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Afabricantedeprodutosquími-
cosDuPont disse ontemque
planeja cortar 1,5mil postos de
trabalho e fechar quatro fábri-
cas naEuropa. Comoplano,
quedeve ser implementado
nospróximos 18meses, a em-
presaespera reduzir cerca de
US$165milhões emcustos na
suaunidadeDuPontCoatings
&Color Technologies. DuPont
disseque serão fechadas duas
fábricas naEspanhae umana
Holanda, alémdeum laborató-
rio naAlemanha.

AEmbraer anunciouontema
vendadecinco aviõesmodelo
190àcolombianaAeroRepúbli-
ca, que encomendououtras20
aeronavesdomesmomodelo.
AEmbraer, quartamaior fabri-
cantemundial deaviõescomer-
ciais, destacouque, emnovem-
bro, começará aentregar os
aviõesàAeroRepública, que
seráaprimeira companhia aé-
rea colombianaautilizar esse
modelo.OEmbraer 190 faz
partedanovageraçãode
aviõesdaempresabrasileira.

AParmalat Participações fará
umanova assembléia geral de
credoresno próximodia 31.
Segundoo advogadoThomas
Felsberg, serámais uma tenta-
tiva dealcançar umacordo
entre os credores deR$ 1,65
bilhão.Oproblemaprincipal é
a falta de garantiasde créditos
na Itália. Oplanode recupera-
ção já deveria ter sido fechado.
Nodia 27, a Parmalat Alimen-
tos também fará umaassem-
bléia decredores, emqueapre-
sentará as últimasdecisões.

OConselhoAdministrativode
DefesaEconômica (Cade)deci-
diuadiar o julgamentodacom-
pradaempresaamericanaRee-
bok International pela concor-
rentealemãAdidasSalomon.
Segundoo relator doprocesso,
LuísFernandoRigato, “ocaso
exigenovasdiligências”para
seranalisado.Oadvogadodas
empresasnoCade, JoséAugus-
toRegazzini, lembrouquea
operação já foi aprovadapelos
órgãosdedefesadaconcorrên-
cianosEUAenaEuropa.

VarigdánovocalotenoAerus

Omagnata do aço Lakshmi
Mittal (foto) disse ontem já ter
conseguido apoio damaioria
dos acionistas daArcelor para
a oferta de€ 19 bilhões feita
pelo grupo siderúrgico no final
de janeiro. “Temos o apoio
positivo de 50%a60%dos
acionistas daArcelor”, disse
Mittal durante almoço com
jornalistas. Essa afirmação
contraria o que disse o presi-
dente-executivo daArcelor,
GuyDollé, em6demarço. Se-
gundoele, amaioria dos inves-
tidores daArcelor se opunham
àoferta daMittal Steel.

Cadeadia julgamento
sobreReebok-Adidas

Em tempo

CONCORRÊNCIA

Nissandesenvolve
aparelhoanticolisão

Conteúdodo ‘NYT’vai
paraositena internet
Jornaldeixadepublicar listas
cominformaçõessobreações
parareduzircustosqPÁG.B17

Embraervendecinco
aviõesàColômbia

DuPontvai fechar
fábricasnaEuropa

Montadorasmostramnovas
armasnaguerrapela liderança

NEGÓCIOS

TAM e Varig reagem à promoção
de passagens a R$ 50 da Gol

SEGURANÇA–Sensorcalculaadistânciaentreosdoiscarros

Equipamento avisa ao motorista a hora certa de frear

Mittaldiz játerapoio
damaiorianaArcelor

Parmalat faránova
assembléianodia31

SONHOS-Criançascontamcomogostariamque fosseocarrodo futuro: umaoquer àbasedeáguae,outra, quedespoluísse acidade

Em disputa acirrada pelos consumidores, os fabricantes de carros inovam emmarketing

DescontonaPáscoa
podechegara85%

TÓQUIO

A fabricante de automóveis ja-
ponesaNissan anunciou ontem
terdesenvolvidoumsistemade
segurançaqueajudaomotoris-
taaevitarcolisõescomosveícu-
los à sua frente. O sistema, que
utilizaumsensorparadetermi-
nar a velocidade relativa dos
dois carros e a distância entre
eles, é muito prático em engar-
rafamentos, onde é necessário
frearfreqüentemente,segundo
comunicado daNissan.
A empresa planeja introdu-
zir o equipamento de seguran-
çaemseuscarrosde luxonoJa-
pãodentrodedois ou três anos.
Depois, o equipamento será le-
vadoparaaAméricadoNortee
aEuropa.Anova tecnologia faz
partedosesforçosdaNissande
reduzir em 50% o número de
mortos e feridos graves emaci-
dentes envolvendo seus carros
até2015,nacomparaçãocomos
números de 1995.
O sistemade controle da dis-
tância aciona automaticamen-
teos freiosassimqueomotoris-
ta pára de acelerar. Se o moto-
rista pisa no acelerador dentro
dos limites considerados peri-
gosos, o sistema avisa pormeio
de um “golpe” no pedal que o
motorista deve frear. Há tam-
bémumaviso sonoro e umaad-
vertência visual.
“Este sistema, além disso,
ajuda a economizar gasolina, já

queevitaqueomotoristaacele-
re e freie repentinamente”, dis-
se Yousuke Akatsu, chefe da
unidadedeengenharia avança-
da de veículos daNissan.
Os principais fabricantes de
automóveis do mundo compe-

tem pelo desenvolvimento
de sistemas de segurança de
próximageraçãopara ofere-
cerdiferenciaisaosconsumi-
dores,emmeioaumaconcor-
rênciacadavezmais feroz. ●
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A TAM e a Varig anunciaram
ontem descontos de até 85%
nas passagens aéreas domésti-
casduranteaPáscoa.NaTAM,
a promoção vale apenas para
ida e volta em viagens realiza-
dasentreosdias11e18deabrile
o passageiro deve comprar seu
bilhete até 4 de abril. A Varig,
por sua vez, disse que divulga-
ria os detalhes dos descontos a
partir de amanhã.
ATAMinformaqueaspassa-
gens promocionais podem ser
compradas na classe tarifária
X-Páscoa, no site da empresa,
naslojasounacentraldeatendi-
mento. Segundo a TAM, a pro-
moção é parte da estratégia de

adotar tarifas diferenciadas
emdatas comemorativas.
A Gol reinicia a partir das
22 horas de sexta-feira sua
promoçãodepassagensaR$
50. A campanha está sendo
realizada em todos os fins de
semanademarçoevalepara
viagens entre os dias 5 de
março a 31 de maio. Na pri-
meira semana, a companhia
vendeu em torno de 55 mil
bilhetes.

EMISSÃO
AGolpreparaumacaptação
de US$ 200 milhões a US$
300milhõesembônusperpé-
tuos (sem prazo de venci-
mento), de acordo com fon-
tes domercado ouvidas pelo
site financeiro especializado
IFRMarkets. ●
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Com o mercado embolado nos
dois primeiros meses do ano,
comasmaioresfabricantesdivi-
dindo porcentuaismuito próxi-
mos de vendas, a guerra pelo
consumidor começa a se inten-
sificarnomercadoautomobilís-
tico. A Fiat, que em julho com-
pletará30anosdeBrasil,anteci-
pa a comemoração para este
fim de semana com o início das
vendasdeduas séries especiais
dos modelos Palio, Siena e
Weekend e o lançamento de
campanha publicitária em que
não mostra modelos da marca,
mas crianças falando de como
elas vêemo carro do futuro.
Nasemanapassada,aVolks-

wagen anunciou sua principal
estratégia de marketing para
esteano.Amontadoravaireali-
zar megaeventos que vão jun-
tardesdefeirãodevendasades-
file de moda, corrida (Stock
Car), minissalão do automóvel
e showsemuniversidades. “Pa-
rece que este será um ano de
maioragressividadenacomuni-
cação”, confirma o presidente
daFiat, CledorvinoBelini.
A Fiat tirou a liderança de

vendas de 42 anos da Volks em
2001 e amanteve por três anos.
Em2004,perdeuopostoparaa
General Motors e o recuperou
noanopassado.Esteano,amar-
caachaqueamaiordisputavol-
ta a ser comaVolks, quenopri-
meiro bimestre ficou com
23,9% das vendas de automó-
veis e comerciais leves, ante
23,5%daFiat.Adiferençaentre
as duas é de 879 unidades. A
GMestá 2,1mil carros atrás.
No campo de produtos, a

Volks lançará em abril a mini-
vanSpaceFox,paraenfrentaro
FiatIdea, lançadonoanopassa-

do e atualmente comvendas de
3milunidadesaomês.“OSpace-
Foxcertamenteseráumcompe-
tidor, mas teremos novidades
no Idea para enfrentá-lo”, diz o
diretor-comercial daFiat,Lélio
Ramos, semadiantar detalhes.
Naárea de tecnologia, a Fiat

prometeparaosegundosemes-
tre o Siena tetracombustível,
quevairodarcomálcool,gasoli-
naegás,alémdanafta(gasolina
purausadaempaísesdaAméri-
ca Latina). Volks e GM já têm
modelos tricombustível, mas
Belini ressalta que são bicom-

bustível adaptados para o gás,
opção que normalmente perde
potência quando se muda de
umcombustível para outro.
“Nossatecnologiaé inéditae

vaimanter a potência do veícu-
lo emqualquer das opções”, diz
o executivo. Outra vantagem é
a exportação. Hoje, a indústria
fazummotorparaocarrobrasi-
leiroeoutroparaaAméricaLa-
tina. “A partir dessa tecnologia
o desenvolvimento será único e
só a regulagem será diferente.”
Asérieespecialquechegaàs

lojasnofimdesemanaéa“Cele-

bration”,comváriositenscomo
direçãohidráulica,ar-condicio-
nado, vidros elétricos e travas
elétricas. O Palio 1.0 com o kit
de equipamentos vai custar R$
28.340, oque representaráeco-
nomiadeR$2.094caso os itens
fossemadquiridos isoladamen-
te. A outra versão, a “30 anos”,
tem opcionais como rodas em
liga leve e grade dianteira cro-
mada.NoPalio 1.0ELXcustará
R$ 32.280, uma vantagem de
R$1,9mil.Asversões terãoselo
indicativo na carroceria.
Para a campanha publicitá-

ria que vai ao ar a partir de
domingo, a agência LeoBur-
nett entrevistou 250 crian-
ças e adolescentes que fala-
ram sobre o que esperamdo
automóveldaquiparaa fren-
te. Omote do filme é “Convi-
dando você a pensar o futu-
ro”. Sem medo de exagerar,
elas falam de carros que
voam,que imitamacasaede
veículos menos poluentes.
“Elas são os consumidores
do futuro e serãomuitomais
exigentes”, diz Rui Linden-
berg, da LeoBurnett. ●
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●●● A Varig não pagou a última
parcela da dívida com o fundo
de pensão Aerus, no valor de
R$ 9 milhões, o que caracteriza
o descumprimento do plano de
recuperação judicial. O valor
era para ter sido pago em 28 de
fevereiro, mas a empresa en-
viou uma carta ao fundo se com-
prometendo a pagar no dia 15
(ontem). No entanto, o dinheiro
não foi depositado.

“Isso émuito grave. Esta-
mosmuito preocupados com
o que vai acontecer daqui para
a frente com a companhia”,
disse uma fonte na Aerus. Pro-
curada, a Varig informou ape-
nas que o pagamento estava
programado para ontem.

AVarig deve R$ 2 bilhões
para o Aerus, sendo que a dívi-
da foi renegociada em2003.
● MARIANABARBOSA

Herdeirosdeempresas
mudamconceitos
Novageraçãoépreparada
paratermaiorconsciênciado
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