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Fusões e aquisições
em ebulição

HÉLVIO ROMERO/AE-27/1/2010

O ano promete ser aquecido para quem trabalha com fusões e
aquisições. O Veirano Advogados, do Rio de Janeiro, um dos
mais reputados escritórios especializados nessa área, que o
diga.No ano passado, o Veirano
assessorou e concluiu 24 processos. Em 2010, já contabiliza
16negócios em andamento. “Há
uma ebulição de compra e venda de empresas”, diz Ricardo
Veirano, sócio do escritório. Os
setores mais visados, segundo
ele, são os de agronegócio (etanol e açúcar) e de infraestrutura. O escritório participou de
operações bilionárias, como a
da primeira parte da venda da
MMX, do empresário Eike Batista, para a mineradora Anglo
American, em 2007.

“ Estamos
trabalhando para
descobrir os
problemas, de modo
a apresentar o mais
rápido possível
explicações que
reconfortem
nossos clientes”,

●●●

Akio Toyoda,
ANGELA – Missão de convencer os japoneses a beber e pagar mais pelo vinho o vinho brasileiro

vinícola gaúcha
Miolo contratou a
consultora paulista
Angela Hirata,
uma das responsáveis pela bem sucedida operação de internacionalização e
reposicionamento de marca
das sandálias Havaianas, para
assessorá-la em sua entrada
no mercado japonês. A ideia é
focar em produtos premium,
como os da Linha Reserva,
Lote 43 e Terranova, com preços em torno de US$ 30 a garrafa.
Desde o início das exportações para o Japão, em novembro do ano passado, foram embarcados três contêineres, somando 30 mil garrafas. Atualmente, a marca conta com 30

A

pontos de venda no Japão, número que deve subir para 100
até o final de 2010. Segundo
Angela, o projeto se baseia na
colocação dos vinhos em pontos de venda sofisticados e na
divulgação da marca em feiras de gastronomia e degustações para formadores de opinião. “Queremos criar uma
identidade para o vinho brasileiro”, diz Angela.
A meta da Miolo – que após
a incorporação da Almadén se
tornou a maior produtora de
vinho do País, com faturamento de R$ 100 milhões em 2009
–, é vender entre 100 mil e 150
mil garrafas este ano no Japão. “Devemos dobrar nossas
exportações totais para US$ 2
milhões”, afirma Carlos No-

gueira, gerente de exportação
da Miolo.
Angela, que esteve em novembro passado em Tóquio,
deverá retornar à capital japonesa neste mês. Já estão agendados encontros com candidatos a revendedores da Miolo.
De acordo com ela, a empresa
deverá abandonar a política
de massificação praticada logo em sua entrada no Japão.
“Como os revendedores recebiam grandes remessas, eram
forçados a baixar os preços
para se desfazer dos estoques”, diz Angela. “Com o reposicionamento, o vinho Miolo
será oferecido em menor
quantidade e poderá competir
com chilenos e californianos,
bem aceitos pelos japoneses.”

CEO mundial da Toyota

Tilibra mira rivais
para crescer
Dona de 30% do mercado de cadernosnopaís,aTilibra,pertencente ao grupo americano
MWV,estáde olhoemnovosnegócios. Depois que foi às compras pela primeira vez no ano
passado,quandoadquiriuaGrafon’s, líder nacional no segmento de cartões comemorativos,
tomou gosto pelo negócio. “Estamos abertos a novas aquisições”, diz Rubens Ferrreira,
presidenteda empresa. Na lista
de ofertas, cerca de 30 pequenas e médias empresas familiares. Sem falar das concorrentes diretas, as paulistas Foroni
e Jandaia e a gaúcha Credeal.

Franchising Ventures investe em shopping de rua
DIVULGAÇÃO-1/10/2008

A Franchising Ventures (FV),
do empresário paulista Sergio
Milano, está lançando o Flórida
Center, a primeira franquia de
lojas de conveniência do País,
emparceriacomaincorporadora Magik LZ. Inspirados nos
shoppings de rua existentes em
Miami,oFlóridaCenterpretende abrigarlojas de redes como a
Nobel, Café Donuts, Zastras
Brinquedos, controladas pela
FV, além de unidades de outras
redes, a exemplo do McDonald’s, Bob’s e Habib’s. Para esteano,estáprevista a inauguração das três primeiras unidaNúmero

R$ 60

milhões

é o que a Itautec investirá
em Pesquisa & Desenvolvimento,
em 2010. Esse valor equivale
a 3% da receita anual de
R$ 2 bilhões da empresa

Alheia à patrulha, Souza
Cruz amplia fábricas
Alheia à patrulha antifumo, a
Souza Cruz, subsidiária brasileira do grupo British American Tobacco (BAT), vai investir R$ 50 milhões na ampliação
e modernização da fábrica de
Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Além do investimento na fábrica de Uberlândia, a empresa aplicará outros R$ 50 milhões em sua unidade de Cachoeirinha, localizada na Grande Porto Alegre (RS).

Semicondutores pode
sair do papel em MG
A Companhia Brasileira de Semicondutores (CBS) está perto
de sair do papel. Sua direção diz
que já obteve os US$ 500 milhõesnecessários paraaprimeiraetapa do projeto, a instalação
do Parque Industrial de Tecnologia em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Parte do dinheiro virá do BNDES.

SUSTENTABILIDADE

No Pão de Açúcar, as vendas tiveram aumento de 45% no ano passado
CLAYTON DE SOUZA/AE
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des em São Paulo, nos bairros
doMorumbi,VilaMascoteeTatuapé. A meta é abrir mais seis
Florida Center em 2010.

Chinês de US$ 300 bi
de olho no Brasil
No final do ano passado, o poderoso Fundo Soberano da China,
o China Investment Corp.
(CIC), que administra ativos de
US$ 300 bilhões, divulgou que
analisava a compra de títulos
da dívida doméstica do Brasil.
Agora, o interesse se estendeu
para a aquisição de sociedades
em empresas locais. Em janeiro, o executivo responsável pela área de private equity do fundo passou uma semana em São
Paulo e visitou uma série de empresários. Aintençãoé adquirir
participações minoritárias –
mas relevantes – em companhias brasileiras

Advento construiu
depósito do Boticário
O grupo Advento, do empresário Juan Quirós, foi o responsávelpelaconstruçãodonovocentro de distribuição do Boticário, inaugurado ontem em Registro (SP). O centro, que recebeu um investimento de R$ 85
milhões, é a 18ª obra executada
peloAdventodesde2008nomodelo de engenharia integrada,
que prevê a responsabilidade
de um único fornecedor por todas as fases do projeto.
Com um faturamento de R$
775 milhões em 2009, o grupo
do ex-presidente da Apex emprega 5,6 mil funcionários.

CARNE

Com preço menor, orgânicos
ganham espaço no varejo

Beneficiados pela redução dos
preços que vêm apresentando
nos últimos tempos, ss produtos orgânicos estão ganhando
mais espaço nas prateleiras
dos supermercados. O preço
sempre foi um dos maiores entraves ao crescimento desse
mercado, já que, por definição,
eles não têm como ser produzidos em escala que se possa chamar de “industrial”. Entretanto, a diferença de preços entre
os orgânicos e os não orgânicos
vem diminuindo. Segundo Fernando Augusto Del Grossi, gerente de inovação do Carrefour, há cinco anos, os produtos
orgânicos chegavam a ser 50%
mais caros; hoje a diferença está na faixa dos 30%.
SandraCaires Sabóia,gerente de orgânicos do Pão de Açúcar, diz que, na Europa e nos
Estados Unidos, esse porcentual já pode chegar a apenas
20%, mas que ele “aumenta para produtos de maior valor
agregado”.No Brasil, ela destaca que há uma grande diferença por produtos. Enquanto nas
verduras, a distância está em
torno de 30%; nos legumes, de-

MILANO – Inspiração em Miami

Del Grossi.
No mundo, acredita-se
que o comércio de orgânicos
gire em torno das dezenas
de bilhões de dólares. O país
maisdesenvolvido nestesentido é a Alemanha, onde 40%
dos alimentos consumidos
já são orgânicos. No Brasil,
segundo Sandra, esses itens
respondem por um mercado
de apenas US$ 250 milhões.
“Estamoscrescendoapassos largos, mas o consumidorfinalainda nãovai diretamente para esse produto”,
diz. Segundo ela, o trabalho
tem sido “árduo”, pois ainda
são poucos os produtos disponíveis. “Enquanto a Alemanha já tem todo o tipo de
alimento, queijos de vários
sabores, aqui a gente pena
para ter o básico”. Uma parte considerável do que é consumido de orgânicos no País
é importada.
DEMANDA

SUPRIMENTO – Para Sandra, do Pão de Açúcar, problema no País é que ainda há poucos produtos disponíveis

pendendo da safra, pode alcançar os 50%.
Ofato éque osprodutosorgânicos vêm ganhando mais espaço nas prateleiras. No ano passado, a venda de orgânicos do
Pão de Açúcar aumentou 45%,
acima das expectativas. A meta de faturar R$ 57 milhões, a
princípio marcada para ser alcançada em 2012, foi batida já

em 2009. Para este ano, o grupo espera um crescimento de,
pelo menos, 40%. De qualquer
forma, o montante é irrisório
no total dos negócios do grupo.
Mesmo em hortifrúti, que é o
ponto alto, equivale a somente
2,5% do total das vendas. Na
mercearia, é menos de 0,5%.
Umapartedasvendas édamarca própria no segmento, a

Taeq.
O Carrefour vem registrando um crescimento de 25% na
venda de orgânicos nos últimos
anos. Atualmente estão disponíveis mais de 200 itens com essa certificação nas prateleiras
do grupo. “A distribuição de
produtos é feita em todas as lojas,inclusivenoCarrefour Bairro, que é mais popular”, conta

Aindaquenopaís90 milestabelecimentos declarem que
praticam a cultura orgânica,
os supermercados relatam
ainda dificuldade em suprir
toda a demanda por variedadenos produtos. Hoje já existem carnes, molhos e massas do segmento. Segundo o
Pão de Açúcar, nesse cenário de pouca oferta, acaba
sendo privilegiada a venda
nasredesqueatendem públicos de maior poder aquisitivo Mesmo assim, no caso da
Compre Bem, com foco nas
classes de menor renda, estão disponíveis cerca de 40
itens orgânicos.
No Walmart, que vende
produtos orgânicos desde a
sua chegada ao País, em
1995, o gerente nacional de
hortifrúti,Antonio CarlosAllegretti,diz queainda não observao crescimento das vendas do segmento nas classes
de menor renda. “Mas, com
mais acesso à informação e
com a diferença de preço cada vez menor, a tendência é
que o consumo aumente”,
diz. ●

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B16.

JBS Friboi
investe € 100
milhões em
fábrica russa
O grupo JBS Friboi anunciou
ontem ter inaugurado uma fábrica de produção de hambúrguereseuma plataforma dedistribuiçãoem Odinzoco,nasproximidades de Moscou (Rússia).
Segundo a empresa, o complexo industrial recebeu investimento de € 100 milhões. Com a
nova fábrica, a italiana Inalca
JBS, joint venture entre a JBS e
o grupo Cremonini, espera elevar o faturamento em 20% este
ano. Em 2009, a Inalca faturou
cerca de € 140 milhões.
A unidade, que reunirá todas as atividades desenvolvidas pela subsidiária da JBS naquelepaís,MARRRússia,vaifabricar produtos para a área de
foodservice.Atenderá emespecial a rede McDonald’s na Rússia, e venderá carne para outrasindústriasdeprocessamento. A unidade tem capacidade
de produção de 80 mil hambúrgueres por hora.
“O novo complexo industrial
representa mais uma etapa na
construção da nossa plataforma de processamento e distribuição global, reafirmando o
compromisso de estar cada vez
mais perto dos nossos consumidores finais”, disse o presidente
da JBS, Joesley Batista.
CRÉDITO

Na semana passada a JBS Friboi e o Banco do Brasil (BB)
acertaram um convênio para
aumentar o financiamento aos
fornecedores de carne bovina
dofrigorífico. Aprevisãoéreceber propostas que somem R$ 10
milhões na fase inicial. O banco
JBS, braço financeiro da companhia, será responsável pelas
operações. O grupo JBS possui
hoje aproximadamente 30 mil
fornecedores de carne bovina
no Brasil. ●

