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PauloGiovannideixa
comandodaGiovanni
OempresárioPauloGiovanni,
da agência depublicidadeGio-
vanni, FCB, informouontem
que, a partir demaio, o coman-
dodas operações da empresa
ficará empoderdeAdilson
Xavier, queocupava a vice-pre-
sidência de criação. Também
informouque a agência, que
tementre as contas Fiat, Kai-
ser,Nivea, Pirelli eDisney, pas-
sará a ser, ao lado dasdos
EUA, Inglaterra e Espanha, um
dosCentrosdeRecursosGlo-
bais do grupoamericano FCB.

Maritelproduzirásó
paraaLongJump
Comsuas atividades quase
paralisadaspor causade pro-
blemascomaconcorrência
chinesa, a fabricante depelú-
ciasMaritel passará aproduzir
apenaspara aempresadebrin-
quedos Long Jump, e nãomais
sua linha própria.Odiretor-co-
mercial da Long Jump, Luiz
Fiorini, acredita que a empresa
deveatingir, até 2007, um fatu-
ramento deR$ 15milhões só
comas pelúcias.Os primeiros
produtosda parceria serão
personagensDisney, licença
que já foi daMaritel e atual-
mente éda Long Jump.

AcordoentreAlcatel
eThalesemsatélites
AAlcatel e o grupoThales
anunciaramontemumacordo
de€ 1,6 bilhãona área de saté-
lites.O acordo, pelo qual aAl-
catel vai vender negóciosde€
2bilhões de receitas por€673
milhões emdinheiro e 26,67
milhõesde ações naThales,
tambémpermite que aAlcatel
volte seu foco para aplanejada
comprada Lucent Technolo-
gies . Em trocade seus negó-
cios de satélites, aAlcatel vai
elevar suaparticipaçãonaTha-
les de 9,5%para 21,6%.

DEFESA

Ameaçadedemissão
causagrevenaRTVE
Amaioria dos 9,2mil funcioná-
rios daRadiotelevisiónEspa-
nhola (RTVE) iniciou ontem
umagreve contra o planode
reestruturaçãoda autarquia,
quepode levar à reduçãode
40%daequipe.Oplanode
saneamento, desenvolvido pe-
laSociedadeEstatal dePartici-
pações Industriais (Sepi), pre-
vê a reduçãoda equipe da
RTVEem3,1mil funcionários
(menos39%), pormeio de
aposentadorias antecipadas e
demissões voluntárias.

Mittalnãovaielevar
ofertapelaArcelor
Opresidente daMittal Steel
Europa, RoelandBaan, disse
ontemquea empresa quenão
aumentará suaoferta pela con-
correnteArcelor, criticando-a
por ter oferecidoum"presen-
te" a seus acionistas que enfra-
queceo setor siderúrgico euro-
peu. “Por que aumentar nossa
oferta se aArcelor está fazen-
doalgoque, de fato, reduz o
valor da empresa?”, questio-
nouBaan.AArcelor elevou os
dividendosaos acionistas de€
1,20para€ 1,85por ação.

Em tempo

Disputaacirradanas
fraldasdescartáveis

PUBLICIDADE

Apple lançasoftware
pararodarWindows
Produtopodepôrfimàrivalidade
dedécadas;açõestiveramaltade
9%naNasdaqqPÁG.B19
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Gerdaufechaterceiracompra
nosEUAemmenosdeummês

NEGÓCIOS

EXPANSÃO-Damato:modernizaçãode fábricasemelhor logística

Kimberly-Clark
buscaasclasseCeD

BRINQUEDOS

MÍDIA

AVANÇO–CapacidadedeproduçãodaGerdaunoexterior já chegaa 10,6milhõesde toneladas

Objetivo do grupo é, em alguns anos, estar entre os 10maiores produtores mundiais de aço

Empresa lança 16 novos produtos até o final do ano

Andrea Vialli

A Kimberly-Clark, fabricante
de produtos de higiene pessoal,
vai investir US$ 50milhões es-
te ano no Brasil e deve fechar
2006 com 16novos produtos no
mercado, que incluem inova-
ções em fraldas descartáveis,
absorventes e papéis. Dona de
marcas comoScott eNeve (pa-
pel higiênico), Huggies e Tur-
ma da Mônica (fraldas) e Inti-
mus (absorventes), a empresa,
que este ano completadez anos
noPaís, está de olho no aumen-
to da renda do consumidor de
menor poder aquisitivo, com o
aumento do saláriomínimo.
“Temos tecnologia de ponta

para crescer e inovações ade-
quadas ao bolso do brasileiro”,
dizJoãoDamato,presidenteda
Kimberly-Clark Brasil. Ele re-
vela que amaior aposta é justa-
mente nas fraldas descartá-
veis, que têm amplo potencial
de crescimento nas camadas C
eDdapopulação.Hoje,aempre-
sa tem uma participação de
mercado em fraldas de 23%.
“Nossameta é crescer umpon-
topercentualporanonospróxi-
mos cinco anos”, diz Damato.
Apesardereforçarapresen-

ça da fralda Turma da Mônica
básica – cujo pacote custa em

torno de R$ 5 e tem grande saí-
da entre os consumidores de
menor renda – a empresa está
lançando ainda dois produtos
no segmento premium: uma
fralda da linhaHuggies à prova
d’água,paraserusadaempisci-
nas, e uma fralda-calça desen-
volvida especialmente para
criançasmaiores, que pode ser
vestida, como uma calção.
Os investimentos deUS$ 50

milhões serão aplicados namo-
dernização das seis fábricas da

empresanoPaís, quehojeépla-
taforma de exportação para a
AméricaLatina.Aempresade-
verá definir até o final do ano a
construção de dois novos cen-
tros de distribuição, sendo um
na região Nordeste, possivel-
mente emRecife.
A região, aliás, é estratégica

para a companhia. “O cresci-
mento nas vendas no Nordeste
chega a ser de 20%a 40%supe-
rior ao das demais regiões do
País. Estamos crescendo com

todasasmarcas”,dizoexecu-
tivo. Os produtos que devem
encabeçar a investida no
Nordeste são os básicos. Se-
gundo Damato, eles ajudam
apuxarasvendasdosprodu-
tos do segmento premium.
Com dois centros de ino-

vação no País – onde são fei-
tas as pesquisas para desen-
volvimento de novos produ-
tos–aKimberly-Clarkbrasi-
leira tem sido umpólo deno-
vidades para toda América
Latina. Entre os lançamen-
tosdaempresaprevistospa-
ra este ano, figuram novida-
des em papel higiênico, co-
moosda linhaScottdebolso,
em folhas, que pode ser leva-
doaqualquer lugarpelocon-
sumidor. Outra aposta da
empresa, no segmento de
limpeza doméstica, é uma
toalha de papel lavável, a
ScottLimpamax.Aempresa
também fará lançamentos
nas linhas de cuidados para
adultos, com a marca Pleni-
tud, de fraldas geriátricas.
Cerca de 2% do fatura-

mento global da empresa,
que em 2005 foi de US$ 16
bilhões,sãoinvestidoempes-
quisa e desenvolvimento de
produtos.Aunidadebrasilei-
ra faturouR$ 1,5 bilhão.●

AQUISIÇÃO

SIDERURGIA

Agnaldo Brito

AGerdauAmeristeel Corpora-
tion, subsidiária doGrupoGer-
daunaAméricadoNorte,anun-
ciou ontem a compra de mais
umausina de produção de aços
longos nos Estados Unidos.
Desta vez, o grupo siderúrgico
brasileiro arrematou a Shef-
field Steel, localizada em Sand
Springs, no Estado de Oklaho-
ma. É o segundo negócio anun-
ciadoparacompradeusinasde
açoslongosdesdenovembrodo
anopassadoeoterceiro investi-
mento em aquisição emmenos
de um mês. Os dois negócios
realizados em março foram a
compra da Fargo Iron andMe-
tal,empresaquetrabalhanoar-
mazenamento e no processa-
mento de sucata – matéria pri-
maparaaproduçãodeaço–,ea
Callaway Building Products,
uma unidade de corte e dobra
de aços longos.
A compra da totalidade das
ações da Sheffield ficou em
US$ 76milhões. O valor passa-
ráporajusteatéadatadefecha-
mentoefetivodonegócio, infor-
mou ontem o vice-presidente
sêniordogrupo,FredericoGer-
dau Johannpeter. A subsidiá-
riadaGerdaunosEstadosUni-
dosassumiuospassivosdecur-
to e longo prazos da Sheffield,
cujo valor chega a US$ 94 mi-
lhões.
A conclusão do negócio está
condicionado ainda ao aval dos
acionistasdaempresae,princi-
palmente,dasautoridadesanti-
truste do governo dos Estados
Unidos.Aprevisão é que a con-
clusão do negócio ocorra antes
do final deste semestre.
Comonegócio, aGerdauam-
plia a capacidade de produção
de aço fora do Brasil, que já é
maiordoqueainterna.Opoten-
cial fabril de 600 mil toneladas
de aços longos da Sheffield ele-

vará a capacidade total daGer-
dau a 10,6 milhões. No Brasil,
segundoFredericoGerdau,o li-
mite está em 8,5 milhões de to-
neladas.

ENTRE OS 10
O apetite da corporação, que
encerrou o ano de 2005 como o
14ºmaior grupo siderúrgico do
mundo – com produção efetiva
fora e dentro do Brasil de 13,7
milhões de toneladas –, tem
uma justificativa. O grupoGer-
dau pretende, “em alguns
anos”, estar entre os 10 maio-
res produtores mundiais. Fre-
dericopreferiunãodefiniroho-
rizonte de tempo para tanto,
mas garantiu que isso deve ser
alcançado com a incorporação
denovosativostantonaAméri-
ca do Norte quanto em outras
parte domundo.
O crescimento no Brasil, ex-

plicou,serámaisdifícil.Ava-
lorizaçãodosativoseosbons
resultadosdasiderurgiabra-
sileira nos últimos anos tor-
naram as associações inter-
nas mais distantes. “Todos
são consolidadores. É um
processo difícil de ocorrer
noBrasil”, avalia.
Avalorizaçãodosativossi-
derúrgicos cria ainda umse-
gundo obstáculo para o pro-
cessodeconsolidação.Osga-
nhos econômicos obtidos
comassinergiasnãosãosufi-
cientemente elevados para
justificar o investimento.
“Neste caso, não há como se
viabilizar o negócio. É o caso
doBrasil”, afirmaFrederico.

NOVAS AQUISIÇÕES
Oexecutivoconfirmouointe-
resse em ampliar os negó-
cios na América Latina, em-
bora afirmeque omercado é
mais restrito. O grupoavalia
nestemomento vários negó-
cios, impulsionados por mo-
vimentosdeconsolidaçãoco-
mo o patrocinado pela Mit-
tal, interessada em assumir
aArcelor.Segundoele, os in-
teresses recaemsobre gran-
des complexos siderúrgicos
e também sobre pequenas
usinas, como a que acaba de
ser comprada. A unidade
Sheffield é considerada uma
mini-mill, projeto orientado
para o atendimento de mer-
cados regionais.
O mais novo projeto side-
rúrgico brasileiro do grupo
Gerdau foi idealizado como
uma mini-mill. A usina side-
rúrgicalocalizadanomunicí-
pio de Araçariguama, inte-
rior de São Paulo, produzirá
900miltoneladasdeaçobru-
to e processará no lamina-
dor600miltoneladasdever-
galhãoparaomercadoregio-
nal.●

CONSUMO

DIVULGAÇÃO

Crescimento
das vendas no
Nordeste chega
a ser 40%maior

SERGIO CASTRO/AE – 31/3/2006

Omercadoparafraldasdescar-
táveis no Brasil tem crescido
emtornode13%aoanoemvolu-
mee18%emvalor–eaexpecta-
tivaéquecontinuenesseritmo,
motivado pelo aumento da ren-
dadoconsumidoretambémpe-
laatual ofertadeprodutos.Eas
empresastrazemnovidadesto-
dos os anos.
“O aumento das vendas vem

da percepção de que as fraldas
descartáveis são itens funda-
mentaisdehigieneesaúde”,diz
Pedro Silva, diretor de Rela-
ções Externas da Procter&
Gamble Brasil, dona da marca
Pampers, líder do mercado,
com27%departicipação.Nadé-
cada de 1980, segundo Silva, a
penetração do produto era de
apenas5%,oquesignificaque,a
cada 100 trocas de fraldas, cin-

coeramfeitascomoproduto
descartável.Hoje,apenetra-
ção é de 40%. “Há um vasto
mercadoaindaaserconquis-
tado”, diz o executivo.
E,claro,a idéiaéseduziro

consumidor demenor poder
aquisitivo, com a linha bási-
ca da marca Pampers, que
tem custo médio de R$ 5 o
pacote comoito unidades.
AJohnson&Johnson, que

abocanha 7,5% do mercado
em valor, compete no seg-
mento básico com a John-
son’s Baby Clássica, segun-
doKarenEhrlich,gerentede
FraldasDescartáveisdaem-
presa. “O produto tem um
preçomaisacessíveleemba-
lagens comquantidadesme-
nores, para que o desembol-
so final seja reduzido”, diz.●

Empresasseprecavêem
contraassédiomoral
Chefesopressoresestão levando
funcionáriosapedir indenizações
milionáriasqPÁG.B20
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2006. Economia. p. B18.




