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Alcatelvaidiscutir
fusãocomaLucent
Adiretoria da fabricante fran-
cesadeequipamentos de tele-
comunicaçõesAlcatel vai se
reunir na quinta-feira paradis-
cutir umapossível fusão coma
rival americanaLucentTechno-
logies, disse ontemumporta-
vozdaAlcatel. A fusão está
avaliada emUS$33bilhões.
“Haveráuma reuniãodadireto-
ria para fornecer informação
sobre o assunto na quinta-fei-
ra,masnão haverá necessaria-
mente conclusões”, acrescen-
tou oporta-voz.

ConselhodaSchering
apóiaofertadaBayer
Oconselhode supervisãoda
companhia farmacêutica ale-
mãSchering apóia a oferta de
compra feita pela tambémale-
mãBayer, informouaSche-
ring ontememcomunicado.A
Bayer fez na semanapassada
umaoferta de€ 16,3bilhões
pelaSchering, superandoofer-
ta de€ 14,9 bilhões daMerck,
quedesdeentãodesistiu da
disputa. “O conselho vai reco-
mendar queos acionistas acei-
temaoferta, assimque osdo-
cumentos formais da oferta
forempublicados e avaliados",
acrescentou aSchering.

Microsoftrecorrede
sentençanaCoréia
AMicrosoft recorreu ontemde
umasentença naCoréia doSul
que exigeque a empresa sepa-
re seu reprodutor demúsica
digital e seu serviço demensa-
gens instantâneas do sistema
operacionalWindows. A sen-
tença, similar à que a empresa
enfrenta naEuropa, foi dada
emdezembro.A argumenta-
çãodaMicrosoft é que a ver-
são completa beneficia os con-
sumidores, e que épossível
usar umagrande variedadede
softwaresde outras empresas.

CONCORRÊNCIA

Daimlertiradelinha
oSmartForfour
ADaimlerChrysler vai suspen-
der a produção do Smart For-
four, seumodelo pequeno de
quatro lugares, e vai demitir
300 empregados para tentar
sanear a Smart, sua deficitá-
ria subsidiária. Segundo a im-
prensa alemã, a intenção da
Daimler é se concentrar na
produção do Smart Fortwo,
de dois lugares. De acordo
comcálculos da companhia,
comessasmudanças, a subsi-
diária pode voltar a ser rentá-
vel a partir de 2007.

TAPreafirmao
interessenaVarig
Opresidente da companhia
aéreaportuguesaTAP, Fernan-
doPinto, pretende vir embre-
ve aoBrasil conversar coma
diretoria daVarig e a consulto-
ria que vai implantar o plano
de recuperação da empresa. O
objetivo é reafirmar seu inte-
resse pela companhia brasilei-
ra. “Continuamos interessa-
dos e já tínhamosmarcado
uma reunião para duas sema-
nas atrás,mas, por falta de
agenda, adiamos”, disse on-
temo executivo.

Montanhadeproblemas

Em tempo

Velhafábricaeimóveisda
GurgelMotoresvãoaleilão

TELECOMUNICAÇÕES

Crise,concordata,recuperação
judicial.E,aindaassim,líderes

Venda será dia 3, em Rio Claro; bens são avaliados em
R$ 23,6 milhões, suficiente para débitos trabalhistas

MEDICAMENTOS

AUTOMÓVEIS

INABALÁVEL–Nomercadode lãdeaço,aBombril seguecomo líderabsolutaemvendas

Empresas como Bombril e Estrela, mesmo em dificuldade, continuam à frente nas vendas

FALÊNCIA

Agnaldo Brito

OleiloeiroAbreuSodrétentará
nopróximodia3,noCentroCul-
tural de Rio Claro, a venda dos
ativos remanescentes da Gur-
gel, a única empresa automobi-
lísticadecapitalnacional, aber-
ta em 1975 pelo engenheiro
João Amaral Gurgel. É a sexta
tentativadetransformaramas-
sa falida em dinheiro. Até hoje,
dos cinco leilões realizados –
cujaresultadochegouàarreca-
daçãodeR$5milhões – este se-
rá oúnico feito porumacasade
leilão.
Podeseratentativaderradei-
ra de venda. Os seis ativos que
serão vendidos estão avaliados
em R$ 23,6 milhões. A relação
de bens arrestados para amas-
sa inclui o parque industrial lo-
calizadoàsmargensda rodovia
WashingtonLuís, emRioClaro
(SP), duas chácaras, uma casa
localizada num condomínio,
um escritório num prédio co-
mercialemFortaleza(CE)eum
crédito fiscal no valor deR$ 5,5
milhões já ganho na Justiça.
O valor (se arrematado) será

somado aos R$ 5 milhões arre-
cadados com os leilões anterio-
res.Seráentãopossívelpagaro
passivotrabalhistados900tra-
balhadoresdaGurgel.Segundo
osíndicodamassafalida,Jaime
Marangoni,adívidacomosfun-
cionários é estimada em R$ 24
milhões.Pela lei,oscréditostra-
balhistastêmprioridadeemca-
so de falência da empresa. A
Gurgel, que pediu concordata
de suas dívidas em 1993, teve a

falência decretada em 1995.
Os outros credores terão de
considerar os créditos como
“duvidosos” nos seus balanços.
E não são poucos. Para o síndi-
co, a dívida provada da Gurgel
em sentenças já julgadas é de
R$140milhões,masaindapode
alcançar R$ 250 milhões se in-
cluídas as ações de cobrança
ainda em discussão. Embora a
justiça tenha considerado os
seisbensqueirãoaleilãonapró-

xima segunda-feira com os
“remanescentes”, aindahá a
tentativa de arrestar em fa-
vor damassa falida pelome-
nosmais um ativo.

BUSCA NO EXTERIOR
Marangoni explica que dis-
põedeumaescrituradecom-
praevendadeumterrenono
Panamá, comprado por
Amaral Gurgel em 1974. O
terreno de 17 alqueires (cer-
ca de 40 hectares) serviria,
segundo ele, para os planos
de expansão daGurgel.
O objetivo seria o de levar
o projeto automobilístico
brasileiroparaoPanamá,nu-
maplanodeinternacionaliza-
ção. Do plano pouco se sabe,
menosaindadasituaçãoreal
do terreno. “Acho que ire-
mos ao Panamá para conhe-
cerasituaçãodestaárea”,ex-
plica Marangoni. Incrivel-
mente,dezanosdepoisdede-
cretada a falência, quase na-
dasesabesobreessebem.Se
está ocupado, se a Gurgel
temalgumdireito ou não.
O síndico explica que não
há recursos para fazer a via-
gem até o Panamá e para in-
vestigar a situação atual da
área. Quem poderá viabili-
zar a viagem é o leiloeiro
AbreuSodré.Seconfirmado
o direito sobre o terreno, a
área poderá ir a leilão. O lei-
loeiro recebe 5%do valor so-
bre o lance, porcentual pago
porquemarremata obem.É
o que ocorrerá com o leilão
de segunda-feira.●

NEGÓCIOS

Parmalat
concluivenda
daEttipara
aAssolan

GloboComunicações
lucrouR$1,97bilhão
Resultadoéde2005,deempresa
quesurgiudafusãodaTVGlobo
comaGloboparqPÁG.B18

AVIAÇÃO

MERCADO

Carlos Franco

A Bombril continua líder abso-
luta do mercado de lã de aço –
vendeu 22 mil toneladas em
2005–esaponáceoscomamar-
ca Radium, apesar dos investi-
mentos pesados da concorren-
teAssolan;aVarigperdeuapri-
meiraposiçãonosvôosdomésti-
cos para TAM e Gol (nesta or-
dem), mas ainda é a líder entre
as companhias nacionais nos
vôos para o exterior. A Estrela
também continua à frente no
mercado de brinquedos e a Eu-
catex é sempre lembrada pelos
consumidores quando o assun-
tosãopisoslaminadosdemadei-
ra. E até a Staroup aparece na
relaçãodejeansqueosconsumi-
dores aprovam.
Em comum, no entanto, es-

sas empresas, assim como as
LojasHering, estão listadas co-
mo concordatárias, sob admi-
nistraçãoeemfasederecupera-
çãojudicial.Ou,comoaEstrela,
sãoalvosfreqüentesdecomuni-
cados de pedidos e suspensão
de falência na Bolsa de Valores
deSãoPaulo(Bovespa).Sóque,
em comum, elas têm marcas
tão fortes que resistem.
A Bombril, por exemplo, in-

formahojeaomercadofinancei-
ro que encerrou o balanço de
2005comlucro líquidodeR$99
milhões,anteumprejuízodeR$
483milhõesem2004.Jáarecei-
ta bruta da companhia atingiu
R$ 883 milhões em 2005, volu-
me 42% superior ao obtido em
2004e76%maiorqueoregistra-
do em2003.
O presidente da Bombril,

Cláudio Del Valle, diz que o re-
sultado é reflexo do aumento
das vendas e da rentabilidade
da empresa, apoiado por ações
de marketing. Del Valle infor-
ma que, no próximomês, o ator
CarlosMoreno, que desde 1978
exerceu o papel de garoto-pro-
paganda da marca, volta, após
um ano de ausência, em nova
campanhacriadapelopublicitá-
rioWashingtonOlivetto.
Apesardo lucro edo aumen-

todevendas,asaçõesdaempre-

sa continuam a registrar pou-
quíssimos negócios na Boves-
pa. Afinal, a Bombril está sob
administraçãojudicialdesdeju-
lho de 2003, mesma situação
emqueseencontraaParmalat,
quemantémaliderançanaven-
dado leiteemcaixinha,pulveri-
zada por produtores regionais.
Ontem, a Manufatura de

Brinquedos Estrela enviou co-
municado à Bolsa informando
que já havia negociado dívida
de R$ 60 mil com a Intercross,
quepediu sua falênciana2ªVa-
radeItapira(SP).Nadaquepos-
sadeixar corada a bonecaSuzi,
ouque tenhaabaladoaconfian-
ça dos consumidores.
Para o ex-presidente da Co-

missão de Valores Mobiliários
(CVM), que regula o mercado
decapitais,LuisLeonardoCan-
tidiano, o consumidor não leva
emcontaasituaçãoeconômico-
administrativa dessas empre-
sas, que continuam a manter a
qualidade dos seus produtos e
têm, de certa forma, a confian-
ça de fornecedores que depen-
demdo negócio.
“São situações atípicas,mas

o mercado sabe que essas em-
presastêmforçadevendasepo-
dem recuperar espaço”, diz
Cantidiano.“Masmuitascarre-
gamdívidas de difícil solução.”
O presidente da Bombril,

porexemplo, comemoraoalon-
gamentodeprazosparaopaga-
mento de dívidas. “Um dos
maiores desafios da Bombril
era ampliar os prazos de paga-
mento de dívidas, que venciam
na boca do caixa, e reduzir as
taxas de juros, para permitir à
empresa planejar melhor a sua
rentabilidade. E foi isso o que
conseguimos fazer no ano pas-
sado.” O aumento do fluxo de
caixatambémpermitiuo inves-

timento em publicidade, como
ado relançamentodo amacian-
tesderoupasMonBijou,quega-
nhou música de Wando pelas
mãos da agência DPZ.
A analista Denise De Pas-

qual, da consultoria Tendên-
cias,dizqueessasempresasvi-
vem, “ainda hoje, do investi-
mentoempropagandaquefize-
ramnopassado,doeloquecon-
seguiram criar com consumi-
dores em áreas onde são pou-
cas as inovações e os produtos
não têm grande investimento
tecnológico”. Para Denise, al-
gumas dessas empresas sob
administração judicial (Bom-
bril), emconcordata(Haga,Lo-
jas Hering e Staroup) ou em
fase de recuperação judicial
(Eucatex, Parmalat, Recrusul,
Sansuy, Varig e Vasp) se vale-
ramdo bommomento emseus
setores ou de concessões que
ainda lhes garantem lideran-
ça. É o caso das rotas interna-
cionais da Varig. “Setores co-
mo brinquedos e material de
limpeza crescem acima da in-
flação.”●

SOBRA-Fábricaéoprincipal ativoaservendidonasegunda-feira

AQUISIÇÃO

●●●Asempresas emconcordata,
administraçãoou recuperação
judicial exibem, quando se esmiu-
ça a sua realidade, umamontanha
deproblemas, que,muitas vezes,
balanços e atas de assembléia não
revelam.Recentemente, o presi-
dentedaEucatex, FlávioMaluf, foi
preso emcompanhia dopai, o ex-
prefeitoPauloMaluf, por acusa-
çõesde lavagemdedinheiro.
Na Itália, os controladores da Par-
malat (a família Calisto Tanzi) e
da Cirio e Bombril (Sergio Crag-
notti), também foram presos há
dois anos, por processos de sone-
gação fiscal. A Varig, por sua vez,
não consegue aprovar plano que
possa revitalizar seus investimen-
tos, numa sucessiva queda de
braço entre os controladores, a
Fundação RubemBerta, e credo-
res. Já os brinquedos chineses
são o fantasmaque ronda a Estre-
la, que temCarlos Tilkian no co-
mando. iPior: algumas das empre-

sas carregam dívidas astronô-
micas, mas, pela força de suas
marcas, continuam a realizar
negócios. Agoramesmo, quan-
do exibe lucro, a Bombril, mes-
mo sob administração juficial,
vive uma nova crise, com de-
núncias sobre seus atuais exe-
cutivos, escolhidos pela Justi-
ça. O presidente do Conselho
de Administração da Bombril,
Valmir Camilo, por exemplo, é
alvo de denúncias de nepotis-
mo. Segundo o jornal ‘Valor
Econômico’, ele teria contrata-
do nove amigos e parentes.
Camilo, que é conselheiro da
Previ (fundo de pensão dos
funcionários do Banco do Bra-
sil) nega nepotismo e diz que
as contratações, incluindo a
de sobrinhos, respeitaram cri-
térios técnicos de competên-
cia. A Previ tem participação
no capital votante da Bombril.
● C.F.

Empresas vivem do
que investiram em
publicidade,
diz analista

HELVIO ROMERO/AE - 25/9/03

DIVULGAÇÃO

A Parmalat Alimentos con-
cluiu a venda da Unidade de
Atomatados e Vegetais Etti
para a Assolan, marca con-
trolada pelo grupo Monte
Cristalina. A venda da Etti
fazpartedoprocessoderees-
truturação da empresa pre-
visto no Plano de Recupera-
ção Judicial (PRJ).
Avendaincluitodososati-

vos da Etti, como a unidade
Etti, localizada em Araçatu-
ba(SP),easmarcas.Aopera-
ção de venda da Etti tem co-
moprincipalfunçãoreequili-
brar o capital de giro daPar-
malat Alimentos e dos ou-
tros negócios ainda atrela-
dos à empresa, afirmaRena-
toCarvalhoFranco, sócio da
Íntegra Associados, respon-
sável pelo processo de recu-
peração da companhia.
A esperança dos gestores

da empresa é que a transfe-
rênciadosativosdaEttitam-
bém contribua para a busca
denovoinvestidorparaaem-
presa.Essaéparteimportan-
te do Plano de Recuperação
aprovado pelos credores no
fimdo ano passado. OBanco
Pactual tenta encontrar um
sócio. ● A.B.

Microempresasrecorrem
poucoàLeiRouanet
Pequenoempreendedortemeque
seaplicaremcultura,governofará
devassano impostoqPÁG.B18

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-16:20060328:

B16 TERÇA-FEIRA, 28DEMARÇODE2006
OESTADODES.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 2006. Economia . p. B16.




