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WhiteMartinsterá
queindenizar IBG
UmadecisãodoTribunal de
Justiça deSãoPaulo conde-
nou aWhiteMartins a pagar
indenizaçãodeR$ 1,8milhão
por danosmorais e patrimo-
niais à IBG - IndústriaBrasilei-
ra deGases.O tribunal consi-
derouque a empresa sofreu
prejuízos após a apreensão,
emuma fábrica, de cilindros
coma inscriçãoWhiteMartins.
Na época, a empresamoveu
ação cautelar alegando explo-
ração indevida de suamarca, o
quenão foi comprovado.

GÁS

Localiza investeR$
350milhõesemfrota
ALocaliza, empresa dealuguel
de veículos, comunicou ontem
acomprade 12,91mil carros
destinadosà renovação da fro-
ta de aluguel de carros com
idade superior a 12meses. Se-
gundocomunicadoda empre-
sa, o investimento brutoda
operação será da ordemdeR$
350milhões. Dos veículos
comprados, cerca de 53%são
damarcaGM, 46%damarca
Fiat, e o restante deoutras
montadoras.A entregados
carros terá início nopróximo
mêse irá até o final do ano.

SERVIÇOS

Embraernegociacom
TAMvendade jatos
OpresidentedaEmbraer,Mau-
rícioBotelho, afirmouontem
queasnegociações coma
TAMpara vendade jatosmo-
delo 190prosseguem,mas
negouqueo acordo já esteja
fechado. “Esperamosque te-
nhaum final feliz”, disse. A
TAMnegocia comaEmbraer a
compradeaviões do tipo 190
para substituir os atuais Fo-
cker 100. A principal concor-
rente da empresa brasileira no
negócio éaAirbus,maior forne-
cedora atual daTAM.

AVIAÇÃO

NEGÓCIOS

BolsadeNYfazoferta
pelaEuronext
ANewYorkStock Exchange
(NYSE), empresa queopera a
bolsadeNovaYork, fez ontem
umaproposta para comprar
porUS$ 10,2 bilhões a euro-
péia Euronext, que administra
pregões deParis, Bruxelas,
Amsterdã e Lisboa, alémdo
mercadode futuros de Lon-
dres.A nova empresa, que se
chamariaNYSEEuronext, teria
umvalor demercadodeUS$
21bilhões. As açõesdaNYSE,
negociadasno próprio pregão,
caíram2,56%.

MERCADODECAPITAIS

Valevenderáminas
decobrenoPeru
ACompanhiaVale doRioDo-
ce informouontemqueaCor-
dillera de lasMinas (CDLM),
joint venture quepossui coma
Antofagasta, venderá direitos
minerários referentes a proje-
tosde exploraçãode cobre no
Peru.AVale ressalta que, em-
bora aCDLM tenhadescober-
todoisdepósitosde cobre atra-
tivos,Cotabambas eAntilla,
nenhumdeles possui dimen-
sõesque satisfaçamaos crité-
rios daVale eAntofagasta pa-
raprojetos de cobre.

EmTempo

Comreformas,
shoppings terão
novoestilo

GrupoMalzonivai investir
R$285milhõesemshoppings

Consumidordáprioridadeaeletrodoméstico

MINERAÇÃO

●●●OShopping Paulista vai ter
uma nova identidade. O em-
preendimento passa a incorpo-
rar não apenas o nome de ou-
tro shopping da rede, o Pátio
Higienópolis, mas também
esse conceito. Com a reforma,
passará a se chamar Shopping
Pátio Paulista.
Segundo o presidente do Gru-
po Victor Malzoni, Paulo Mal-
zoni, o conceito é de um shop-
ping clean. “Trata-se de um
shoppingmuitomais branco,
limpo, claro e aberto.”
Ele explica que foi feito um

estudo para colocar o Shop-
ping Paulista nesse outro parâ-
metro de empreendimento,
que tem sido de sucesso para
o grupo. A intenção é desenca-
dear umamelhoria no visual e
na qualidade das lojas com a
implantação desse conceito.
“O resultado final será um

shopping quase novo”, prevê
o empresário. “Vamos refor-
mar piso fachada, elevadores
e banheiros. Com isso quem já
está no shopping vai reformar
as suas lojas”, detalha. O gru-
po planeja dar um prêmio em
dinheiro para os lojistas que
fizerem amelhor reforma da
sua loja.
Após a conclusão dasmu-

danças, o grupo passará a ad-
ministrar 800 lojas em São
Paulo em três shoppings. Diz
Malzoni: “Com isso, seremos
omaior do setor em número
de lojas da capital paulista”. ●

EXPANSÃO-PauloMalzoni: apostana revitalizaçãodeshoppings tradicionais enovoempreendimento

COMÉRCIO

Empresa construirá nova unidade e reformará Paulista, West Plaza, Higienópolis e Botafogo

Pesquisa mostra que aparelhos estão em primeiro lugar na lista de desejos de compra

BNDESrejeitapedidosde
empréstimoparaVarig
Propostasdefinanciamentosde3
candidatosaoleilãodaempresa
foramrecusadosqPÁG.B17

Vera Dantas

O consumidor está endividado,
mas se tivesse uma renda
maior investiria na reforma da
casa e, em seguida, na compra
de bens e produtos, revela uma
pesquisadaLatinPanel.Nasen-
trevistas feitas em 8.200 domi-
cíliosnoPaís, 25%dosconsumi-
dorescommaisdinheironobol-
so iriam às compras.
Na lista de consumo, os ele-
trodomésticosficamemprimei-

ro lugar com 28% de citações.
Aparecem em seguida os mó-
veis(25%),alimentos(24%),pro-
dutos têxteis (12%) e eletroele-
trônicos (10%).
O estudo da LatinPanel, as-
simcomooutrapesquisadaAC-
Nielsen, feitos para a Associa-
ção Paulista dos Supermerca-
dos (Apas) procuram mostrar
hábitos de consumo, tendên-
cias de mercado e oportunida-
des de negócios para as empre-
sas do setor. “O fato de existir

um consumo reprimido de pro-
dutos como eletrodomésticos,
móveisetêxteiséumaoportuni-
dade para as grandes redes ex-
plorarem mais o setor de não-
alimentos”, observa a gerente
de Atendimento ao Varejo da
LatinPanel, FátimaMerlin.

INFIDELIDADE
Outrodesafioparaasempresas
é enfrentar a infidelidade do
consumidor às empresas, que é
cadavezmaisacentuada.Apes-

quisarevelaqueoabastecimen-
tode77%dos laresbrasileirosé
feitoemtrêsoumaisestabeleci-
mentos de compras. Em 2001 o
porcentual de consumidores
que variavam o local de suas
compras era de 61%.
Segundo JoãoCarlos Lazza-

rini, diretor daACNielsen e um
dos coordenadores da pesqui-
sa, o comportamentodo consu-
midor está mudando. Até al-
guns anos atrás, o consumidor
costumava ser “extremamente

fiel” não só às lojas, mas tam-
bém amarcas.Mas com a ofer-
ta de muitos produtos novos, o
consumidor passou a ter mais
opções.Em2004,9,5milprodu-
tos foram lançadosnomercado
nacional.
A pesquisa também revelou

que o consumidor gasta mais
doqueganha,comumendivida-
mento médio de 3%. Do total
das despesas de R$ 1.378 por
mês, 21% vai para alimentação,
17% para habitação, 11% para

transporte, 10% para servi-
çosetarifaspúblicase6%pa-
ra a saúde. “Os supermerca-
dostêmdelidarcomumcon-
sumidor de orçamento mais
apertado e infiel”, diz Lazza-
rini. Daí a necessidade, pon-
dera, de as empresas busca-
rem obsessivamente a redu-
ção de custos, trabalharem
emparceria com o fabrican-
teeprocuraremcriar identi-
dade com o consumidor.

ESTAGNAÇÃO
Nosúltimosdoisanosasven-
das em volume cresceram
maisqueemvalornossuper-
mercados, e o lucro líquido
permaneceu estável. Em
2005 o faturamento aumen-
tou apenas 0,9% ante 2004.
Nacomparaçãodasmesmas
lojas, caiu 0,3%.
“A queda é uma soma da

deflação de preços, da busca
de novos estabelecimentos,
com o aumento da concor-
rência e o orçamento mais
apertado do consumidor”,
dizopresidentedaApas,Sus-
sumu Honda. Os estudos fo-
ramapresentadosna22.ªedi-
çãodafeiradossupermerca-
dos,que tem uma expectati-
va de negócios de R$ 3 bi-
lhões. ●

Márcia De Chiara

O Grupo Victor Malzoni, um
dos mais tradicionais do setor
de shoppings, vai investir R$
285 milhões na reforma e am-
pliação dos quatro shoppings
da rede rede Plaza – Paulista,
West Plaza, Higienópolis e Bo-
tafogo,noRio– enaconstrução
de um novo empreendimento
na capital paulista.
Aindaemfasedenegociação

do terreno, o novo shopping se-
rá erguido numa área nobre de
SãoPaulo,adiantaopresidente
doGrupo,PauloMalzoni.Oem-
preendimentoteráumsóciona-
cional e deve absorver a maior
parcela dos recursos investi-
dos. O novo shopping deve co-
meçar a funcionar dentro de
dois anos emeio, prevê.
Semrevelar a localizaçãodo

novo empreendimento, Malzo-
ni diz que será um shopping lo-
cal e que o mercado paulista
não está saturado para o perfil
de shopping que o seu grupo
projeta. “Nósprocuramosmui-
to tempoumbomterreno enão
foi fácil de achar.”
Depois de anunciar o último

investimento há dois anos, o
Grupodecidiuvoltaràcenapor-
queconstatouqueprecisavare-
formular seus shoppings, tidos
como tradicionais e localizados
em pontos nobres. Além disso,
o Grupo quer aproveitar a con-
juntura mais favorável ao co-
mércio em razão da queda da
taxa básica de juros.
Noprimeiro trimestre deste

ano, por exemplo, os shoppings
da Rede Plaza faturaram 11% a
mais emrelaçãoa igualperíodo
de 2005. “Se a economia voltar
a crescer, há espaço para mais
shoppings na capital. Existem
bolsõesna cidade quenão se lo-
comovemparafazercompras”,
observaMalzoni.

REFORMAS
O pacote de reformas começa
peloShoppingPaulista,ondese-
rão investidosR$35milhões na
ampliação da área de vendas e
lazer.Malzoniexplicaqueaexe-

cução do projeto deslanchou,
quando o Grupo comprou por
R$ 46 milhões a fatia da Fun-
cesf, que é fundo dos funcioná-
rios da Caixa Econômica Fede-
ral) no empreendimento.
De acordo como projeto, se-

rãoacrescidas62novaslojase4
âncoras às 200 hoje existentes.
A área de lazer será reforçada

com 11 salas de cinema, das
quais 3 serão VIP, com venda
deingressosantecipadapelain-
ternet, serviçode bar, sofá e es-
tacionamentoepipocagrátis.A
reformaprevê até um teatro. A
mudança do shopping, que co-
meça agora, deve ser concluída
em dois anos e meio. “Hoje já
temos mais procura de lojistas

interessadosnoespaçodestina-
do à âncoras do que oferta”, diz
Malzoni. A expectativa é am-
pliar em 40% as vendas com a
reforma.
OShoppingWestPlazatam-

bém será reformado,com mu-
dançasnomix das lojas e novas
salas de cinema. O Grupo com-
prou o imóvel vizinho ao Shop-

ping Pátio Higienópolis, on-
de funcionava a Secretaria
de Segurança Pública. A in-
tençãoéexpandiroempreen-
dimento para essa área.
Dentrodessepacote,Mal-

zonilembratambémqueéin-
tenção do Grupo ampliar o
Shopping Botafogo, no Rio
de Janeiro. ●

Infidelidade ao
local de consumo é
cada vez maior nos
lares brasileiros

VAREJO

NIELS ANDREAS/AE
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