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Torrefadora Santa Clara, de Fortaleza, e a Café Três Corações firmam
joint venture para concorrer em escala nacional com a gigante Sara Lee

Maior fabricante de chips domundo
abandona obsessão pela velocidade

Associação pretende que as companhias adotem tíquetes eletrônicos

GENEBRA

Apassagemdeaviãoemforma-
to de papel será substituída
numprazodedoisanosporum
tíquete eletrônico, uma medi-
daquepouparáàscompanhias
aéreas bilhões de dólares.
Atualmente,38%daspassa-

gens vendidas no mundo são
compradaspela interneteaAs-
sociação Internacional de
Transporte Aéreo (Iata) quer
que as 265 companhias que a
compõem vendam 100% de
seus vôos via online.
“Esteobjetivoéumaobriga-

ção. Todos os anos imprimi-
mos 350 milhões de passa-
gens”, explica Giovanni Bisig-
nani, diretor-geral da Iata, que
administra 90% do tráfego aé-
reo em todo omundo.

O desaparecimento da pas-
sagem de papel permitirá ao
setor economizar cerca de
US$ 3 bilhões por ano, mas a
poupança pode ser ainda

maior com o uso de sistemas
eletrônicos que se encarre-
guemdoregistrodospassagei-
ros e do embarque da baga-
gem.

Asnovastecnologiasper-
mitirão poupar US$ 6,5 bi-
lhões por ano e tornarão a
viagem mais agradável pa-
ra os passageiros, afirmou
Bisignani.
A Iata espera que, com a

entradadessa tecnologiano
setor, ospassageirosnão te-
nham mais de fazer fila nos
balcõesdascompanhiasedi-
minua o número de baga-
gem perdida graças às eti-
quetas eletrônicas.
Em 1995, a passagemele-

trônica fez sua aparição no
mercado, umprojeto impul-
sionado pelas companhias
britânicas British Midland
e uma filial da Sita, uma so-
ciedadesuíçadeserviços in-
formáticos especializada
em transporte aéreo. ● AFP
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Acionista minoritário, fundo de pensão protocolou reclamação contra a siderúrgica

Empresasdecafése
unemparadesafiar líder

Daniel Hessel Teich

Aprincipal torrefadora de café
do Norte e Nordeste do País, a
Santa Clara, e a multinacional
israelensedaáreadealimentos
Strauss Elite, controladora da
Café Três Corações, se uniram
para enfrentar a concorrência
da americana Sara Lee, líder
nasvendasdecafénoBrasil.As
duasempresasconstituíramon-
tem uma joint venture e cria-
ramaempresaSantaClaraPar-
ticipações S.A., em que cada
parte deterá 50% das ações.
“Apesar de ser uma empresa
global, a Elite Strauss tem um
perfil de empresa familiar bem
parecido com o nosso, isso aca-
bou facilitandobastanteoacor-
do”, diz o presidente-executivo
da nova empresa, Pedro Lima,
cujopai foi o fundadordaSanta
Clara, empresa baseada em
Fortaleza, Ceará.
Somados os resultados da

SantaClaraedaTrêsCorações
em2005, anovaempresanasce
com um faturamento anual de
R$ 650 milhões, vendas de 70
mil toneladas anuais de café e

uma participação de mercado
de 10%, o que a torna a segunda
maiorempresabrasileiranose-
tor.A líder éagigante america-
na Sara Lee, dona das marcas
Pilão, Caboclo eCafé do Ponto.
“A associação melhora nos-

so desempenho em termos de
participação no mercado e nos
dámelhorescondiçõesparabri-
gar pelomercado nacional. Ho-
je a Santa Clara émais forte no
norte e nordeste enquanto a
Três Corações tem a liderança
emMinasGerais.”
Antes da união, a Santa Cla-

ra já ocupava a segunda posi-
ção no ranking nacional, mas
com8%departicipaçãonomer-

cado, a uma distância conside-
rável da Sara Lee, com seus
16%. A diferença em relação à
líder agora diminui um pouco
com os 2% da Três Corações,
até então a 8ª colocada na lista
daAssociação Brasileira da In-
dústria doCafé (Abic).
Comajointventure,amarca

TrêsCoraçõessetornaráaprin-
cipal da empresa.Alémde líder
emMinas Gerais, a marca está
presenteemmercadoscompeti-
tivos como São Paulo. Há qua-
tro anos nas mãos do grupo
Strauss Elite, a Três Corações
tambémélídernacionalnacate-
goria cappuccino instantâneoe
tem produtos voltados para ni-

chosdemercadocomogrãospa-
ra expresso e cafés especiais.
A associação das duas em-

presaséparticularmentesigni-
ficativa no processo de concen-
traçãopeloqual passaomerca-
dodecafénoBrasildesdeache-
gada da Sara Lee, em 1998, se-
guida de sucessivas aquisições.
Mesmoassim, oPaíscontacom
mais de mil indústrias e as 10
maiores delas não chegam a
abocanhar 35% domercado.
“Aindaéummercadopulve-

rizado mas que está passando
por mudanças importantes”,
dizLima, que tambémédiretor
de Mercado Interno da Abic.
“Hojeosprodutoresusamvarie-

dades melhores de plantas,
trabalham com várias famí-
liasdeprodutos e seespecia-
lizam em mercados como o
de food service (vendas para
restaurantes)”. Segundo Li-
ma, as mudanças ocorrem
tanto por exigência do mer-
cado interno quanto porme-
lhores chances de competi-
ção internacional.
Atualmente, consome-se

noBrasil 4 quilos de café por
ano, índicequetemcrescido.
Em1996,cadabrasileirocon-
sumia 3quilos por ano.Oque
osprodutoresesperaméque
esse número cresça ainda
mais.●

Intelprepara
mudançasdeolho
noconsumidor

VANTAGEM–Semapassagemtradicional, economiaédeUS$6,5bi

Passagensdepapelcomosdiascontados

EXPRESSO-Setordecafépassapormudançasparaatender consumidores locaisemercadoglobal

ALIMENTOS TECNOLOGIA

John Markoff
THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

A Intel, maior fabricante de
chips domundo, está finalmen-
terompendocomsualongapai-
xão pelo puro poder da compu-
tação. O objetivo é se reinven-
tarcomomarcaparaoconsumi-
dor final, o que poderá fazer
comque osprodutos comchips
da Intel dominemo lar digital.
A estratégia da Intel, basea-
danumanovageraçãodeplata-
formas e chips multimídia, vai
ser revelada na próxima sema-
na na feira Consumer Electro-
nic Show, em Las Vegas. Para
os consumidores, a mudança
detecnologiavaisignificarcom-
putadores com baterias mais
duradouras e uma nova gera-
ção de computadores que vão
se tornar centros de entreteni-
mento digitais.
QuandoPaulS.Otellini,prin-
cipal executivo da Intel, subir
aopalconaquinta-feira,espera-
se que vá apresentar uma nova
Intel preocupada em vender
umestilo de vida digital em vez
de aparelhos.
Em vez de bits e bites, Otelli-
ni, o primeiro não engenheiro a
dirigiraIntel,vaifalarsobreno-
vas funções de música e vídeo
que serão possíveis pela nova
plataforma de entretenimento
doméstico, chamada Viiv, e o
Core, um chip de baixa potên-
cia que vai eclipsar o Pentium
M para computadores portá-
teis.
A transformação da Intel vai
ser definida parcialmente pela
aliançacomaAppleComputer,
que já domina o negócio damú-
sica digital e entra no nascente
mercado de vídeo digital com
os aparelhos de iPod.
Sob a condução de Eric B.
Kim, vice-presidente sênior da
Intel e ex-guru da Samsung
Electronics, a empresa quer se
recolocarcomoumaalegreeca-
lorosaempresadeconsumidor.
Kim,quefoiresponsávelpela
transformaçãodaSamsungem
marca mundial de consumidor

antesde se juntar à Intel emse-
tembro, lideraatransformação
daempresa,quevaimudaro lo-
gotipo “Intel inside” e introdu-
zir o slogan “Leap ahead” (algo
como “Saltar adiante”).
Apesarda imagemmais leve,
que será apresentada em cam-
panha de publicidade no próxi-
mo ano, analistas da indústria
dizemqueafortunadaIntelain-
da vai se apoiar na habilidade
dos seus desenhistas de chips
em recapturar uma parte da li-
derança incontestável nonegó-
cio dosmicroprocessadores.
Na verdade, o desenvolvi-
mento do novomicroprocessa-
dor Core foi o trabalho de uma
equipededesenhistas israelen-
ses,quesãomaisemblemáticos
da velha Intel do que da nova.
O Core é ummicroprocessa-
dor de 32 bits com dois centros
processadoresseparadoseaha-
bilidade de conservar potência
e rodar melhor do que os chips
anterioresda Intel.Odesenvol-
vimento dos chips Core é a pri-
meira de uma série de apostas
de Otellini para responder ao
desafio da rival Advanced Mi-

croDevices (AMD).
Se a Intel for bem-sucedida
na estratégia, será em grande
parte porque se afastou da ob-
sessãocomavelocidadedepro-
cessamento, uma orientação
dos engenheiros israelenses
quedirecionaramaempresapa-
ra produzir chips de baixa po-
tência a partir de 2000.
Os chips Core permitirão
computadores portáteis com
baterias mais duradouras.
Mais importante ainda, o Core
seráomicroprocessadornapla-
taforma multimídia Viiv para
uso doméstico, que segundo os
executivosdaIntel seráachave
para o futuro da empresa. ●
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Alessandra Saraiva
RIO

A Previ, fundo de pensão dos
funcionários do Banco doBra-
sil, protocolou naComissão de
Valores Mobiliários (CVM)
umareclamaçãocontraoscon-
troladores da siderúrgica Ar-
celor Brasil.

O fundo de pensão questio-
na a ausência de um represen-
tante dos acionistas minoritá-
rios na composição do Conse-
lho de Administração da em-
presa, escolhido em assem-
bléia no último dia 21.
A Previ, juntamente com o
BNDESpar e o fundo Tarpon,
são acionistas minoritários da

Arcelor, com participação to-
tal de 10%nasaçõesda compa-
nhia.
A Previ informou, por meio
de sua assessoria de impren-
sa,quepediuàCVMaconvoca-
ção de uma nova assembléia
daArcelor,omaisrápidopossí-
vel,paraaeleiçãodeumrepre-
sentante dos minoritários.

INTERPRETAÇÃO
Naverdade,ademandadaPre-
viéoriginadadeduas interpre-
taçõesdiferentesparaummes-
mo artigo da nova Lei das S.A.
Segundo a Previ, esse arti-

go, quando explica o tema, es-
tabelece que é necessária par-
ticipação de 15% nas ações da
empresa para a eleição de um

representante dos acionistas
minoritários.
Porém, o fundo de pensão

observou que, no mesmo arti-
go, há um parágrafo que diz
que a eleição de um represen-
tante dos acionistas minoritá-
riosnoconselhodacompanhia
também é possível com uma
participação de 10% nas ações

da companhia.
Alémdopedidodeconvoca-

ção de assembléia para a elei-
çãodo representantedosacio-
nistasminoritários, o fundode
pensão entrou também com
um pedido à CVM para que a
autarquia esclareça, em docu-
mento oficial, qual seria a me-
lhor interpretação para o arti-
go.
Procurada pelo Estado pa-

ra falar sobre o assunto, a
CVMapenasconfirmou ter re-
cebido a reclamação do fundo
de pensão dos funcionários do
Banco do Brasil. ●

Brasileiro consome
4 kg de café por
ano, 1 kg a mais
que em 1995

NIELS ANDREAS/AE-7/11/2005

A acusação de violação de vá-
rias patentes de uma pequena
empresa nova-iorquina resul-
tou em um processo contra o
grupoamericanoGoogle, dono
damaispopular ferramentade
buscas na internet. De acordo
comumdiretordaRatesTech-
nology(RTI),ogrupoteriacria-
do um serviço de telefonia na
internet sempagarpelas licen-
ças de uso.
Jerry Weinberger, presi-

dente da RTI, afirma ser o in-
ventordetecnologiaspatentea-
das que facilitam as chamadas
telefônicas com menor custo
pormeioda internet.Ele acusa
ogrupoproprietáriodoGoogle
de ter usado duas patentes da
RatesparacriaroGoogleTalk,
serviço de conversa instantâ-
neaquemisturaatrocademen-
sagens faladas e de texto, algo
semelhante ao MSN Messen-
ger, daMicrosoft.

SegundoWeinberger, o sis-
tema é utilizado legalmente
por120empresasatualmente–
entre elas estão Lucent, Cisco,
IBM, Yahoo eMicrosoft – e to-
das pagaramàRTI para a con-
cessão de direitos de uso. Ele
chamou o grupo proprietário
do Google de “arrogante”, já
que se nega a reconhecer as li-
cenças.
A ação foi apresentada há

dois meses em um tribunal fe-
deral de Long Island, próximo
a Nova York, onde fica a sede
da RTI. A quantia correspon-
denteaosprejuízosnãofoimen-
cionada, mas Weinberger
ameaça exigir até US$ 5 bi-
lhões do Google, caso a empre-
sa se negue a solucionar o pro-
blemadeformaamigávelantes
do início do processo. Ele acre-
dita que a denúncia pode levar
até quatro anos para ser con-
cluída.● AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Empresa quer se
recolocar como
marca mudial de
consumidor final

LOU DEMATTEIS/REUTERS
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 dez. 2005, Economia, p.B8.




