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FERNANDO PERELMUTER

MÁQUINAS DE FAZER DINHEIRO
● As 10 empresas privadas mais lucrativas
da Bolsa no primeiro semestre de 2010
Empresa

Rentabilidade do Lucro líquido (em
patrimônio (em %)* bilhões de reais)**

Cielo
Redecard
Natura
Souza Cruz

258,2
198,2
74,2

1,7
1,4
0,7

Americanas

60,1
57,4

1,2
0,2

CSN

47,4

3,2

Eletropaulo

36,8

1,3

Renner

30,5

0,2

CPFL

29,3

1,4

Ambev

27,2

6,1

*EM JUNHO/2010 / **JUNHO 2009/ JULHO 2010
FONTE: BM&F BOVESPA/ECONOMÁTICA

DIA DAS CRIANÇAS

Varejo espera vender 11%
a mais nos shoppings

Inovação. Cláudio Rosa fabricará doze novos modelos na Zona Franca

Nova fábrica da Kasinski
aumenta produção por seis
CR Zonsghen, jointventureentre o empresário paulista Cláudio
Rosa e a chinesa Zonsghen, que adquiriu em
agosto de 2009 a marca de motocicletas Kasinski, inaugura, amanhã, sua nova fábrica, na Zona
Francade Manaus. A planta, queconsumiu a maior parte dos US$ 80 milhões separados pelos sócios para investir em dois anos, terá capacidade
de produção anual de 110 mil motos,
quase seis vezes mais do que a existente em sua atual fábrica. De lá sairão 12 novos modelos desenvolvidos
a quatro mãos por um grupo de 12
engenheiros brasileiros enviados à
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China e por equipes da matriz chinesa.
“Além dos novos modelos, teremos
uma linha de produção mais moderna
doqueasdasfábricasatuaisdaZonsghena”, dizCláudio Rosa, CEO daCR Zonsghen. Segundo ele, o modelo da nova
fábrica, que ocupará uma área de 7 mil
metros quadrados, foi desenvolvido pelaitalianaPiaggio, umdosmaioresfabricantes europeus de motos. “É menor e
mais produtiva que a tradicional”,afirma.Com1%domercadonacional,a empresa espera vender 40 mil motos em
2010, contra 6 mil em 2009, quadruplicandosuasvendas paraR$200 milhões.
“Estamos prontos para aumentar nossa
fatia de mercado e nos diferenciar diante da concorrência”, afirma Rosa.

Os varejistas já começaram a fazer
suas previsões: de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o setor deverá aumentar em 11% suas vendas no
próximo Dia das Crianças, na comparação com o mesmo período de 2009. “O
comportamento das vendas só reforça
os bons indicadores do cenário econômico nacional”, diz Adriana Colloca,
gerente de Pesquisas e Assuntos Econômicos da Abrasce. Segundo ela, o
Dia das Crianças movimenta não só as
lojas de brinquedos, mas também vestuário e calçados infantis, artigos esportivos, eletrônicos e celulares, além
da área de alimentação e lazer dos shopping centers. A continuar nessa toada, o setor deverá fechar 2010 com um
faturamento de R$ 79 bilhões, contra
R$ 71 bilhões obtidos no ano passado
VINTAGE

Camisas da antiga são
nicho de negócios
Mais do que artigos do clube do coração, a empresa carioca Liga Retrô nasceu com a proposta de reproduzir uniformes esportivos que marcaram o passado de times e seleções, como os usadas nas Copas do Mundo de 1958 e
1962 pelo Brasil. Criada em 2006, no

Rio de Janeiro, pelo empresário Leonardo Klarnet, a Liga Retrô, que começou suas operações pela internet, está
apostando no sistema de franquias para crescer. A empresa já conta com seis
unidades, quatro delas próprias, espalhadas pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.
Nos últimos meses, a Liga Retrô acertou contratos para abrir uma unidade
em Recife e outra no Rio de Janeiro. A
meta da empresa é fechar este ano
com dez lojas. “São Paulo está no nosso radar”, afirma Klarnet. Segundo ele,
em 2011, a Liga Retrô deve atingir 25
lojas em operação e um faturamento
de R$ 21 milhões.

Apostando nessa ferramenta de vendas, a Lojas Colombo lançou este
ano mais dois serviços pela internet.
Um deles é um canal exclusivo para
a comercialização de produtos premium, com oferta de itens que seguem o perfil das 11 lojas físicas de
mesmo conceito.
A outra iniciativa foi o lançamento
do mobile commerce, que permite a
compra pelo site através do smartphone. Com os resultados das vendas pela internet e a expansão de
lojas físicas, a Lojas Colombo prevê
encerrar o ano com crescimento de
15% sobre o faturamento de R$ 1,3
bilhão em 2009.

TURISMO

INVESTIMENTOS

Adventure Sports 2010
terá feira de negócios

Velloza é o representante
oficial de Dubai no Brasil

A edição deste ano da Adventure
Sports Fair, realizada desde 1999, vai
inaugurar um espaço de negócios para
fabricantes e importadores de equipamentos de aventura, o Outdoor Business. “O crescimento do mercado contribuiu para a criação de uma feira exclusiva de negócios”, afirma Sergio
Franco, idealizador e diretor da Adventure Sports Fair. O mercado de turismo de aventura no País conta com
mais de 1,5 mil empresas, emprega 8
mil funcionários (25 mil na alta temporada ), fatura R$ 542 milhões por ano e
atende a 4 milhões de turistas. “Nos
últimos cinco anos, o segmento cresce
20% ao ano no Brasil", diz Franco. O
evento começa hoje e irá até o dia 26,
no pavilhão de exposições do Anhembi, em São Paulo.

O escritório Velloza, Girotto e Lindenbojm, de São Paulo, foi contratado pela Agência de Investimentos
Estrangeiros Foreign Investment
Office(FDIdubai), do governo de
Dubai, nos Emirados Árabes, como
seu representante oficial no Brasil.
Especializado em Direito Societário
e na área de Fusões e Aquisições, o
escritório fará o meio de campo no
relacionamento bilateral e nos negócios entre investidores de Dubai e
brasileiros. “A relação comercial e
de investimentos do Brasil com os
países do Oriente Médio tem se ampliado nos últimos anos e Dubai é
porta de entrada para a região”, afirma Cesar Amendolara, sócio do
Velloza. Em 2009, o fluxo comercial
entre Brasil e os Emirados Árabes,
foi francamente favorável ao País,
cujas exportações representam
mais de 90% do total de US$ 1,8 bilhão negociado.

VAREJO

Loja virtual é a que mais
vende na Colombo
Em 10 anos de operação, o site da gaúcha Lojas Colombo já responde por
13% do seu faturamento. O canal online é o que mais vende entre as 340 unidades físicas da rede, espalhadas pelos
Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo e Minas
Gerais. Até agosto, foram 14, 6 milhões
de visitas, que resultaram num crescimento de 63% nas vendas de 2010.

REVOADA

US$ 1,9 bi
é o valor das exportações brasileiras de frango no primeiro semestre
de 2010, de acordo com a Secretaria
de Comércio Exterior (Secex)

Carreiras
ENTREVISTA
EPITACIO PESSOA/AE

Moisés Sznifer, consultor de empresas e professor da FGV

‘O passado não
serve para nada’
Para especialista,
perfil muito técnico dos
executivos prejudica o
processo de inovação
em grandes empresas

Filmes para assistir
e ter boas ideias
para a carreira

Fernando Scheller

● Assistir a filmes pode ser um

“Estratégia não se faz em planilha de Excel”. “É preciso surpreender o cliente”. Com frases
comoessas,oconsultoreprofessordaFGVMoisésSzniferdefende um novo perfil para o CEO
brasileiro – que, segundo ele, está muito restrito a “engenheiros
com MBA em administração”.
“É preciso valorizar a imaginação e a estratégia”, disse, em entrevista ao Estado. A seguir, os
principais trechos:
● O CEO brasileiro ainda tem perfil muito técnico?

Sim, há muitos engenheiros
com MBA em administração.
Despreza-sequemusaaimaginação e a criatividade. É preciso
pensar “fora da caixa”. À medida

bom exercício para a carreira de
muita gente. Em suas palestras,
Moisés Sznifer usa trechos de
produções comerciais hollywoodianas para incentivar a criativi-

dade e o pensamento lateral.
Em Patch Adams, há uma cena
que incentiva o olhar além das
aparências; Beleza Americana
prega a importância de se dizer a
verdade; Troia mostra como uma
ideia pode surgir quando menos
se espera; Adorável Professor
incentiva as soluções originais; e
Com o Dinheiro dos Outros sugere que, às vezes, a melhor solução vem de fora.

Time. Sznifer defende equipes com talentos complementares, de planejamento e execução
que o líder sobe na organização,
o aspecto técnico tem cada vez
menos função. O que conta mais
são as relações, o poder político,
a formação de estratégias de interdependência, acapacidadede
dominar certas áreas de incerteza na organização.
● O que fazer, ao assumir um
cargo, para mostrar à equipe comandada o que se espera dela?

O presidente de uma grande
empresa nacional, por exemplo, assumiu o cargo e trocou

todos os diretores de área. Cada um fez um relatório sobre
suas atividades e entregou a
um colega, que assumiria a função dali em diante. Pode parecer radical, mas tirou as pessoas da zona de conforto. De
repente, todos estavam no mesmo barco e criou-se um processo de cooperação. Foi um risco,
teve gente que resolveu sair,
mas os que pediram demissão
foram os mais conservadores,
que estavam ligados à antiga estratégia de gestão.

● Hoje, falar em demissão com
um consultor de RH parece um
pecado capital. Existe medo excessivo da troca de pessoal?

Sim, quando o contrário é a verdade. Ainda mais no mercado
de hoje, em que o valor de uma
empresa está nos ativos intangíveis, como o capital humano, e
não nas fábricas ou equipamentos. E por capital humano devese entender a capacidade de gerar ideias. O auditor que chega
para verificar o balanço do trimestre passado está tecendo

uma ficção, pois o passado não
serve para nada. Mais vale olhar
a capacidade de uma carteira de
clientes em gerar receita futura
do que o fluxo de caixa do último
ano. A empresa pode ter tido um
balançoótimonotrimestreanterior e afundar no seguinte.
● O foco de um novo empresário
não pode ser, portanto, construir
um grande grupo industrial?

Não faz sentido. É preciso pensar primeiro no cliente, em garantir a geração da demanda pa-

ragarantirque elepermaneçasatisfeito e gere valor futuro. A
preocupação com a oferta vem
depois. E não pode ser diferente:
de que adianta uma grande indústria que não tem para quem
vender? Por isso, é necessária
uma equipe de talentos complementares, de planejamento e
execução, trabalhando em volta
de um objetivo comum: criar o
futuro da empresa. É quando se
pensa no presente e no futuro
que se tira o foco da análise e a
imaginação entra em campo.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 set. 2010, Economia & Negócios, p. B21.

Gávea monta fundo de US$ 1 bi
com recursos de estrangeiros
A Gávea Investimentos, gestora
de recursos do ex-presidente do
BancoCentral Armínio Fragaestá montando um novo fundo de

private equity. A carteira deve
ter US$ 1 bilhão e vai captar recursos principalmente de investidores estrangeiros, segundo o

sócio da Gávea, Piero Minardi.
O fundo não quer o controle
de empresas e só deve fazer investimentos minoritários. De
acordo com Minardi, os investimentos serão feitos conforme a
oportunidade, sem definição de
setores prioritários.
Esteseráoquartofundodepri-

vateequitydaGávea. Osdoisprimeirosjáestãototalmenteinvestidos. O terceiro, de US$ 1,3 bilhão, já investiu quase a totalidade dos recursos. A Gávea tem
US$2,2bilhõesemfundosdeprivate equity. Já fez 23 investimentos. Entre eles, estão Magnesita,
OGX, Ticket for Fun (T4F), Dro-

ga Raia e a rede do McDonald’s
naAméricaLatina.“OBrasilconseguiucriarumaindústriadeprivate equity, mais estruturada
que na China e na Índia”, afirmou o sócio da Gávea.
NaavaliaçãodeMinardi,oBrasiléhojeoprincipalalvodeinvestidores externos, interessados

em retornos de 25% a 30% que o
mercado de private equity diz
conseguir oferecer. “Há seis
grandesfundoscaptandoparainvestir aqui no momento”, disse.
Minardi não quis comentar as
negociações da Gávea para se
unir ao banco americano Morgan Stanley. / ALTAMIRO SILVA JR.

