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FundosVale-FGTSacumulamaltade459,2%

Vera Dantas

Líder nomercado de produtos
de beleza antiidade, a Avon
anunciou ontem um novo lan-
çamento na linha Renew para
brigar com sua maior concor-
rente,aNatura,aomesmotem-
poquedeixouclaroseuinteres-
se no mercado masculino de
cosméticos.
“Temos um projeto para o
próximo ano”, diz a vice-presi-
dente de Marketing da Avon,
Silvana Cassol. Nos Estados
Unidos, a empresa já tem vá-
rios produtos na linha antiida-
deparaoshomens.NoBrasil, a
Natura também cobiça o mes-
mo mercado, e a diretora de
Unidade de Negócios da em-
presa, Denise Figueiredo, ace-
na com o lançamento de uma
linhamasculina para breve.
Para colocar no mercado o
Renew Alternative, um creme
facial antiidade, a Avon inves-
tiuR$21milhõesemcomunica-
ção, o maior gasto na história
da empresa num lançamento.
A divulgação do produto para
obatalhãode1milhãodereven-

dedoras da Avon também foi
cercado de cuidados. “Distri-
buímos 10 milhões de amos-
trase fizemosumprogramano
SBT de meia hora, no último
domingo, com especialistas
empeleparaexplicaraaçãodo
produto”, diz Silvana. Até o lo-
cal escolhido para o lançamen-
to foi significativo: o terraçode
eventos da Daslu.
Embora a Avon insista em
dizer que seus produtos aten-
dem a todas as classes sociais,
a empresa tem buscado cada
vezmais opúblicodemaiorpo-
der aquisitivo.
“Queremos atingir uma ca-
mada mais ampla de consumi-
dores com maior tecnologia, e
não com preços mais altos”,
dizSilvana.ORenewAlternati-
ve custará R$ 60,mas terá nos
primeiros três meses de cam-
panhaomesmopreçode lança-
mentos anteriores, R$ 45,90.
Com pouco mais de 50% de
participaçãonomercadoantii-
dade, quemovimenta cerca de
R$ 1 bilhão em vendas por ano,
aAvon temexpectativa alta de
retorno com seu último lança-

mento, embora não revele nú-
meros. “Queremos superar o
resultado do Clinical, que ven-
deumais de 2,7milhões de uni-
dades em 60 dias”, diz Silvana
Cassol.Sua projeção é feita
com base na última pesquisa
global daAvon, com23milmu-
lheresem22países.Nolevanta-
mento,78%afirmaramquegos-
tariam de um creme antiidade
com ingredientes naturais. O
novo produto tem na sua fór-
mula plantas orientais.
A Natura, para combater o
Renew, sai comumnovo trata-
mento anti-sinais da linha
Chronos Spilol, em junho.
A Avon no Brasil fechou o
ano de 2005 com faturamento
totaldeUS$800milhõesecres-
cimentode 16,6%emrelaçãoao
mesmo período do ano passa-
do.Mas,seforconsideradaape-
nas a área de cosméticos (a
Avontambémvendeoutrospro-
dutos), o faturamento da subsi-
diária brasileira cresceu 19%.
A expectativa do presidente
da empresa, Luís FelipeMiran-
da, é terminar 2006 com um
crescimento semelhante. ●
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Plano é ter fábrica na China após fusão com a Tavex

Valetravabrigacomchineses
paraelevarpreçosdominério

Avon anuncia novo produto e Natura prepara ofensiva

Santistaquermercadoasiático

NEGOCIAÇÃO–ParaRogerAgnelli,Opreçodominériode ferro temdeserdeterminadopor condiçõesdemercado

Empresa enfrenta este ano mais dificuldades para conseguir um reajuste satisfatório

COSMÉTICOS

Lucroda
Volkswagen
cresceu60,7%
noanopassado

INDÚSTRIA TÊXTIL

MINERAÇÃO

Alberto Komatsu
RIO

A pressão do custo das maté-
rias-primas e a crescente de-
manda global por minério de
ferro endureceram as negocia-
ções entre a Companhia Vale
do Rio Doce e seus clientes, es-
pecialmenteoschineses,parao
reajuste do produto neste iní-
cio de ano. O presidente da mi-
neradora – que divulgou lucro
líquido recorde de R$ 10,4 bi-
lhões no ano passado –, Roger
Agnelli, não estimou qual seria
o porcentual, indicando que a
definição de novos valores po-
derá ocorrer até 1º de abril,
quando começa o ano calendá-
rio das siderúrgicas da China e
Japão.
O analista de mineração da
ABNRealCorretora,PedroRo-
bertoGaldi,estimaqueoreajus-
te do minério de ferro deverá
ser de 10%. De acordo com ele,
esse porcentual é bem menor
do que os 71,5% estabelecidos
pela Vale em 2005, porque as
siderúrgicas não têm mais co-
mo absorver aumentos de cus-
tos. Além disso, ele lembra que
após o segundo semestre do
anopassado,opreçodoaçodes-
pencou, o que reduziu a mar-
gem de lucro das siderúrgicas.
ParaAgnelli, as dificuldades
são as mesmas observadas no
início doanopassado. “Opreço
do minério de ferro tem de ser
determinado por condições de
mercado”,diz.Oexecutivolem-
bra que a demanda pela com-
modity ainda é muito forte em
todos os continentes, e que o
seu nível de produção ainda
não atingiu o equilíbrio.
“O que estamos conversan-
doéqualoníveldereajusteacei-
tável. É impossível para a Vale
ouparaqualqueroutraminera-
dora impor preços”, disse Ag-
nelli, referindo-se ao reajuste
determinado em 2005. Mesmo
com o porcentual de 71,5%, ele
dizquetodasassiderúrgicasti-
veram resultados recordes.
As empresas chinesas, que
antes seguiam as negociações
fechadas com as siderúrgicas
japonesas,estãonegociandoes-
te ano de uma forma diferente,
conta Agnelli. Além demarcar
mais presença este ano, todas

elas resolveram unificar suas
posições de preço na Baosteel,
a maior produtora de aço da
China. Na opinião do presiden-
tedaVale, ogovernochinêsne-

gocia de forma “mais dura”.
AChinadeverá importar es-
te ano até 330milhões de tone-
ladas deminério de ferro, esti-
maAgnelli.Noanopassado, fo-

ram 275 milhões de toneladas.
Só a Vale deverá fornecer 66
milhões de toneladas, ante 54
milhões de 2005, estima o exe-
cutivo. A mineradora brasilei-

ra tem respondido, em mé-
dia, por 20%do fornecimen-
to de minério de ferro aos
chineses.

CUSTOS
No ano passado, a pressão
dos aumentos de custos na
mineradora, em reais, foi de
15%,calculaodiretor-execu-
tivodeFinançasdaVale,Fá-
bio Barbosa. Em dólares, o
aumento foi de 45%.
“Cerca de 70%dos nossos
custos são em reais”, diz o
executivo. Ele acrescenta
quenoanopassadoaempre-
sa teveoutrogasto adicional
por causa da contratação de
cercade6mil trabalhadores
diretos. Além disso, lembra
que todos os investimentos
em pesquisa e desenvolvi-
mento, que em 2005 foram
deUS$277milhões, sãocon-
tabilizados como custos. ●

MONTADORAS

Andrea Vialli

Um dos objetivos da fusão da
Santista Têxtil com a empresa
espanhola Tavex Algodonera
será enfrentar a feroz concor-
rênciadosprodutos têxteis chi-
neses,etambémentrarnomer-
cadoasiático.Aoperaçãode in-
tegraçãodosnegóciosdasduas
companhias, anunciada na se-
gunda-feira, criou a a maior fa-
bricante de tecido denim –ma-
téria-prima do jeans – do mun-
do, com uma fatia de mercado
que deve chegar a 15%.
“A produção mundial de de-

nim é fragmentada, mas os
clientes são globalizados”, afir-
ma Herbert Schmid, presiden-
te da Santista Têxtil e futuro
CEO da nova Tavex, que nasce
com a fusão. Há em torno de
400produtoresmundiaisdede-
nim.Destes,cercade40empre-
sas detêm 30% de ummercado
global que cresce em torno de
3%aoanoedeveseguircrescen-
do nesse ritmo.
Segundo Schmid, o “namo-

ro” entre as duas empresas du-
rou cerca de oito anos. Em co-

mum, elas têm estratégias se-
melhantes, grandes clientes e
são consideradas complemen-
tares. Juntas, têm uma capaci-
dade de produção de 201 mi-
lhões de metros por ano, com
ênfase no denim premium, de
maiorvalorequeservedematé-
ria-prima para os jeans da Za-
ra,Diesel eMissSixty, que che-
gama custarUS$ 500. A recei-
ta das duas empresas juntas
chega aUS$ 513milhões.
A expectativa das empresas

é que até 2010 a produção de
denimchegue a 300milhões de
metrosporano,apartirdeaqui-
sições em regiões estratégicas,
como a Ásia e a América Cen-
tral.NocasodaÁsia,a intenção
nãoserásóusararegião,conhe-
cidapelos baixos custos depro-
dução, como plataforma de ex-
portação. A Tavex está de olho
no promissormercado chinês.
AChinajárespondepor40%

daproduçãomundialdedenim,
mas internamente consome
perto de 15% desse montante.
“É um mercado que cresce em
velocidade duas vezes maior
que os mercados maduros, co-

moEUA eEuropa”, diz Sch-
mid. “A China consome hoje
12% dos artigos de luxo pro-
duzidosnomundo.Em2020,
será 25%”, completa.
Os planos da empresa pa-

raaÁsia incluemuminvesti-
mentodeUS$80milhõesnu-
maplantadestinadaexclusi-
vamente à produção de de-
nim,quedevecomeçaraope-
rar em 2009.
Uminvestimentode igual

monta será feito naAmérica
Central, em país ainda não
definido,quedevecomeçara
operar em 2007.
A operação de fusão vai

preservar a marca Santista
Têxtil noBrasil, enãosepre-
vêem demissões ou fecha-
mento de fábricas.
“A fusão das empresas

preserva o valor de ambas”,
afirma Francisco Cespede,
diretor-financeiro da São
Paulo Alpargatas, acionista
da Santista, junto com a Ca-
margo Corrêa. Até junho de
2007, as duas empresas não
deverãopossuirmaisde50%
das ações da novaTavex. ●
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●●● Os investidores que optaram
por comprar ações com direito a
voto (ON) da Vale do Rio Doce
com recursos do FGTS não têm
do que reclamar. Desde que essa
alternativa foi oferecida, em 21
demarço de 2002, até ontem, os
papéis acumularam alta de
459,2%. O cálculo é do analista
demineração da ABNReal Corre-
tora, Pedro Roberto Galdi.
De acordo com o especialista,

nomesmo período o Ibovespa,
principal índice da Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Bovespa), acu-

mula expansão de 179,6%. “Foi
umbom negócio porque, em pri-
meiro lugar, a remuneração do
FGTS émuito baixa”, diz Galdi,
lembrando que para quemapli-
cou em fundos de renda fixa, co-
mo o CDI, a valorização foi de
101%, namesma comparação.
Ano passado, os papéis ON da

Vale tiveram alta de 30,8%. Este
ano, Galdi diz que os ganhos es-
tão acumulados em 4,4%,mas
ontem a ação registrava queda
de 3,52%. Segundo Galdi, isso
aconteceu porque omercado es-

tava realizando lucro, especial-
mente nas áreas demineração e
siderurgia. Além disso, pesaram
tambémos temores de nova alta
na taxa de juros americana.
Na época emque iniciou a pul-

verização de ações ao público, a
Vale informou que em torno de
700mil pessoas aderiram ao pro-
grama. Entre 2001 e 2004, a Va-
le pagouUS$ 4,4 bilhões em divi-
dendos aos seus acionistas. O
retornomédio anual aos investi-
dores nesse período foi de
41,7%. ● A.K.
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WOLFSBURG, ALEMANHA

Amaior fabricante de veículos
da Europa, a Volkswagen, des-
tacou ontem a necessidade de
manter o processo de redução
notáveldecustos“paraassegu-
raro futuro”da companhia.Na
entrevista coletiva de apresen-
taçãodosresultadosanuais, na
sede central da companhia em
Wolfsburg, Alemanha, o presi-
dente da Volkswagen, Bernd
Pischetsrieder, mostrou-se
descontente com os números
de 2005 e considerou impres-
cindível“manterareestrutura-
ção conseqüente da marca
Volkswagen”.
Em2005, ogrupoalemãoau-
mentou o lucro líquido para €
1,12bilhão, 60,7%amaisqueem
2004. Pischetsrieder classifi-
coudebem-sucedidaaofensiva
da empresa no ano passado,
que, com 16 novosmodelos e al-
gumasvariantes,contribuiupa-
ra o aumento das vendas em
3,2%,para5,24milhõesdeveícu-
los.Noanopassado,aVolkswa-
gen melhorou o faturamento
em7,1%,para€95,3bilhões,em
comparação com 2004.
A marca de veículos de luxo
Audiconseguiusalvarosnúme-
ros daVWgraças a umnotável
crescimento das vendas, sendo
responsável por grande parte
do lucro do grupo alemão. Nes-
te sentido, o diretor-financeiro
da Volkswagen, Dieter Poets-
ch, disse na entrevista coletiva
que a Audi aumentou em 2005
os jáelevadosnúmerosde lucro
operacional em14,8%para€ 1,4
bilhão.

GENERALMOTORS
AamericanaGeneralMotorsin-
formou ontem que reduzirá a
aposentadoria para funcioná-
rios assalariados e mudará pa-
ra um plano de contribuição li-
mitado, como parte de um pro-
grama mais amplo de corte de
custos que diz que é vital para
sua sobrevivência.
Amaior montadora domun-
do afirmouque amudança, que
afeta42milempregados,corta-
rá a dívida com aposentadoria
nofimde2006emcercadeUS$
1,6 bilhão e resultará em encar-
goantesde impostosdeaproxi-
madamenteUS$120milhões.A
dívida da General Motors com
aposentadoria no fim de 2005
era de US$ 10,92 bilhões, de
acordocomobalançodaempre-
sa. ● EFEEREUTERS
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