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Telefónicapodeficar
comfatiaemeditora
ATelefónica pode não vender
sua participação na editora de
páginas amarelas TPI depois
que recebeu propostas iniciais
menores do que o valor de
mercado da unidade, infor-
mou ontemuma fonte próxi-
ma da situação. A Telefónica
informou que recebeu sete
ofertas por sua participação
de 60%naTPI,mas nenhuma
delas previa umbônus sobre o
valor de fechamento das
ações da empresa na quarta-
feira, de €9,61.

Armanideveabrir
50lojasnaChina
OGrupoArmani informouque
pretendeabrir até 50 lojas na
Chinanos próximos5anos,
graças aos bons resultados
dasmarcasde luxono gigante
asiático, segundoa agência
oficialXinhua. GiorgioArmani,
o estilista italianoquepreside
ogrupo, disse: “AChina e seu
espírito são umaconstante
inspiraçãopessoal.” Embora o
mundodamoda chinês esteja
muito afastado dos padrões
internacionais, o país se trans-
formouemumdosprincipais
consumidoresmundiais de
produtosde luxo.

Nikoncortacustose
prevêganhomaior
A fabricante de equipamentos
fotográficosNikon informou
que esperaumaumentode
70%nos ganhos operacionais
nospróximos três anos, como
resultadode cortes degastos
edo crescimento das vendas
de câmeras digitais. A empre-
sadisse tambémque vai ten-
tar reduzir suadívida pelame-
tadeeestabelecerumaestrutu-
ra operacional que sejamenos
vulnerável ao desempenhos
cíclicodos fabricantes de semi-
condutores.

IMAGEM

Argentinacomeçaa
produzircarros flex
AGeneralMotorsArgentina
vai iniciar, quarta-feira, a pro-
duçãodoCorsa commotor
flex (movido a gasolina ou ál-
cool). Todaaprodução será
exportadapara oBrasil. A
Volkswagen tambémvai produ-
zir nopaís a vanSpaceFoxbi-
combustível, que será lançada
nomercadobrasileiro em
abril. Embreve, a Renault tam-
bémproduzirá oKangoo flexí-
vel nopaís vizinho.Nos três
casos, osmotores são forneci-
dos por fabricantes brasileiros.

Mudaocomandoda
NissannoBrasil
O franco-americanoThomas
Bessonassumirá a direçãoda
NissanMercosul a partir de
abril. A empresa atua noPaís
emparceria comaRenault em
SãoJosé dosPinhais (PR).
Besson cuidará das operações
noBrasil, Argentina,Uruguai e
Paraguai, emsubstituição a
RyojiMakino, que voltará ao
Japão.ANissan está instalada
noPaís desde 2001 e produz a
picapeFrontier e o utilitário
esportivoXterra, alémde im-
portar produtos damarca.

IMAGEM–Kakáatrai consumidor jovem

CLASSIFICADOS

Em tempo

BahiaePãodeAçúcarestãona
listadasredesquemaiscrescem

PUBLICIDADE

Kakáveste
acamisa
degaroto
daGillette
Jogadorseguea
trilhadeBeckham

GiganteMicrosoft
viveclimadeaflição
Demorano lançamentodo
Vistaemudançasestruturais
causammal-estarqPÁG.B19
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Marina Faleiros

As empresas do varejo que
maiscresceramnosúltimoscin-
coanos,segundopesquisamun-
dial realizada pela Deloitte, fo-
ramasquesouberamfocarmui-
to bem seu público alvo e não
expandiramatuação paramais
do que dois países. “As diferen-
ças culturais realmente fazem
adiferença no varejo e o consu-
midor local quer ser reconheci-
do”, aponta Altair Rossato, só-
cio da área de auditoria da De-
loitteeresponsávelpeloatendi-
mento às empresas do setor de
bens de consumo.
No Brasil, o expoente deste

tipodeatuaçãosãoasCasasBa-
hia, que além de ser amaior re-
de de varejo do País, ocupam o
12º lugar no ranking mundial
dasempresascommaiorcresci-
mento. Segundo a Deloitte, as
CasasBahia tambémsão o 198º
maior grupo de varejo domun-
do, comum faturamento na ca-
sa dos US$ 3 bilhões no ano fis-
cal 2004/2005.
Michael Klein, diretor-exe-

cutivo e herdeiro da rede, acre-
dita que a empresa pode galgar
mais degraus no ranking antes
mesmo de operar fora do Bra-
sil: “Já estamos em220municí-
pios e ainda faltam outras 290
cidadescommaisde50milhabi-
tantes para o grupo atuar.” A
redeabriu100novospontos-de-
vendaanopassado,alcançando
500 lojas no País.
Segundo ele, existe espaço

para pelo menos mais 300 no-
vas lojasemterritórionacional,
antes de se pensar em atuar fo-
ra do Brasil. “Ainda temos pelo
menosquatroanosparapensar
emcrescimento interno”, diz.

Segundo Rossato, as Casas
Bahia e o Pão de Açúcar – a ou-
tra brasileira que aparece no
ranking, como 144ª maior rede
de varejo e 36ª demaior cresci-
mento–cresceramcomestraté-
gias parecidas com as das ou-
trasgrandesempresasdosetor
ao redor do mundo. “Elas fize-
ramparceriasinteressantespa-

ra obtermais capital, comoCa-
sas Bahia com Bradesco e Pão
deAçúcarcomCasino”,afirma.
Kleinafirmaque,semparce-

rias como a do Bradesco, seria
impossível expandir vendas, já
que a renda das pessoas não
cresceu e cada vezmais as pes-
soas recorrem ao crédito para
comprar.“Oprazodadívidaain-
daestáaumentando:eradeseis
mesesem2003eagoraéde10,o
que é ruim para o comércio,
pois elas não voltam a comprar
antes de quitar o débito.”
O executivo ainda ressalta

queocrescimentodaredeseba-
seiaemaberturadenovas lojas.
“Se dependesse das lojas exis-
tentes, o crescimento das ven-
das seria próximo de zero.”
Apesar do resultado positi-

vo no ranking, o Pão de Açúcar
e o francês Casino, 26º do ran-
king, não tiveram resultados
tãopositivosnofinaldoanopas-
sado. A rede francesa, que de-
tém 34% do controle do Pão de
Açúcar, teve queda de 37% no
lucro líquido em 2005, passan-
do de € 547 milhões para €344
milhões. Já o Pão de Açúcar fe-
chou2005comumlucrolíquido
deR$256,9milhões,umaqueda

de30,5%emrelaçãoa2004.Ain-
da conforme a pesquisa da De-
loitte, as vendas doPãodeAçú-
car no ano fiscal 2004/2005 al-
cançaramUS$ 4,3 bilhões.

DESAFIOS
A pesquisa da Deloitte tentou
traçar, além da lista dos maio-
res, as tendências de atuação
do varejo. A pesquisa começa
apontando, por exemplo, que,
muitomais doque lucro, as em-

presasdosetorhojeestãopreo-
cupadas em conter perdas, já
que as margens estão cada vez
mais apertadas. “Qualquer ris-
coqueaempresacorrehoje, se-
ja na distribuição ou tratamen-
to como cliente, precisa ser eli-
minado”, diz Rossato.
Por causa disso, diz, ques-

tões não ligadas ao financeiro
têm ganhado muito importân-
cia, pois qualquer diferencial é
bem visto pelo cliente. “As re-

desdevarejo jápensammui-
to no treinamento de seus
funcionários, pois qualquer
comportamento deles afeta
o consumidor. Também já
perceberam que investir em
responsabilidadesocialagre-
ga muito valor à imagem, e
descobriramquenãopodem
ficar fora da publicidade,
que devem investir em pro-
paganda e se adaptar a no-
vasmídias, comoainternet.”
No resto domundo, outra

preocupaçãoqueapareceno
estudo é o terrorismo. Para
as empresas, é preciso pen-
sar emmétodos de proteger
clientesefuncionáriosdeum
possível ataque, além de re-
veratuaçõesempaísesoure-
giões suscetíveis a proble-
mas dessa natureza.
NoBrasil,Rossatoafirma

que este tipo de problema
não aflige varejistas, mas
que jáémuitocomumoestu-
do de perdas com furtos de
mercadorias e desvios nos
caixas. “Temos clientes que
nos pedem trabalhos para
tentar reverterperdasdeste
tipo,comcâmerasnoscorre-
dores e caixas.”●

AUTOMÓVEIS

Carlos Franco
SÃOPAULO

EXPANSÃO-MichaelKlein, dasCasasBahia: antesdeoperar foradoBrasil, varejistaqueraumentarpresençanomercado interno

Em rankingmundial feito pela Deloitte, grupos ocupam respectivamente o 12.º e o 36.º posto

Infraeroprometenão
executardívidadaVarig

AVIAÇÃO

MONTADORA

D
avid Beckham
é garoto-propa-
ganda mundial
da Gillette, em-
presa que é si-

nônimo do produto que ven-
de em todo o mundo desde
1901. Só que, agora, o me-
trossexual Beckham não
estará sozinho em campo.
No Brasil, neste ano de Co-
pa, a imagem do produto
será a do jogador Kaká.
Com edição limitada, o

Gillette Mach3 Turbo Gol
que Kaká irá divulgar conta
com a tecnologia do apare-
lho de barbear de três lâmi-
nas, que foi desenvolvido a

partir de pesquisas que con-
sumiram investimentos de
US$ 750 milhões. O diferen-
cial está no visual mais es-
portivo e o apelo do futebol.
A executiva Danielle Pa-

nissa, da Gillette, diz que a
escalação de Kaká tem a
ver com a intenção da mar-
ca de atingir o consumidor
jovem, de 15 a 25 anos. Ela
ressalta que o preço, R$
12,99, também tem esse ob-
jetivo. O brasileiro conso-
me por ano 1 bilhão de bar-
beadores, ao preço médio
de R$ 1 a unidade. “Só que
25% do valor das vendas
são de produtos com mais

de uma lâmina, como o Ma-
ch3”, diz Danielle, de olho
nesse filão.
E por quê Kaká? Daniel-

le diz que, como Beckham,
ele “está sempre arrumado
e transmite uma sensação
de beleza e higiene”. Por
outros motivos, Kaká tam-
bém é garoto-propaganda
de Armani, Adidas, Guara-
ná Antarctica e Santander,
mas diz que seleciona, com
muito critério, o que anun-
cia, para não arranhar sua
imagem. ●

VAREJO
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Mariana Barbosa

O presidente da Infraero, José
Carlos Pereira, afirmou ontem
queaestatal aeroportuárianão
deve adotar nenhuma medida
radical que venhaa levar à que-
bradaVarig. “Nãoseremosnós
que vamos quebrar a Varig,
não”,disseonovopresidenteda
estatal responsável pela admi-
nistração dos aeroportos.
Segundo fontes de Brasília,
Pereira segue orientação do vi-
ce-presidentedaRepública,Jo-
séAlencar,queétambémopre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da Infraero.
A Varig não recolhe as taxas
cobradas pelo uso dos aeropor-
tos desde setembro, quando
conseguiuumaliminarqueade-
sobrigavadopagamento.Alimi-
nar foi derrubada no dia 21 de
março, mas como o acórdão da
decisãoaindanãofoipublicado,
aVarigaindanãoretomouopa-
gamento. A previsão é de que a
publicaçãoaconteçaatéodia5.
AcontadiáriaqueaVarigde-

ve recolher à Infraero é de
R$ 900 mil, e no período de
vigênciada liminaropassivo
acumulado foi de R$ 116 mi-
lhões. A Varig deve mais R$
376 milhões à Infraero, dívi-
da negociada no plano de re-
cuperação judicial aprovado
pelos credores da empresa.
Antesdadeterminaçãode
Alencar, a Infraero vinha
pressionandoaVarig.Aesta-
tal ameaçou efetuar a co-
brança diariamente, em ca-
daaeroporto e antes de cada
vôo, sob pena de os aviões
não decolarem.
Umareuniãoentreospre-
sidentes da Varig, Marcelo
Bottini,edaInfraero,previs-
ta para ontem, deve aconte-
cerhojeemBrasília. “Vamos
ouvir a proposta da empre-
sa, mas não podemos igno-
rar o Tribunal de Contas da
União”, disse Pereira. Caso
não haja acordo, porém, ele
não descarta a possibilidade
de cobrar as taxas diaria-
mente. “É possível”, disse.●

Preçodaterradespenca
emMatoGrosso
Comacrisedasoja,valordo
hectarechegouacair45%em
algumasregiõesqPÁG.B22
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