rede para criar uniformes
maismodernos para os funcio-
nários, dentro de uma decisão
que deve envolver outros esti-
listas nos 119 países em que o
McDonald’s – redeque faturou
US$ 19 bilhões no ano passado
– está presente.
No Brasil, a rede de lancho-

netes que tem hoje 34 mil fun-
cionários e 1,1 mil pontos-de-
venda (além de lanchonetes,
quiosques e McCafés) chegou
em 1979 e trouxe na bagagem,
como o faz em todos osmerca-
dos, um modelo pronto de
layout de lojas e uniformes.
Agora, num esforço de ima-
gememtodos osmercados, es-
tá contratando estilistas para
oferecerumaimagemmaismo-
derna aos seus funcionários –
são1,5milhãoaoredordomun-
do. Herchcovitch foi o primei-
ro a ser contratado.

O estilista fechou acordo
por seis anos, num processo
queenvolvea criaçãoeadiver-
sificação do vestuário dos fun-
cionários da rede. Emumadas
mesas do salão da lanchonete
paulistana, ele dispôs diferen-
testecidosparasaberdaprefe-
rênciadecercade40funcioná-
rios de diferentes Estados
(SãoPaulo, Rio de Janeiro, Pa-
raná, Rio Grande do Sul e Dis-
trito Federal). Ouviu daqueles
quemoram no Sul, a preferên-
cia por tecidos mais encorpa-
dos, devido ao frio, e dos doRio
de Janeiro e Brasília, a prefe-
rência por tecidos mais leves,
mais apropriados ao calor. As
gestantes também preferem
uma roupamais cômoda,mes-
mo que alinhada à dos demais.
Em comum, porém, todos

gostam do boné, se sentem
mais jovens e dentro do espíri-

to da rede, onde a maioria
dos atendentes têm idade
entre16e20anos.Essesfun-
cionários também gosta-
riam de ter uma roupamais
casual para domingos e fe-
riados– talvez,umuniforme
maisleve.Herchcovitchago-
ravaiavaliar todasassuges-
tões e começar a desenhar a
coleção que considera uma
nova etapa na carreira.
Ele não terá, no entanto,

como fugir muito do traço
unissexdos uniformes, ape-
sar dos pedidos das meni-
nas por roupas mais justas,
comalgumdecote, hoje ine-
xistente, edosmeninos, que
gostariam de ter camisetas
mais largas para compor
com jalecos. Herchcovitch
garante que terá total liber-
dade para criar. A conferir.
● C.F.

BALANÇO

CarlosFranco

A Bombril fechou o primeiro
semestre do ano com lucro lí-
quido de R$ 137,62milhões an-
te um prejuízo de R$ 68,47 mi-
lhõesnomesmoperíododoano
passado. A receita bruta au-
mentou 32,4%, chegando a R$
396,9 milhões de janeiro a ju-
nho, mais o destaque foi a ren-
tabilidade, com a receita líqui-
da chegando a R$ 293,5 mi-
lhões. O resultado, segundo o
diretor-superintendente da
Bombril, Cláudio Del Valle, re-
sulta do plano de reestrutura-
ção da administração judicial
da empresa posto em prática
nos últimos dois anos. O plano
focou no aumento de receita e
redução de custos, acoplado a
investimentoemmarketingpa-
ra evitar perda de mercado
dos produtos.
Para isso, a empresa reduziu
onúmerodoseuquadrode fun-
cionários de 2.027 no primeiro
semestre de 2003 para os
atuais 1.446, investiu R$ 25 mi-
lhões em máquinas e equipa-
mentos, valor que inclui refor-
masna unidadedeSãoBernar-
dodoCampo,mais investimen-
tos pontuais nas fábricas de
Abreu e Lima (PE) e Sete La-
goas (MG).
Del Valle disse que, ao pôr o
centro de desenvolvimento de
produtos para atuar, também
foi possível reduzir o custo do
gasto com produtos químicos
de R$ 805 a tonelada para R$
718, mesmo com aumento de

produção. “Também efetua-
mos aumentos de preços da lã
de aço, sem perda expressiva
demercado.Hoje,Bombril tem
70%,masopreço líquidomédio
dalãdeaçopassoudeR$6,2mil
a tonelada no primeiro semes-
tre de 2003 para R$ 15,4mil.”
Outra estratégia foi a de vol-
tar a investir em publicidade
nos produtos de maior valor
agregado. Do investimento de
publicidade previsto para o
ano,deR$30milhões,R$ 15mi-
lhões vão para a linha Mon Bi-
jou. Outros R$ 8milhões foram
aplicados no primeiro semes-
tre no Limpol e o restante deve
sustentarpromoçõesnoponto-
de-vendaepatrocínioqueenvol-
ve todas as marcas do grupo.
Alémdisso, a empresa está lan-
çandoalinhaProntonoNordes-
te, com produtos de preço me-
nor, de amaciantes a detergen-

tes líquidos, além de sabão em
pó, naqual está investindoR$5
milhões.
Com esses resultados, a em-
presa conseguiu reduzir a dívi-
da com fornecedores – hoje em
R$ 32milhões – e está, segundo
Del Valle, pagando obrigações
fiscais que estavam em atraso.
“Aoperaçãoestá trazendofôle-
goparaocumprimentodeobri-
gações e valor para os acionis-
tas”, diz. O exemplo vem do va-
lordasaçõesdaBombrilnaBol-
sadeValoresdeSãoPaulo (Bo-
vespa), de R$ 2,30 em 2003 pa-
ra a oscilação atual entre R$
8,00 eR$ 10,00 o lote.
Oquemaisempolgaosexecu-
tivosdaadministração judicial,
porém, é a força dasmarcas da
empresa. “É só anunciar que a
consumidora volta. Em troca
dessa fidelidade, oferecemos a
qualidade”, diz. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 ago. 2005. Economia, p. B14.




