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NikeeApple lançam
tênis ligadoa iPod
OheptacampeãodoTour de
France, LanceArmstrong,
anunciouontemanovidadeda
Nikeemparceria comaApple:
umdispositivo para queos tê-
nis de corridapassem informa-
ções parao iPod docorredor.
Conformea corrida avança, o
dispositivo eletrônico, chama-
doNikeiPodSportKit, envia
dadosde distância, calorias
gastas e velocidadepara os
fonese a tela do tocador de
mp3.Okit estará disponível no
mercadoem60dias e deve
custar cerca deUS$30.

ESPORTES

Euronextvetafusão
comDeutscheBoerse
Osacionistas daEuronext, que
operabolsas de valores naEu-
ropa, votaramcontra umamo-
ção sugerindo a fusão como
GrupoDeutscheBoerse, que
havia ofertado€8,6milhões
pela operadora.Diretores da
empresadefenderamquea
união comaNYSE, que opera
aBolsa deValoresNovaYork,
seriamais vantajosa. Porém, o
presidente daEuronext, Jean-
Francois Theodore, afirmou
que ainda não foi tomadaa
decisão final.

BOLSAS

NEGÓCIOS

ValecaptaR$500
milhõescombancos
ACompanhiaVale doRioDo-
ce fechouuma linhade crédito
rotativodeUS$500milhões
com17 bancos estrangeiros,
comprazode 5anos. Essa li-
nha é semelhante a umacon-
tratada em2004, deUS$750
milhões, e, desse total, US$
100milhões vencemeste ano.
Os líderes da operação são o
Citibank eoHSBC. Comesse
crédito, aVale passará a ter
disponível um total deUS$
1,150bilhão em linhasde crédi-
to rotativo.

MINERAÇÃO

Gafisaentrano
mercadodeAlagoas
Aconstrutora e incorporadora
Gafisa acabade firmar uma
joint venture comaCipesa,
empresadoGrupoTercioWan-
derley, deAlagoas. Aassocia-
ção reforça a estratégia da
companhiapaulista de expan-
dir sua atuação para forado
eixoRio-SãoPaulo ede se tor-
nar umaempresa nacional,
depois de selar parcerias em
PortoAlegre, Salvador eGoiâ-
nia, todas nestemêsdemaio.
A idéia é já fazer lançamentos
emAlagoas ainda este ano.

EmTempo

Vendadebebida
premiumcresce
acimadamédia

DISPUTA-LinhadeproduçãodecervejasdaAmBev:empresaestádispostaacomprarbrigacomamexicanaFemsa,donadamarcaSol

ContraaSolmexicana,
AmBevlançaPuertodelSol

BEBIDAS

CORREÇÃO

CasinoquerreforçarsualiderançanoBrasil

Cervejaria Femsa, que também é dona da Kaiser, estuda reação contra concorrente

CONSTRUÇÃOCIVIL

●●●Os produtos da linha pre-
mium, que custam, emmédia,
10%mais que os convencio-
nais, fazem a alegria dos em-
presários e dos balanços finan-
ceiros das empresas, especial-
mente nos casos, como o do
mercado brasileiro, em que o
volume não tem apresentado
crescimento nos últimos três
anos. Tantomelhor que produ-
tos dessa linha, a exemplo de
Bohemia e Original (da Am-
Bev), Bavaria Premium (da
Femsa) e NS+2 (Schincariol),
têm apresentado crescimento
acima damédia demercado.
Em2002, por exemplo, a parti-
cipação das cervejas premium
no total das vendas era demo-
destos 2%, e no fim do ano
passado atingiram 5,6%do
negócio, segundo a AmBev.

Andréa Fernandes, gerente
de Portfólio da AmBev, diz
que a cervejaria continuará a
investir no segmento, a exem-
plo da Puerto del Sol, que será
vendida apenas em garrafas
descartáveis de vidro como a
mexicana Sol, ideais para oca-
siões de consumo de jovens e
adultos das classes A e B, em
bares e boates.● C.F.

Diretor do grupo descarta possibilidade de venda de participação no Pão de Açúcar

Vera Dantas

OBrasil éestratégicoparaaex-
pansão do grupo francês Casi-
no, que detém metade do capi-
tal da holding que controla o
Grupo Pão de de Açúcar. “En-
tre2006e2008queremosrefor-
çar as posições de liderança na
América Latina com foco no
Brasil e naColômbia”, disse on-
tem o diretor da América Lati-
na do Casino, Francis Mauger,
em palestra no Congresso de
Gestão da Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Apas).
Mauger negou a possibilida-
dedeoCasinovendersuaparti-
cipação noPãodeAçúcar, den-
trodoprocessode reestrutura-
ção do grupo no mundo, como
sechegouaespecular.Oexecu-
tivo, um dos cinco integrantes

do Casino no Conselho do Pão
de Açúcar, disse que a compa-
nhiabrasileiratemtidobonsre-
sultados, e compatíveis com a
expectativa do grupo francês.
OCasino,presenteem14paí-
ses , quer vender€ 2bilhões em
ativos não estratégicos. Entre
eles estariam imóveis e algu-
mas companhias. Na Holanda,
as bandeiras do grupo Edah e
Konnar estão à venda.
Com caixa reforçado, o Casi-
no,segundoMauger,poderápa-
gar dívidas ou fazer outros in-
vestimentos, dependendo das
taxasdejuros.Apósareestrutu-
ração a empresa quer se con-
centraremoperaçõesmaisren-
táveis, entre elas em lojas de
descontos e conveniência na
França, além da América Lati-
na e Sudoeste Asiático. “Esta-

mos de olho nas oportunidades
e vamos monitorar os merca-
dos dinâmicos”, disse. “Os paí-
ses latinos estão numa boa fa-

se.”OCasino temparceria com
empresas líderesnoBrasil (Pão
deAçúcar) e na Colômbia (Êxi-
to). O Brasil representa hoje

cercade10%dofaturamento
global da companhia, que te-
ve receita líquida de US$
27,4 bilhões no ano passado.
Outro focodoCasinoérefor-
çar a exportação de produ-
tos em países onde está pre-
sente, área que seus concor-
rentes Wal-Mart e Carre-
four têmmaior experiência.
Para Mauger cabe ao Pão
deAçúcarresolverseinvesti-
rá ou não nos formatos de
conveniência e de lojas de
desconto,adotadospeloCasi-
no emvários países. “A deci-
são é do nosso parceiro.”
Já oAtacadão, que segun-
dos comentários estaria à
venda, ficaria fora do foco
dos formatos doPãodeAçú-
car. “OAtacadão é umoutro
negócio”, disse.●

SEMELHANÇA-Sol (àesq.), daFemsa, eaPuertodelSol, daAmBev

Diferentemente do informa-
do na reportagem intitulada
“Grupo Malzoni vai investir
R$ 285 milhões em shoppin-
gs”, na página B16 da edição
de ontem, o Grupo Victor
Malzoni comprou a participa-
ção do Fundo de Pensão dos
Funcionários da Cesp (Fun-
cesp) no Shopping Paulista.
O Fundo de Pensão dos Fun-
cionários da Caixa Econômi-
ca Federal (Funcef) continua
sócio do empreendimento,
com uma fatia de 30%.

PRIORIDADES-FrancisMauger voltadoparaBrasil, ColômbiaeÁsia

VAREJO

Carlos Franco

A empresa mexicana Femsa,
que comprou recentemente a
Kaiser, não teve nem tempo de
preparar seus planos para o
Brasil.Ontem, os executivos da
empresa foram surpreendidos
por uma notícia da concorrên-
cia.
A AmBev, dona das marcas

Brahma eAntarctica, está pre-
parandoumlançamentonoBra-
sil com características muito
parecidas com as do principal
produto da Femsa, a cerveja
Sol.
Apartirdehoje,aAmBevco-

meçaadistribuirsuamaisnova
marca de cerveja, chamada
Puerto del Sol. Não bastasse a
coincidênciadonome,comapa-
lavra“sol”emdestaquenorótu-
lo,agarrafaédo tipo longneck ,
de 355mililitros, transparente.
O produto ainda causou ou-

troconstrangimento.Norótulo
da Puerto del Sol aparece um
desenho retratando o que seria
a imagemde ummexicano típi-
co.Mas,aosolhosdosfuncioná-
rios da empresa, o personagem
éacaradopresidentedoConse-
lho de Administração da Fem-
sa, Ernesto Silva.
Todas as coincidências pro-

vocaramirritaçãonaFemsa,se-
gundo fontes ligadas à empre-
sa.Oficialmente,aempresarea-
giu com ironia.
“O lançamento da AmBev é,

na verdade, um elogio à tradi-
ção de 107 anos de mercado da
Sol,produtoreconhecido inter-
nacionalmentepelasuaqualida-
de em vários mercados e no
País há três anos”, disse Paulo
Macedo, diretor de Recursos
Humanos e Assuntos Corpora-
tivos da empresa noBrasil.
Cuidadoso, Macedo diz que

a“Femsapreferebrigarnomer-
cado que nos tribunais”. O que
não significa que não venha a
estudar medidas. “A AmBev
temumaposturaética,deveter
seresguardadoparaefetuares-
se lançamento”, disseMacedo.
Entre osmexicanos, não pa-

recehaver intençãodeacelerar
seus planos,mas é possível que
a sua força de vendas trabalhe
mais a marca Sol nos territó-
rios em que a AmBev pretende
atuar com a Puerto del Sol, co-
mo São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba, Florianópolis, Porto
Alegre e BeloHorizonte.

ESTÍMULO
Por trás das disputas, está um
mercado de R$ 10 bilhões, que
devecresceresteano,estimula-

do pela Copa, período que já é
considerado um “segundo ve-
rão” – a melhor época do ano
para as cervejarias.
AgerentedeportfóliodaAm-
Bev,AndréaFernandes,nãote-
me reações por parte da Fem-
sa. “A palavra ‘sol’ é de uso uni-
versal. Não temdono. Estamos
apenas ampliando a nossa car-
teira com um produto pre-
mium, com foco na latinidade
que é uma tendência demerca-
do verificada em pesquisas na-
cionais e internacionais”.
ElacitadadosdaUniversida-
de da Geórgia, de que omerca-
do latino está na moda e movi-
menta em alimentos e bebidas
US$ 60 bilhões nos EUA. “No
Brasil, temos a imensa oportu-
nidadededesenvolverestemer-
cado,quetempotencialdecres-
cimento imediato. É nosso pa-
pel como líder", disseAndréa.
Ela contaqueaAmBev levou
poucomais de um ano para de-
senvolver o produto, que chega
com uma campanha publicitá-
ria da F/Nazca que tem como
slogan“CervejaPuertoDelSol.
Para beber debaixo do sol”.
“Por ser menos encorpada,
elacombinacomaculinárialati-
na”, diz Andréa. A Femsa diz o
mesmoda Sol.
A cerveja da AmBev chega
ao mercado ao preço sugerido
de R$ 1,79 nos supermercados,
postos e lojas de conveniência,
bemsimilaraosR$1,80daSol.●
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