
Fundos negociam parceria
com a CSN em cimento

Na mesa do bar, uma
ideia de R$ 12 milhões
Enox, empresa de mídia indoor fundada em Curitiba por um grupo de
amigos, é selecionada pelo Instituto Endeavor de Empreendedorismo
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R$ 30 mi
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A ideia surgiu numa mesa de bar.
Os amigos de infância queriam
criar um negócio próprio, mas
não sabiam com o que nem co-
mo começar. “E se a gente fizer
propaganda no banheiro?”, suge-
riu um deles. De piada, o comen-
tário virou inspiração e tornou-
se o ponto de partida da Enox,
empresa fundada em 2004, em
Curitiba, e selecionada este ano
pelo Instituto Endeavor, de
apoio aos chamados “empreen-
dedores de impacto”.

A ideia inicial era modesta. Re-
cém-formado em administração
na Fundação Getúlio Vargas, o
curitibano Ernesto Vilella, com
o grupo de amigos, queria apro-
veitar os minutos que os jovens
passavam no banheiro das bala-
das para fazer publicidade. Já
nas primeiras pesquisas de mer-
cado, viu que poderia fazer isso
no bar inteiro, quem sabe até
num conjunto de bares de uma
só vez. “Daí, evoluímos para a in-

tenção de administrar os locais
em que as pessoas vivem”, conta
Vilella. “Procuramos saber: se
elas não estão em casa ou no tra-
balho, onde estão?” Com essas
informações, seria possível en-

trar no mercado de mídia indoor
– conceito que corresponde a
ações publicitárias promovidas
em ambientes fechados, mas
com grande fluxo de pessoas.

A Enox começou com um in-
vestimento de R$ 20 mil e muita
vontade de ser grande. Logo nos
primeiros meses, Vilella passou
a viajar o País, para criar uma car-
teira robusta de estabelecimen-
tos que pudesse oferecer aos
anunciantes. Entre bares, restau-
rantes, farmácias, academias de
ginástica, lan houses, salões de
beleza e campos de futebol socie-
ty, são mais de 5 mil pontos.

Com o trunfo da capilaridade,
a Enox oferece pacotes para os
anunciantes, cuida da logística
da ação e fiscaliza para ver se tu-
do está saindo como o contrata-
do. No início do ano, por exem-
plo, a empresa começou a desen-
volver uma campanha para a Ní-
vea. Os cosméticos da marca são
oferecidos nos banheiros das aca-
demias de ginástica para degusta-
ção dos clientes. “Os donos dos

estabelecimentos não fazem na-
da. Só liberam o espaço, com ex-
clusividade, e ganham um por-
centual da Enox”, explica Vilella.
Na prática, a empresa mapeia o
perfil dos frequentadores desses
lugares e vende os espaços.

Hoje, a agência está em 20 cida-
des, com escritórios nas princi-
pais delas. Em São Paulo, a Enox
chegou “providencialmente” em
2006, ano em entrou em vigor a
lei municipal Cidade Limpa, que
acabou com os outdoors e criou
regras para a publicidade exter-
na. “O problema é que, com isso,
dezenas de empresas tentaram
entrar nesse mercado.”

O faturamento da Enox, se-
gundo estimativas de mercado,
gira em torno de R$ 12 milhões
por ano. As perspectivas de cres-
cimento são animadoras, já que,
hoje, a mídia indoor responde
por menos de 5% da receita desti-
nada à publicidade pelos anun-
ciantes. “O que a Enox faz não
chega a ser novo no mercado,
mas eles chamam atenção pela
agressividade com que execu-
tam o trabalho”, diz Júlio Medei-
ros, professor da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
(ESPM).

Seleção. O porte da empresa, o
talento dos empreendedores e
as chances de crescimento que a
Enox tem pela frente fizeram o
Instituto Endeavor se interessar
por essa história. No País há dez
anos, o instituto apoia 51 empre-
sas e 93 empreendedores. Para

integrar esse grupo e receber
orientação de grandes empreen-
dedores, Vilella teve de apresen-
tar a Enox para empresários co-
mo Carlos Alberto da Veiga Sicu-
pira, da AB InBev, e Emílio Ode-

brecht. “A empresa é pioneira no
segmento e tem uma proposta
diferente das concorrentes, que
não chegam a oferecer um servi-
ço completo”, diz Fernanda An-
tunes, analista da Endeavor.

R$ 7 bi
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A fabricante de motos
americana Harley Da-
vidson venceu, em pri-
meira instância, uma
ação contra sua única
rede de concessioná-

rias no Brasil, a HDSP Comércio de
Veículos, pertencente ao Grupo
Izzo, de São Paulo. Na última sexta-
feira, o juiz Carlos Eduardo Borges
Fantacini, da 26.ª Vara Cível de São
Paulo, decidiu que os contratos en-
tre as duas partes devem ser rescin-
didos em um prazo de 120 dias a par-
tir da publicação da sentença, o que
deverá acontecer até o final da se-
mana. Segundo apurou a repórter
Melina Costa, Fantacini também de-
terminou o rompimento imediato
da exclusividade com o Izzo, o que
permite que a multinacional procu-

re, desde já, novos distribuidores no
Brasil. Até o final dos 120 dias, o Gru-
po Izzo não poderá associar a marca
Harley Davidson a concorrentes. Caso
a medida não seja respeitada, o conces-
sionário estará sujeito à uma multa de
R$ 100 mil reais por ato de descumpri-
mento. Por fim, o representante brasi-
leiro ainda terá de pagar uma indeniza-
ção de R$ 3 milhões à multinacional.

Consultado, o Grupo Izzo infor-
mou, por intermédio de sua assessoria
de imprensa que, como se trata de
uma decisão de primeira instância, “es-
tá tomando todas as medidas necessá-
rias a fim de revertê-la”.

Mesmo diante dessa possibilidade, a
fabricante americana decidiu iniciar as
buscas por novos concessionários no
Brasil. “A decisão está tão bem ampara-
da por provas que não acreditamos em

uma reversão”, diz Celso Xavier, advo-
gado do escritório Demarest & Almei-
da e porta-voz da Harley Davidson.

A empresa informou que contratou
um novo diretor, cujo nome não foi re-
velado, para seu escritório, em São
Paulo, cuja função será intermediar o
contato com concessionários e gerir as
áreas de vendas e serviços. A intenção
da Harley Davidson é assumir o plane-
jamento estratégico e de marketing da
marca no País – até agora, parte desse
trabalho era realizado pelo Izzo.

A disputa entre a Harley Davidson e
seu representante no Brasil começou
no final de 2009. A multinacional recla-
mava de uma suposta violação do acor-
do de exclusividade entre as partes, a
associação da marca Harley Davidson
à de concorrentes, a mudança de estru-
tura acionária da HSDP sem comunica-
ção à matriz americana e o alegado
mau atendimento a clientes.

Entrevistado no início do ano pelo
Estado, Paulo Izzo, representante do
Grupo Izzo, disse que suas concessio-
nárias foram premiadas diversas vezes
pela Harley Davidson por seu desem-
penho e serviço. Izzo também afirmou
que o motivo por trás da mobilização
judicial estava na intenção dos ameri-
canos de mudar seu modelo de atua-
ção no Brasil com a abertura para no-
vos concessionários antes do período
de término de seu contrato.

clayton.netz@grupoestado.com.br

Instituto apoia
51 empresas

Empreendedorismo

Um grupo de fundos de investi-
mento dos Estados Unidos está
buscando sócios para um ambi-
cioso projeto na área de cimento
no Brasil. Os investidores, que
ainda não divulgaram sua identi-
dade, estão construindo uma fá-

brica de cimento em Rosário
Oeste (MT) com capacidade de
produção de 2 milhões de tonela-
das por ano, ainda em fase de ter-
raplenagem.

A meta do grupo, batizado de
BRC Cimento, é construir mais

três unidades nos mesmos mol-
des, nas regiões Norte e Sudeste,
nos próximos cinco anos, totali-
zando capacidade de 8 milhões
de toneladas por ano.

A intenção dos investidores é
vender uma participação majori-
tária para um sócio local, e já exis-
tem negociações avançadas com
a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN), de acordo com fonte
de mercado. Outros possíveis in-
teressados são as grandes cimen-
teiras locais, como Votorantim e

Camargo Corrêa, e a fabricante
mexicana de cimentos Cemex.
Procurada, a CSN não se pronun-
ciou sobre o assunto.

No início do ano, a CSN fracas-
sou na tentativa de comprar um
terço mais uma ação da Cimpor,
maior produtora de cimento de
Portugal. As grandes cimentei-
ras nacionais, Camargo Corrêa e
a Votorantim, tomaram a dian-
teira e ofereceram um preço
maior e se tornaram as maiores
acionistas da empresa.

O plano inicial era abrir o capi-
tal da BRC Cimento no segundo
semestre, mas o interesse mani-
festado pela CSN interrompeu o
processo, segundo a fonte. Caso
seja vendida apenas uma partici-
pação minoritária, a empresa
partirá para uma abertura de ca-
pital em até 18 meses, com o obje-
tivo de captar R$ 1,8 bilhão para
usar na construção das três no-
vas fábricas.

Até 2014, a BRC pretende fatu-
rar R$ 3 bilhões por ano no Bra-

sil. Se concretizar seus planos de
IPO (oferta pública de ações), se-
rá a primeira empresa do setor
de cimentos listada na Bolsa de
Valores de São Paulo. A compa-
nhia contratou a Ernest Young, a
KPMG e a PricewaterhouseCoo-
pers para atuar no processo de
venda. / NATÁLIA GOMEZ

Harley Davidson
ganha briga contra
concessionário

No Brasil há uma década, o
Instituto Endeavor oferece
programas de orientação em
gestão e estratégia para 51
empresas e 93 empreendedo-
res que, juntos, têm uma re-
ceita anual de R$ 2 bilhões e
empregam 18 mil pessoas.
Ter um faturamento anual
entre R$ 2 milhões e R$ 30
milhões está entre os crité-
rios para ser apoiado pela
organização.

serão injetados na economia da re-
gião do ABC paulista até o final do
ano, em decorrência das negocia-
ções salariais dos sindicatos locais.

WERTHER SANTANA/AE

é o faturamento anual dos fabricantes
de moda infantil no Brasil, segundo a
Associação Brasileira da Indústria Têx-
til (Abit). Entre os dias 22 e 25 deste
mês acontece o Grupo Ópera, um dos
principais eventos do setor, na Expo
Barra Funda, em São Paulo.

NEGOCIAÇÃO
Acordo entre Klein e Diniz
pode sair até o fim do mês
Após mais de dois meses de negocia-
ções, que envolveram um batalhão de
advogados, consultores e executivos
de ambos os lados, o novo acordo de
acionistas em torno da associação do
Pão de Açúcar com a Casas Bahia, pare-
ce estar próximo do arremate. Segun-
do fontes familiarizadas com o assun-
to, a maior parte dos pontos polêmi-
cos, como o aporte de R$ 1 bilhão pelo
Pão de Açúcar na nova Casas Bahia, a
título de equivalência patrimonial, rei-
vindicado pela família Klein, já está
equacionada. Idem para a documenta-
ção legal. Já há até uma data marcada
para o anúncio oficial do acordo: 30 de
junho. A principal dúvida que resta é se
o patriarca Samuel Klein, que não seria
um entusiasta do negócio, assina mes-
mo o acordo.

COOPERATIVISMO
Fusão da Cocamar e da
Corol gera polêmica
Reunidos em assembleias em suas res-
pectivas sedes, os associados da Coca-
mar, de Maringá, e da Corol, de Rolân-
dia, adotaram encaminhamentos dife-
rentes para o processo de fusão das
duas cooperativas paranaenses, que
deverá criar uma empresa com fatura-
mento inicial de R$ 2 bilhões. Por um
lado, os associados da Corol aprova-
ram por unanimidade o negócio com a
Cocamar. Por outro, os cooperados da
Cocamar, mais cautelosos, decidiram
exigir a realização de um estudo para

apurar a real situação financeira da
Corol.

Apesar de ser apontada como uma
das saídas para o fortalecimento das
duas cooperativas, não faltam críti-
cas à operação e aos operadores.
Uma delas é a perpetuação de seus
presidente no comando: Eliseu de
Paula é presidente da Corol há 31
anos; seu colega Luiz Lourenço, da
Cocamar, está no cargo há 20 anos.
“Não existe sucessão”, diz Daniel
Rosenthal, um agricultor de Rolân-
dia filiado à Corol. “Quem ousa criti-
car é considerado inimigo do coope-
rativismo.”

CARTÕES DE CRÉDITO
Redecard fecha com
Amway vendas a prazo
A subsidiária brasileira da Amway,
um dos maiores grupo de comércio
porta a porta do mundo, acaba de
fechar um acordo com a Redecard,
visando o credenciamento de seus
50 mil revendedores no País para a
utilização de cartão de crédito na
venda direta de seus produtos. A
tecnologia utilizada, conhecida co-
mo Foneshop Captura, executa as
transações pelo celular.
Atualmente, 11 mil profissionais de
diferentes setores, como taxistas,
dentistas e médicos, entre outros,
utilizam a ferramenta. A Amway es-
tá presente em cerca de 80 países,
com mais de 450 produtos de nutri-
ção e bem-estar, beleza e limpeza.
No ano passado, o faturamento
mundial do grupo foi superior a US$
8 bilhões. No Brasil, a empresa apre-
sentou alta de 70% no faturamento
e de 130% no volume de vendas so-
bre 2008.
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Indoor. Enox, de Vilella, começou com anúncios em banheiros

Litígio. Apesar da derrota na primeira instância, Grupo Izzo diz que pretende reverter a decisão na Justiça
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