
Costa da Mata Atlântica
aposta na divulgação

Para divulgar as nove cida-
des da Costa da Mata
Atlântica – Bertioga, Cuba-
tão, Guarujá, Itanhaém,
Mongaguá, Peruíbe, Praia
Grande, Santos e São Vi-
cente –, o Santos e Região
Convention & Visitors Bu-
reau lançou o Guia do Pro-
fissional deEventos em ver-
são multimídia e trilíngüe
(português, espanhol e in-
glês). O material traz uma
radiografia da infra-estrutu-
ra de lazer, negócios e ser-
viços das cidades partici-
pantes, além um calendá-
rio de eventos. Informa-
ções no www.santosere-
giaoconvention.com.br.

Nova unidade Meliá,
em Guarulhos

Com destaque para a área
de negócios, a rede Sol Me-
liá inaugurou, no início da
semana, o Meliá Confort
Guarulhos. Próximo do Ae-
roporto Internacional de
São Paulo, o hotel tem sete
salas e capacidade para
até 770 pessoas em auditó-
rio. Conta, ainda, com um
diferencial: transfer para o
aeroporto.

Mais um produto
da Embratur

Com metas ambiciosas pa-
ra os próximos anos – en-
tre outros aspectos, atrair 9
milhões de turistas para o
País –, a Embratur está lan-
çando vários produtos de
promoção internacional.
Em São Paulo, foi apresen-
tada a vertente Turismo de
Negócios e Eventos. A me-
ta, claro, é aumentar o nú-
mero de eventos internacio-
nais sediados no Brasil,
com conseqüente maior flu-
xo de pessoas e serviços.
De acordo com o I Dimen-
sionamento Econômico da
Indústria de Eventos, reali-
zado pelo Sebrae e pelo Fó-
rum Brasileiro dos Conven-
tion & Visitors Bureau, ocor-
rem anualmente mais de
330 mil encontros comer-
ciais no País, com 79,9 mi-
lhões de participantes.

Caesar Park vai reabrir
na Faria Lima

Uma notícia do Grupo Po-
sadas deixou os saudosis-
tas de cabelo em pé. É que
o tradicional Caesar Park
São Paulo fecha as portas
na Rua Augusta, após 27
anos, e vai para a região da
Faria Lima, na zona sul de
São Paulo. A abertura no
novo endereço está previs-
ta para maio de 2004. O
conjunto contará com torre
de escritórios e centro co-
mercial, entre outras como-
didades. O antigo endere-
ço, na Rua Augusta, deve
ser transformado num pré-
dio residencial.

PUBLI- EDITORIAL

Na praia, os banhistas aumentam os cuidados com o corpo

RENATO CRUZ

As pequenas e médias
empresas já respon-
dem por mais de 30%

do faturamento mundial da
IBM e são o segmento que
mais cresce. Somente na Amé-
rica Latina, este mercado mo-
vimenta US$ 5,1 bilhões por
ano, de acordo com a empre-
sa de pesquisa IDC. A parcei-
ra Logocenter, de Joinville,
lançou uma solução que per-
mite criar portais de internet,

integrados com os sistemas
de administração, de uma for-
ma mais fácil, sem necessida-
de de programação.

A solução,
que se chama
Logix ERPII
Portal, une o sis-
tema de gestão
empresarial da
Logocenter à so-
lução de portais
da IBM. “O ob-
jetivo é atender
a empresas que
tenham de 100
a mil usuários”, explicou o di-
retor de Novos Negócios da
Logocenter, Álvaro Junckes.

“Para pequenas e médias,
os produtos têm de ser fáceis

de instalar”, disse o gerente
de Vendas de Software da
IBM Brasil, Jorge Rivva. “É
um segmento que não tem de-

senvolvimento
interno de solu-
ções.”

A solução per-
mite que cada
funcionário da
empresa confi-
gure um portal
personalizado,
integrado ao sis-
tema de gestão.
Além disso, o

sistema possibilita a criação
de sistemas de comércio ele-
trônico entre empresas e para
a internet.

Setenta por cento dos clien-

tes da Logocenter são empre-
sas médias, com 100 a mil
usuários. As empresas gran-
des, como Lorenzetti e Citro-
suco, representam 15% e o
restante são companhias pe-
quenas, com menos de 100
usuários.

A parceria com a IBM po-
de ser estendida para outros
países da América Latina.
“Ajudamos parceiros nacio-
nais a buscarem outros mer-
cados”, afirmou Rivva. A Lo-
gocenter já tem clientes na
Argentina e está em contato
com a subsidiária da IBM no
México, explorando oportuni-
dades de negócio. “Também
estudamos o mercado chile-
no”, conta Junckes.

Mary Mizuno fechou parcerias para cartão de loja ser utilizado em outros estabelecimentos
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Brasileiro gasta milhões e
cuida mais da pele no verão

CARLOS FRANCO

Foram necessárias 26 mil
horas de pesquisa, pla-
nejamento e desenvolvi-

mento de embalagens que con-
sumiram R$ 5 milhões para
que O Boticário chegasse a
uma nova linha de 13 produ-
tos voltados para o verão, in-
cluindo bronzeadores, proteto-
res solares e cremes. No Bra-
sil, foram criados e testados,
na fábrica da empresa, em
São José dos Pinhais (Para-
ná), depois passaram por no-
va bateria de testes no Skin In-
vestigation and Technology
que fica em Hamburgo, na
Alemanha. De lá, seguiram
para a França, onde foram de-
senvolvidas embalagens que
aliam tecnologia com charme.

O resultado, diz a diretora
de Marketing de O Boticário,
Elaine Simões, é a linha Gol-
den Plus, que apresenta um
protetor solar que reúne, num
único, produto, proteção do
DNA, imunoproteção e filtros
fotoestáveis, que prolonga a
ação do produto. Para Elaine,
a proteção ao DNA, “para im-

pedir alterações causadas pe-
lo sol no patrimônio genético
das células, é a grande novida-
de”.

Com uma rede 2,2 mil pon-
tos de venda e movimento de
R$ 1,3 bilhão no ano pasado,
O Boticário espera conquistar
novos consumidores com a li-
nha de produtos. “Hoje, o bra-
sileiro está mais consciente
dos cuidados exigidos pela pe-
le, especialmente porque te-
me o câncer de pele, e isso es-
tá se refletindo em números
no mercado”.

Por isso mesmo, nessa dispu-
ta por vendas de R$ 254 mi-
lhões de agosto do ano passa-
do a fevereiro deste ano, O Bo-
ticário não estará sozinho. Até
porque as ven-
das cresceram
24% neste perío-
do avaliado pelo
Instituto AC.
Nielsen em rela-
ção ao mesmo
período imedia-
tamente ante-
rior. É essa ex-
pansão que justi-
fica também o in-
vestimento da Unilever na li-
nha de Seda Verão Intenso, de
cuidados com os cabelos. A ge-
rente desta marca da Unile-
ver, Patrícia Tonetti, diz que
serão investidos R$ 7 milhões

no verão para promover a li-
nha que inclui xampu, condi-
cionador, creme para pentear
e creme de tratamento pós-sol.

O presidente da alemã Ni-
vea no Brasil, Paulo Zuttolo,
também investe em Nivea

Sun, a sua linha
de produtos e
cremes hidratan-
tes para o verão,
e fechou parce-
r i a c o m o
WWF, uma or-
ganização não-
governamental
voltada para a
conservação da
vida selvagem,

em que parcela das vendas vai
para a WWF. Na compra, a
partir deste mês, de qualquer
produto Nivea Sun, o consu-
midor ganhará bolsa plástica
100% reciclável, a ser retirada

com demonstradoras nos pon-
tos de venda, com estampas
de animais brasileiros ameaça-
dos de extinção: baleia-jubar-
te, tartaruga-marinha e boto-
cachimbo.

Nessa disputa, a Johnson &
Johnson também reforça a pre-
sença dos produtos nos pontos
de venda, assim como a OX,
que desenvolveu produto que
pode ser usado e dá o tom bron-
zeado na pele mesmo para
quem não quer ir à praia ou fi-
car exposto ao sol. Já o Co-
ppertone, da Schering-Plough,
tem até hoje na ‘Little Miss”,
aquela meninha cujo cachorro
puxa a calcinha, um símbolo
que seduz novos e antigos con-
sumidores. O produto está pre-
sente no Brasil desde os anos
60, quando a preocupação
com a pele sequer era assunto
nas praias.

A parceira Logocenter
lança uma solução que

facilita criação
de portais

Encontro no Recife
pode definir comprador

das duas redes e
do cartão Hipercard

Varejo popular é foco de empresa francesa
Administradora de

cartões do Carrefour
quer ganhar mercado
com bandeira própria

VERA DANTAS

Ovarejo popular e as re-
des de lojas de médio
porte estão no foco de

uma das maiores empresas eu-
ropéias de crédito ao consumi-
dor, a francesa Cetelem, perten-
cente ao Banco Paribas. No Bra-
sil há quatro anos, a empresa,
até o fim do ano passado, cuida-
va apenas dos cartões de crédi-
to do Grupo Carrefour. Mas es-
te ano decidiu se voltar para ou-
tros nichos de mercado. Além
de administrar os 4,75 milhões
de cartões da rede de supermer-
cados, a Cetelem, que investiu
€ 20 milhões para atuar no
País, lançou seu próprio cartão
com a bandeira Aura, em parce-
ria com lojistas. O cartão, dife-
rentemente de outros emitidos
por lojas, que só podem ser usa-
dos no local de compras, é acei-
to em toda a rede credenciada
da Cetelem.

O produto foi desenvolvido
principalmente para fisgar con-
sumidores das classes C e D em
parcerias com lojas populares.
A Cetelem não é a única a bus-
car este mercado. A financeira
Losango, em julho, testou um
cartão semelhante que já come-
çou a ser oferecido ao mercado
e o Banco Panamericano tam-
bém examina o produto para to-
mar uma decisão nas próximas
semanas.O consumidor de bai-
xa renda desperta cada vez
mais a atenção do mercado de
cartões de crédito. Os gastos
dos que dispõem de uma renda
mensal de R$ 200 a R$ 500 já re-
presentam 6,3% das despesas
com cartões, de acordo com pes-
quisa da Credicard. O varejo,
com contato mais próximo com
este tipo de consumidor, é estra-
tégico para o avanço das empre-
sas com atuação no mercado de
cartões.

“O cartão Aura funciona pa-

ra crédito, saques e financia-
mento. Mas o diferencial em re-
lação ao private label conven-
cional é que ele pode ser utiliza-
do em uma rede de lojas”, diz a
diretora comercial da Cetelem,
Mary Mizuno Santa Helena.
Ela diz que ao receber um plásti-
co para ser usa-
do exclusivamen-
te numa loja, a
possibilidade de
o consumidor jo-
gar este cartão
no fundo de uma
gaveta é enorme.
Hoje os 30 mil
cartões já emiti-
dos com a bandei-
ra Aura são acei-
tos em 5 mil pontos de venda
do Rio e São Paulo. Entre os re-
ceptores estão redes como Dro-
gasil, Casas Bahia, Pernambu-
canas e Marisa. Na parceria
com o varejo, a rede tem 15 esta-
belecimentos que emitem o car-
tão com a bandeira, como Ar-

marinho Fernando, Fast Shop,
Copel, Pelicano, Le Postiche,
Colombo, Shopping Metrô Ta-
tuapé e Leroy Merlin.

O Armarinho Fernando,
oja popular da Rua 25 de
Março, optou pelo cartão pa-
ra fidelizar e definir o perfil

de compras de
atacadistas e va-
rejistas. A em-
presa planeja
em 4 meses ter
pe lo menos
60% de sua base
de clientes com
o plástico na
carteira. Depois
de observar que
o consumidor

de baixa renda não costuma
olhar os juros na compra a
crédito, mas quanto pode pa-
gar de prestação, a Cetelem
adaptou o produto. “É o clien-
te quem determina quanto
ele quer pagar por mês”, diz
Mary Mizuno.

A financeira Losango, com
uma base de 14 milhões de
clientes, procurou o mesmo
nicho de mercado e, em agos-
to, lançou um cartão para lo-
jistas, em Goiânia. O produto
com a bandeira Losango, é
aceito em 330 estabelecimen-
tos. “Começamos a entrar em
São Paulo, Rio e Porto Ale-
gre. Nossa prioridade são su-
permercados, farmácias, lo-
jas de eletroeletrônicos e de
material de construção,” diz
o diretor da Losango, José
Antonio Campos.

A idéia é que em quatro
anos este tipo de cartão de va-
rejo esteja nas mãos de 2 mi-
lhões de usuários e seja aceito
por 10 mil lojistas. Campos
não tem dúvida de que com a
retomada da economia a ven-
da do varejo responderá com
uma velocidade cinco a seis
vezes maior do que o próprio
crescimento da economia co-
mo um todo.
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Estimuladas, empresas
como Nivea e

Unilever investem
em inovações
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RESPONDE POR

MAIS DE 30%

DA RECEITA

IBM quer crescer na pequena empresa

Bompreço e
G.Barbosa: venda
cercada de sigilo

ÂNGELA LACERDA

RECIFE – A discrição e
reserva estão marcan-
do a decisão de um im-

portante negócio no setor su-
permercadista no País, que
deve mudar o quadro do vare-
jo nacional: a venda das re-
des Bompreço e G. Barbosa e
do emissor de cartões de cré-
dito Hipercard, pertencentes
ao grupo holandês Royal
Ahold. Juntos, os três tive-
ram faturamento de R$ 7,144
bilhões em 2002.

O Summerville Beach Re-
sort, o mais chique e sofistica-
do do litoral pernambucano,
na praia de Muro Alto, a
70km do Recife, está fechado
para visitantes desde domin-
go, quando foi iniciada uma
nova rodada de negociações
comandada pelo ABN Amro,
assessor financeiro da Ahold.

Segundo o gerente do Sum-
merville, Sérgio Paraíso, os
realizadores pediram total re-
serva e o fechamento do re-
sort. O sigilo se explica pelo ta-
manho da transação e pelas
dificuldades que a cercam. A
rede Bompreço, líder do Nor-
deste com 118 lojas nos 9 Esta-
dos da região e sediada no Re-
cife, faturou R$ 3,34 bilhões
em 2002. O emissor de cartões
de crédito Hipercard, que inte-
gra a empresa, teve resultado
de R$ 3 bilhões em 2002 e tam-
bém é líder regional, além de
ser a n.º 6 do País. Juntos, eles
empregam cerca de 20 mil
funcionários. As 32 lojas do
G. Barbosa, com sede em Ser-
gipe, dão mais peso ao negó-
cio. A rede é a oitava maior
do País, com 6 mil funcioná-
rios e faturamento de R$ 804
milhões em 2002.

Se o Pão de Açúcar com-
prar as empresas, vai dispa-
rar na liderança nacional. Se
a rede americana Wal-Mart
ficar com o negócio, passará
da sexta para a terceira posi-
ção no ranking, aproximan-
do-se do Carrefour, que está
em segundo lugar.

Segundo informações, o
ABN montou um segundo da-
ta-room no Summerville por-
que as propostas feitas após a
primeira sala de informa-
ções, no fim de agosto e início
de setembro, ficaram abaixo
das expectativas. O encontro
serviria para os interessados
aprofundarem dados sobre a
situação econômica e finan-
ceira das empresas, visando
ao aumento das ofertas. Espe-
cula-se que o Carrefour saiu
do páreo e que o Pão de Açú-
car não está disposto a am-
pliar sua proposta.

Outro obstáculo à transa-
ção vem sendo creditado a
uma liminar concedida pela
Justiça, a pedido da Procura-
doria do governo de Sergipe,
que quer o desmembramento
da venda das redes, e não em
bloco como pretende a
Ahold. O objetivo do governo
do Estado é evitar a concen-
tração de mercado. A ação
ainda não foi julgada.

Negócios – As maiores tran-
sações financeiras registra-
das no setor supermercadista
do País foram feitas com a
própria rede Bompreço, que
pertencia ao empresário João
Carlos Paes Mendonça e foi
vendida à Royal Ahold (50%
em 1996 e os outros 50% em
2000), e com a rede Sé, cujas
62 lojas foram adquiridas pe-
lo Pão de Açúcar no ano pas-
sado. Em 2001, o Sé faturou
R$ 1,043 bilhão e sua compra
consolidou o Pão de Açúcar
como líder nacional, amplian-
do de 12% para 15% sua fatia
nas vendas no País.

A Ahold decidiu vender
suas empresas na América La-
tina – Brasil, Argentina, Para-
guai, Peru e Chile – para fa-
zer caixa, depois da descober-
ta de irregularidades pratica-
das pela sua rede nos Estados
Unidos, a US Foodservice. A
única venda realizada até ago-
ra foi da empresa do Chile,
para a rede local Cencosud.

LOSANGO

BRIGA PELO

MESMO

PÚBLICO

Tiago Queiroz/AE
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