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AAmBev inicia neste fim
de semana agressiva
campanha para a cerve-

ja Brahma. Nada de persona-
gens animados, como a famosa
tartaruga e os desinibidos siris,
que o Conselho de Auto-Regu-
lamentação Publicitária (Co-
nar) vetou, antecipando-se a
um provável controle mais rigo-
roso sobre publicidade de bebi-
das alcoólicas.

Agora, o pano são pessoas
normais, daquelas com as
quais se pode esbarrar nas
ruas. O slogan “Refresca até
pensamento” continua, mas
perde espaço na nova cam-
panha criada pela F/Nazca
para “Que tal uma Brahma

agora?”.
Com uma fatia de mercado

de 20,6% em setembro, segun-
do dados AC.Nielsen, a Brah-
ma é uma das marcas mais for-
tes do cardápio da AmBev, que
é dona também da líder de mer-
cado Skol (32,1%) e da Antarc-
tica (13,4%).

Para a gerente
de Marketing da
Brahma, Lígia
Gonçalves, a in-
tenção da campa-
nha, que estréia
domingo, com
comerciais e de-
pois invade jor-
nais e revistas, é
mostrar o vigor
da marca e a sensação de refres-
cância que ela oferece. A ação
integra o investimento de mar-
keting da AmBev este ano, de
R$ 330 milhões.

Com uma música animada,
o comercial que vai ao ar ama-
nhã brinca com situações de re-

frescância: “Amigo refresca a
vida/ Vento refresca o mar/Pia-
da refresca o papo e o riso re-
fresca o bar/A lata refresca a bo-
ca e a gata refresca o olhar”.
Tudo para perguntar: “Que tal
uma Brahma agora?”

A campanha, diz Lígia, é par-
te da estratégia
da empresa para
o período que an-
tecede o verão.
Ela nega que te-
nha a intenção
de recuperar
mercado. “Isso
não se faz ape-
nas com publici-
dade, mas tam-
bém com preço.”

Hoje, cada ponto porcentual
do mercado de cerveja equivale
a R$ 80 milhões. E a Brahma,
em setembro, chegou a perder
0,6 ponto porcentual em rela-
ção ao mês anterior, enquanto
a Nova Schin e a Itaipava ga-
nharam mercado.

NILSON BRANDÃO JUNIOR

RIO – Depois de quase
dois anos de namoro, a
inglesa Rexam fechou o

acordo para a compra da Lata-
sa, maior fabricante brasileira
de latas. O negócio é de US$
462 milhões, entre o valor pre-
visto para os acionistas da Lata-
sa e as dívidas que serão assumi-
das. A expectativa é de que o ne-
gócio será fechado até novem-
bro. Segundo consultores, no
médio prazo a sede da compa-
nhia deverá ser transferida do
Rio para São Paulo.

Os entendimentos começa-
ram no último trimestre de
2001. No ano passado, o proces-
so chegou a ser
suspenso em ra-
zão da instabili-
dade econômica
e das incertezas
ligadas ao proces-
so eleitoral. A
partir de março,
as negociações fo-
ram retomadas,
junto com as au-
ditorias nas ope-
rações da Latasa no Brasil, Ar-
gentina e no Chile.

O acordo prevê valor de aqui-
sição de US$ 355 milhões, dos
quais US$ 315 milhões para a
fatia de 89% em poder dos prin-
cipais acionistas, o Bradesco, o
J.P. Morgan e a Alcoa. Há pre-
visão de uma oferta pública pa-
ra as ações dos minoritários.

Cerca de US$ 107 milhões
equivalem a dívidas da Latasa,
em valores de junho deste ano.
O presidente do Bradesco, Már-
cio Cypriano, confirmou que re-
ceberá US$ 140 milhões pela
venda de 39,8% das ações que
detém no capital com direito a
voto da Latasa.

Com a aquisição, a Rexam,
no Brasil desde 1995 com uma
fábrica em Extrema (MG), tor-
na-se a maior fabricante de la-
tas de alumínio no mundo, com
perto de um quarto da deman-
da global. O negócio também
mudará a face do mercado bra-
sileiro de latas. De cara, segun-
do um executivo do setor, a La-
tasa ganhará maior poder de
barganha na negociação com
clientes, principalmente a Am-
Bev. “Agora, a conversa vai ser
de cachorro grande para ca-
chorro grande”, comentou.

A avaliação é de que, a partir
de agora, a relação comercial se-
rá mais equilibrada, já que a Re-
xam é uma empresa global,
com produção de 50 bilhões de
latas por ano, 5 vezes o tama-
nho do mercado brasileiro. Se-
gundo a mesma fonte, haverá
mais equilíbrio, mas a Rexam,
obviamente, não poderá abrir

mão do seu prin-
cipal cliente no
País. Procurada
pelo jornal, a
AmBev não quis
comentar o as-
sunto.

O negócio será
avaliado pelo
Conselho Admi-
nistrativo de De-
fesa Econômica

(Cade). Ontem, comentou-se a
possibilidade de o órgão exigir,
no futuro, a venda de uma das
fábricas da Latasa, já que a Re-
xam dominará o mercado lo-
cal. Neste caso, a especulação
recaía sobre a unidade de Pou-
so Alegre (MG).

A agência de classificação de
risco Standard & Poor's ava-
liou positivamente o impacto
da transação no perfil de crédi-
to da Latasa, afirmando que ela
ganha “um acionista controla-
dor líder mundial no negócio
de embalagens para bebidas, o
que provavelmente propiciará
à Latasa maior acesso a tecnolo-
gia e a vantagens comerciais”.

A Volkswagen lança oficial-
mente para o consumidor, nes-
te domingo, o seu mais novo
carro, o Fox. A ponta-de-lança
é um comercial para televisão
criado pela Almap/BBDO, pa-
ra reforçar o slogan “Novo
Volkswagen Fox. Compacto
para quem vê. Gigante para
quem anda”. Na segunda-fei-
ra, para dar mais credibilida-
de ao slogan, a montadora põe
o apresentador Jô Soares, sem
apertá-lo, dentro do carro,
com o qual chegará ao Progra-
ma do Jô durante toda a sema-
na. Jô também vai apresentar
os detalhes do novo modelo du-
rante o programa. A ação da
montadora será reforçada por
anúncios em jornais, revistas e
outdoors, além das campa-
nhas tradicionais de pontos-de-
venda, nas concessionárias.

O pano de fundo do comer-
cial de lançamento, que foi di-
rigido pela turma da Conspira-

ção – a de filmes como o pre-
miado Eu, Tu, Eles – é a músi-
ca “Isso Aqui Tá Bom De-
mais”, de Domingos e Nando
Cordel.

O investimento da montado-
ra no lançamento é pesado,
pois o novo modelo compacto
representa a esperança de re-
conquistar a posição de lide-
rança no mercado brasileiro,
perdida para a Fiat. O comer-
cial de lançamento focaliza o
espaço interno do carro e seu
design externo, na tentativa de
mostrar que o veículo está em
sintonia com os usuários e a
paisagem – esta, do Rio de Ja-
neiro.

Com o preço básico de R$
21 mil, o Fox é o primeiro mo-
delo que tem toda a linha ali-
mentada pelo sistema flexível,
que permite uso de álcool ou
gasolina, em qualquer propor-
ção, ou de apenas um dos com-
bustíveis. (C.F.)

Nova opção de
pagamento atrai

consumidor que resistia
ao uso do carnê

Saem tartarugas e siris
e entram pessoas

reais numa investida
mais agressiva

Slogan ‘Refresca até pensamento’ continua, mas perde espaço para ‘Que tal uma Brahma agora?’

NOVA YORK – A Justiça
de Nova York aprovou ontem
um plano da MCI (antiga
WorldCom) para sair da con-
cordata, a maior da História
dos Estados Unidos, ocorrida
há 16 meses. A concordata foi
requerida depois que a segun-
da maior operadora americana
de telefonia de longa distância
admitiu ter forjado US$ 11 bi-
lhões de lucros em seus livros
fiscais. O plano prevê o paga-
mento, aos credores, de 36% do
valor real das dívidas e a elimi-
nação de um débito de US$ 35
bilhões. Michael Capellas, pre-
sidente da MCI, afirmou que a
empresa passou os últimos dez
meses contratando executivos
de alto nível para poder se rees-
truturar. Analistas dizem que a
operadora tem obtido margens
de lucro muito baixas ultima-
mente. (The Associated Press)

Volkswagen tenta reconquistar a liderança do
mercado com o Fox, a ser lançado domingo

Cartões levam classes A e B para Casas Bahia

AmBev inicia campanha para a Brahma

WASHINGTON – O Wa-
shington Post Co. anunciou on-
tem que obteve lucro líquido de
US$ 19,899 milhões no terceiro
trimestre deste ano, o que repre-
senta queda de 58% em compa-
ração a igual período do ano
passado. Os resultados foram
prejudicados pelo desempenho
ruim das unidades de televisão
e publicação de revistas, parcial-
mente equilibrados por núme-
ros melhores nas divisões de te-
levisão a cabo e publicação de
jornais. A receita cresceu 10%
na comparação entre os perío-
dos, de US$ 640,3 milhões para
US$ 706,1 milhões. No acumu-
lado dos nove primeiros meses,
o Washington Post teve lucro lí-
quido líquido de US$ 153,609
milhões, em comparação aos
US$ 110,523 milhões registra-
do em igual intervalo de 2002.
(Dow Jones Newswires)

Washington Post
tem queda de 58%
no lucro líquido

NOVA YORK – Não deu
certo a investida da Microsoft
de se associar – chegou-se a
falar, inclusive, em fusão – ao
Google, site de buscas da in-
ternet, informou ontem o jor-
nal New York Times. A dire-
ção do Google preferiu man-
ter a opção de abertura de
parte do capital da empresa,
mas não rejeitou totalmente a
proposta da gigante do soft-
ware, que tentava uma aproxi-
mação há dois meses e não
afasta a possibilidade de vol-
tar a conversar em futuro pró-
ximo. O site de buscas man-
tém conversas com bancos pa-
ra vender entre 10% e 15% de
seu capital para o público, na
mais aguardada IPO (oferta
pública inicial de ações) do se-
tor de tecnologia dos últimos
anos, diz a Dow Jones. (Agên-
cias Internacionais)

Latasa é da inglesa Rexam
por US$ 462 milhões

NEGÓCIOS

MARCIA FURLAN

Sinal dos tempos. A Casas
Bahia já não é a mesma.
A rede de lojas está atrain-

do novos tipos de clientes, e não
apenas a baixa renda. Após
anos vendendo a prazo com car-
nê, que só pode ser pago na pró-
pria loja, a rede entrou em ou-
tro mundo quando começou a
trabalhar com cartão de crédito
no ano passado. A nova opção
de pagamento atraiu consumi-
dores que antes faziam pouco
caso, principalmente por resis-
tência ao carnê.

Este tipo de cliente já respon-
de por 10% do faturamento da
rede. São pessoas com maior ca-
pacidade de compra, pertencen-
tes às classes A e B, que têm o
pagamento com cartão incorpo-
rado à rotina. A aceitação, que
já completou um ano, motivou
até a elevação do tíquete médio
de R$ 350 para cerca de R$
450. “Abrimos uma nova fren-
te”, disse o diretor administrati-
vo-financeiro Michel Klein.

A intenção da Casas Bahia
quando resolveu adotar os
meios eletrônicos de pagamen-
to, no entanto, não era essa. A
atração dos clientes de maior
poder aquisitivo foi um efeito in-
direto da medida cujo objetivo
era atender ao pedido dos clien-
tes tradicionais que se aderiram
ao plástico graças às agressivas
ações das empresas de cartão
em atingir consumidores de ren-
da menor. Na época, 90% das
vendas eram feitas pelo crediá-
rio. Hoje são 83%, mostrando
que o cartão mordeu uma fatia
das compras a prazo.

A inclusão de um novo tipo
de cliente à carteira motivou
também, como já era esperada,
a mudança do mix de produtos.
Itens de maior valor entraram
no mostruário, a fim de atender
à nova demanda. Hoje, em cer-
ca de 50 das 350 lojas da Casas
Bahia, é possível encontrar tele-
visores de plasma, cujo preço
chega a R$ 20 mil, microcompu-
tadores de até R$ 3 mil e os mo-
delos de celulares mais caros,
além dos itens de linha branca
considerados top de linha.

Klein explica que é uma es-
tratégia que deverá ficar res-
trita a algumas lojas – em
pontos-de-venda de periferia,
por exemplo, não se justifica-
ria –, pois a empresa não tem
intenção de mudar o foco das
classes C, D e E, com quem
desenvolveu grande experiên-
cia de atuação desde sua fun-
dação, há mais de 50 anos.
Há, contudo, segundo ele, ou-
tras unidades com potencial
para o novo padrão.

Do universo de 50 lojas que
está recebendo clientes das clas-
ses mais altas, cerca de 35 estão
em shoppings. As demais fo-
ram escolhidas pelo perfil da re-
gião. Nelas não há apenas pro-
dutos eletrônicos ou eletrodo-
mésticos de alto grau d e sofisti-
cação. De acordo com Klein, en-
tre os clientes de maior poder
aquisitivo está havendo grande
aceitação também de móveis de
padrão mais elevado e até de co-
zinhas planejadas.

IDÉIA É

MOSTRAR O

VIGOR DA

MARCA

Divulgação

Google recusa
associação com
a Microsoft

Aprovado plano
da MCI para sair
da concordata

INGLESA SE

TORNARÁ A

MAIOR DO

MUNDO

Valor inclui a
absorção de dívida de
US$ 107 milhões da
fabricante de latas

SCONTASTR/POUPANÇA

1º a 31/10* 0,2824 0,01226171 1,5159 1º a 31/10* -
1º/10 0,3213 0,01394814 1,5853 1º/11 0,8229
2/10 0,2858 0,01297322 1,5093 2/11 0,7872
3/10 0,2450 0,01165308 1,4379 3/11 0,7462
4/10 0,2444 0,01162457 1,4373 4/11 0,7456
5/10 0,2828 0,01283723 1,5063 5/11 0,7842
6/10 0,3108 0,01349300 1,5747 6/11 0,8124
7/10 0,3261 0,01415620 1,5902 7/11 0,8277
8/10 0,2947 0,01337665 1,5384 8/11 0,7962
9/10 0,2758 0,01251989 1,4891 9/11 0,7772
10/10 0,2335 0,01110670 1,4163 10/11 0,7347
11/10 0,2324 0,01105444 1,4151 11/11 0,7336
12/10 0,2697 0,01224334 1,4830 12/11 0,7710
13/10 0,3059 0,01328058 1,5497 13/11 0,8074
14/10 0,3031 0,01315920 1,5569 14/11 0,8046
15/10 0,3004 0,01304214 1,5542 15/11 0,8019
16/10 0,2548 0,01110816 1,4589 16/11 0,7571
17/10 0,2262 0,01075984 1,3988 17/11 0,7273
18/10 0,2285 0,01086913 1,4012 18/11 0,7296
19/10 0,2652 0,01203931 1,4684 19/11 0,7665
20/10 0,2946 0,01279068 1,5383 20/11 0,7961
21/10 0,3045 0,01321989 1,5483 21/11 0,8060
22/10 0,2885 0,01252620 1,5220 22/11 0,7899
23/10 0,2624 0,01191236 1,4756 23/11 0,7637
24/10 0,2162 0,01028465 1,3787 24/11 0,7173
25/10 0,2167 0,01030841 1,3792 25/11 0,7178
26/10 0,2524 0,01145893 1,4454 26/11 0,7537
27/10 0,2787 0,01210127 1,5121 27/11 0,7801
28/10 0,2960 0,01285138 1,5397 28/11 0,7975
29/10 0,2904 0,01260858 1,5340 29/11 -
30/10 0,2518 0,01143172 1,4448 30/11 - 24/10 0,0681 1,2876 19,5739

27/10 0,0681 1,3566 19,6553
28/10 0,0681 1,4255 19,7367
29/10 0,0682 1,4947 19,8183
30/10 0,0682 1,5639 19,0000
31/10 0,0682 1,6332 19,9818

Variação %
Data Nº índice No dia No mês No ano
27/10 1.781,592867 0,05736 1,44799 23,53322
28/10 1.783,554365 0,11010 1,55968 23,66922
29/10 1.783,353756 -0,01125 1,54826 23,65531
30/10 1.784,110755 0,04245 1,59136 23,70780
31/10 1.786,143343 0,11393 1,70710 23,84874

Dia TR% TR PRO-RATA% TBF Dia Poup.%

IGPM (FGV) 1,2140 1,1734
IGP-DI (FGV) 1,2012 -
IPC (FIPE) 1,1301 -

Em Novembro devem ser licenciados os veículos do Estado de
São Paulo, de placas com final 9.Taxa de Licenciamento no va-
lor de R$ 12,64 e Seguro Obrigatório no valor de R$ 51,62. Do-
cumentos necessários: Certificado de Registro e Licenciamento
do veículo (CRLV) que possui o código Renavam

CÂMBIO TURISMO

IRF-M

Dia Fator Dia Fator

INPC (IBGE) 0,82 - 8,96 17,51
IGPM (FGV) 1,18 0,38 7,52 17,34
IGP-DI (FGV) 1,05 - 6,04 20,13
IPA- DI(FGV) 1,29 - 4,49 22,76
IPC-DI (FGV) 0,76 - 7,87 14,72
IPC (FIPE) 0,84 - 6,75 13,02
ICV (DIEESE) 1,26 - 8,42 15,86
ICVM ORDEM 0,87 - 5,62 12,73
IPCA (IBGE) 0,78 - 8,05 15,14
IPCA-E (IBGE) 0,57 - 8,46 15,12
CUB (Sinduscon) 0,34 - 13,34 18,15
INCC (FGV) 0,22 - 12,33 18,37
IPCE (PINI) 0,74 - 15,94 21,82
IPA-M (FGV) 1,54 0,36 6,35 18,56

Out. Nov.Out. Nov.

28/10 0,01087132 2/11 0,01087750
29/10 0,01096759 3/11 0,01083030
30/10 0,01097151 4/11 0,01096009
31/10 0,01091088 5/11 0,01096049
1º/11 0,01087428 6/11 0,01090298

REAJUSTE DO ALUGUEL

UFIR Outubro/00 1,0641
UFESP 2003 11,49
UFM-SP 2003 65,11
UPC Out.a Dez. 19,53
Salário Mín. Novembro 240,00

IPCA(IBGE) 1,1514 -
INPC(IBGE) 1,1751 -
ICV(DIEESE) 1,1586 -

INFLAÇÃO %

LICENCIAMENTO

Índices Set. Out. No ano12meses

Unidade Período Valor R$

Obs. fatores válidos para contratos cujo último reajuste ocorreu há um ano.

Moeda *Compra e Venda
B.do Brasil

Compra e Venda
Cotação S.A.

SUAS CONTAS

TRANSPORTE
INDICADORES

TR-FATOR/CARNÊS

TR (1º/10) 0,3213 4,27 4,92
Poup. (1º/11) 0,8229 9,60 11,39

Data Taxa ao
dia%

Acumulado
no mês %

Acumulado
no ano %

Dólar 2,780/2,900 2,770/2,920
Dólar/Ch. Viagem 2,800/2,880 2,730/2,910
Dólar australiano 1,9600/2,0500 1,9160/2,0711
Dólar canadense 2,1100/2,2000 2,1578/2,2419
Euro 3,2200/3,3600 3,2400/3,3815
Franco suíço 2,0740/2,1600 1,9897/2,2041
Iene 0,0253/0,0264 0,0241/0,0268
Libra inglesa 4,7100/4,9100 4,7590/4,9374
Peso argentino 0,9700/1,0100 0,9000/1,0619

1º DE NOVEMBRO DE 2003

DI-OVER

Outubro% Ano% 12 Meses%

CONSULTE SÉRIES SOBRE DÓLAR E ÍNDICES DE PREÇOS NAS PÁGINAS DE MERCADO

Somente pagamento no vencimento.

UT-SP Talão Zona Azul
Bandeirada R$3,20 R$18,00 - 1 hora
Km rodado R$1,80

Bolsa NY
Índice Dow Jones

Fechamento de ontem
9.786,60
Alta de 0,12%

CDB pré
Taxa de ontem
31 dias - 21 dias úteis
taxa bruta ao ano:
18,44%
taxa líquida no período
1,14%

Bolsa SP
Índice Bovespa
Fechamento de ontem
17.982 pontos
Baixa de 0,61%
Volume
R$ 726 milhões

Dólar comercial
Fechamento de ontem

Compra R$ 2,864
Venda R$ 2,866
Alta de 0,56%

Ouro
BM&F
Fechamento de ontem

R$ 35,590
Alta de 1,11%
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