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A Laep assume a dívida com os credores
da Daslu, que soma R$ 80 milhões.
Essa dívida será paga com deságio de
60%, ou R$ 40 milhões

Os credores vão receber seus créditos em
72 parcelas mensais, com
um ano de carência

Eliana Tranchesi ficará com uma das lojas e
assinará um contrato de licenciamento da
marca, pagando 5% do faturamento
anual a título de royalties

A "Daslu velha" também fica com a dívida
fiscal, estimada em R$ 500 milhões

COMO FOI A OPERAÇÃO

O fundo vai pagar ainda R$ 65 milhões
pela marca e uma das duas lojas da Daslu,
além de toda a parte de criação da empresa
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As empresas do Grupo Laep

Parmalat

Companhia de
Alimentos Glória

Leitbom S.A.

Companhia de
Alimentos Ibituruna

Monticiano
Participações

A LaepA

F. Diorio/AE/27-3-2009

Eliana Tranchesi
ao deixar a
Penitenciária
Feminina em SP,
em março de 2009

O fundo de investimentos Laep pagará
R$ 1 mil pelas ações da Daslu, um
valor simbólico. Todos os papéis eram da
empresária Eliana Tranchesi

R$ 44
milhões
em créditos
serão
abatidos da
dívida total

R$ 21
milhões serão
destinados a
investimentos
na expansão da
marca no país

DasluporR$1mil
Fundo paga valor simbólico por ações da multimarcas de luxo paulista, que tem dívida de R$ 80 milhões

Gol fora de campo
Agência de marketing de Ronaldo fecha contrato com a AmBev

Presidente para América do
Sul pode assumir GM Brasil
Executivo colombiano diz que está avaliando se
passa a acumular funções permanentemente

Karina Lignelli

● SÃO PAULO. Presidente da Ge-
neral Motors para a América do
Sul, o colombiano Jaime Ardila
admitiu ontem que a compa-
nhia pode não indicar um subs-
tituto para o cargo de Denise
Johnson, que estava à frente da
GM Brasil desde julho passado
e teve sua saída anunciada na
última terça-feira. Segundo Ar-
dila, ele próprio avalia a ques-
tão, e só depende dele a decisão
de reassumir a função de pre-
sidente da montadora no Brasil,
cargo do qual já foi titular du-
rante três anos e que ocupa
interinamente no momento,
após a saída de Denise.

— É muito trabalho para mim,
e minha preocupação maior é
saber se dá para fazer tudo isso.
Por enquanto, fico nas duas po-
sições, mas não decidi, vou ava-
liar — afirmou Ardila, que com-
pletou dizendo que a GM “não
tem pressa” na decisão.

Apesar de Ardila não co-
mentar a saída de Denise, pri-
meira mulher a comandar uma
montadora no país, e negar
que a executiva americana te-
nha saído por problemas com
a equipe, fontes do mercado
afirmam que o motivo foi a
dificuldade da executiva em se
entender com a equipe bra-
sileira e o chefe colombiano.

— Não houve problema ne-
nhum. Entendo o interesse da

imprensa e do mercado, mas
ela saiu por razões pessoais, e
devemos respeitar — ameni-
zou Ardila, frisando que a mu-
dança repentina de líder “não
terá impacto nos planos de
investimento da GM Brasil”.

Lucro global da GM foi de
US$ 136 bilhões em 2010
Pela primeira vez desde 2004,

a GM apresentou lucros por qua-
tro trimestres consecutivos em
2010, fechando o ano com receita
global de US$ 136 bilhões e 8,389
milhões de veículos vendidos no
mundo. Em teleconferência rea-
lizada direto da matriz em De-
troit, nos EUA, a montadora
anunciou ontem a volta à ren-
tabilidade, registrando lucro de
US$ 4,668 bilhões em 2010. Há
dois anos, a GM passou por
reestruturação com a ajuda do
governo americano, após ficar à
beira da falência.

A GM América do Sul, que não
divulgava os ganhos desde 2009
por conta da recuperação ju-
dicial, fechou 2010 com lucros
antes de juros e impostos (Ebit,
na sigla em inglês) de US$ 818
milhões e 1,026 milhão de veí-
culos vendidos. O Brasil repre-
sentou 65% dessa operação, em
vendas e em receita. A meta é
fechar o ano com 1,1 milhão em
produção e 700 mil unidades
vendidas no Brasil. O país re-
ceberá R$ 2 bilhões em inves-
timentos da GM só este ano. ■

RONALDO: EMPRESA só terá sede própria depois do carnaval

Michel Filho/16-2-2011

Lino Rodrigues

SÃO PAULO

O fundo Laep, do empresário
Marcus Elias, vai pagar R$ 65
milhões para adquirir a mar-
ca e os ativos da Daslu, mul-

timarcas de luxo de São Paulo. A
proposta foi aprovada ontem à tarde
durante assembleia com cerca de 200
credores (entre bancos e fornecedo-
res)dabutique.Sóoitovotaramcontra
a oferta. A Laep, que também comprou
a Parmalat durante a fase de recu-
peração judicial, pagará R$ 21 milhões
em dinheiro. Os outros R$ 44 milhões
são referentes a uma dívida que a
Daslu tinha com a própria Laep. Além
de assumir a dívida com os credores,
Elias desembolsará o valor simbólico
de mil reais pelas ações da fundadora,
a empresária Eliana Tranchesi.

Pela proposta apresentada ontem, a
Laep — representada pelas empresas
Chipilands Holdings e Retail Partici-
pation, as duas com sede nas Ber-
mudas — assume todas as dívidas
incluídas na recuperação judicial, no
valor de R$ 80 milhões, com um des-
conto de 60%. Os credores vão receber
em 72 parcelas, corrigidas pelo IPCA,
com um ano de carência.

A oferta terá de ser homologada
agora pelo juiz responsável pela re-
cuperação judicial da Daslu.

— Foi o melhor que pudemos fazer.
Salvamos empregos e mantivemos a
marca no mercado — avaliou o ad-
vogado da Daslu, Thomas Felsberg,
responsável pela elaboração do plano
de recuperação judicial da empresa.

Fundadora passará
a ser franqueada
● Vista como o templo do luxo no país
e frequentada por políticos, celebri-
dades e empresários, a Daslu co-
meçou a ter problemas em 2005, um
mês depois de inaugurar sua me-
galoja com mais de 20 mil metros
quadrados na Vila Olímpia: foi alvo da
Operação Narciso, quando mais de
250 policiais federais e fiscais da Re-
ceita cercaram e invadiram a loja.

Eliana e seu irmão Antonio Carlos
Piva de Albuquerque (na época diretor
financeiro da empresa) foram presos e

acusados por fraude em importações,
formaçãodequadrilhae falsidade ideo-
lógica. Em 2009, os dois irmãos foram
condenados em primeira instância a 94
anos de prisão, pena da qual estão
recorrendo em liberdade. Eliana ainda
negocia com a Receita Federal uma
dívida de cerca de R$ 500 milhões.

Elias é amigo pessoal de Eliana Tran-
chesi. O dinheiro investido por ele na
Daslu desde a aprovação do pedido de
recuperação judicial, em meados do
ano passado, garantiu a manutenção
da empresa até a sua venda.

Em comunicado ao mercado, a Laep
afirma que a aquisição da Daslu é uma

apostanocrescimentodoconsumono
Brasil e no desenvolvimento de uma
das mais fortes e renomadas marcas
do mercado de luxo. Segundo a nota, o
faturamento médio estimado do grupo
Daslu é de R$ 250 milhões.

Realizada em um hotel na Zona Sul
de São Paulo, a assembleia durou
cerca de cinco horas. Seu início foi
tumultuado, quando um grupo de
credores ainda reclamava a falta de
um laudo de avaliação do valor da
marca. A proposta de suspensão da
sessão foi rejeitada em votação. Ven-
cidas as primeiras resistências, os
credores colocaram no plano a exi-

gência de que até 4 de março o fundo
defina com qual das duas lojas vai
ficar. A Daslu tem o megacomplexo
Villa Daslu, na Vila Olímpia, que hoje
funciona parcialmente, e uma loja no
Shopping Cidade Jardim. A tendência
é Elias optar pela loja do shopping,
segundo o advogado da empresa.

O plano prevê ainda a criação de
duas empresas: uma chamada de So-
ciedade de Propósito Específico - Uni-
dade Produtiva Isolada (SPE-UPI), que
assume todas as dívidas com bancos,
fornecedores e funcionários e passa a
gerir a marca e uma das unidades, além
de todo o estoque; e a outra, chamada

“Daslu velha”, que ficará com Eliana,
que passará a franqueada (ela pagará
royalties de 5% do faturamento).

Procurada, Eliana disse que ficou
“muito feliz” com a aprovação do
plano de recuperação e que vai estar
diretamente envolvida no projeto de
desenvolvimento da “nova Daslu”.

— Fiquei muito feliz com a apro-
vação do plano. Vou estar junto com
a Laep na expansão da nova Daslu
para outras cidades brasileiras —
disse a empresária, que já disse a
amigos que gostaria de vender seus
produtos em outros estados, espe-
cialmente o Rio de Janeiro. ■

.

Especialista
em salvar

moribundos
● SÃO PAULO. Criada em 1994
por um grupo de jovens exe-
cutivos do mercado financeiro,
a Laep nasceu como um fundo
de private equity. Sua estratégia
consistia em identificar empre-
sas com marcas relevantes em
dificuldade, associar-se a elas,
recuperá-las e depois vendê-las
embolsando o ganho com a
valorização das ações. Fez isso
com a Camil Alimentos.

Controlada pelo empresário
Marcus Elias, em 2006, com a
crise da Parmalat na Itália, a
Laep assume o controle da mar-
ca no Brasil e começa a apostar
na consolidação do setor. Em
setembro de 2008, compra as
marcas Poços de Caldas e Pau-
lista. Mas, com o agravamento
da crise global e problemas de
caixa, desfaz-se de ambas.

No início de 2010, a Laep con-
segue R$ 120 milhões de um
fundo internacional de investi-
mentos. No mesmo ano, um
acordo com a GP Participações
leva à criação da Lácteos Brasil
(LBR), com faturamento de R$ 3
bilhões. Em janeiro, a Laep com-
pra fatia no grupo ibérico Em-
pac, de infraestrutura.

Ronaldo D’Ercole e Carol Knoploch

● SÃO PAULO. Mesmo sem ter ainda
uma sede própria, a 9ine, agência de
marketing esportivo que tem entre os
sócios o ex-jogador Ronaldo, acaba
de marcar um golaço. A empresa do
craque, que abandonou os gramados
na semana passada, fechou ontem
um contrato de parceria com a Am-
Bev, a maior fabricante de bebidas do
país. Trata-se do primeiro grande
cliente corporativo da 9ine. Ronaldo,
que é garoto-propaganda da Brahma
e do Guaraná Antarctica, participou
ontem de uma convenção da AmBev
no Anhembi, em São Paulo. No início
datarde,emtrocademensagenspelo
Twitter com o empresário Marcus
Buaiz, seu sócio e também um dos principais
executivos da 9ine, confirmou o fechamento do
contrato com a empresa. “A AmBev é o novo
cliente da 9ine”, anunciaram no microblog.

Mas AmBev e 9ine não revelaram de-
talhes do acordo, como a duração do
contrato e os valores envolvidos. De acor-
do com a AmBev, pelo contrato a 9ine
cuidará da construção de sua “plataforma
de futebol”, participando da definição das
estratégias e ações de marketing e pu-
blicidade das marcas da AmBev no fu-
tebol. A fabricante de bebidas já é um dos
maiores anunciantes do futebol no país.

Somente a Brahma mantém parcerias
com 25 dos principais clubes de futebol
brasileiros — o América de Natal e o ABC,
também de Alagoas, são os mais recentes
parceiros. No Rio, Flamengo, Vasco, Flu-
minense, Botafogo e América têm con-
tratos de patrocínio com a marca.

Na semana passada, logo depois de anun-
ciar a aposentadoria dos gramados, Ro-

naldo renovou seu contrato com a AmBev.
Até 2016, sua imagem continuará sendo
usada em campanhas publicitárias das
marcas Brahma e Guaraná Antarctica. A
Africa, agência que detém a conta da Brah-
ma, e a DM9DDB, do Guaraná Antarctica,
continuarão responsáveis pela criação das
peças publicitárias.

Com 45% do capital da 9ine, Ronaldo tem
como sócios a gigante britânica das co-
municações WPP, também com 45%, e o
amigo Buaiz, com 10%. O responsável pela
aproximação de Ronaldo com a WPP foi o
publicitário Sergio Amado, presidente da
agência Ogilvy, dona da conta da Claro, que
também tem o ex-craque como garoto pro-
paganda numa campanha pelo Twitter.

A sede da 9ine, uma casa no Alto de
Pinheiros, bairro nobre de São Paulo, só deve
ser inaugurada depois do carnaval. Até lá,
Ronaldo e Buaiz seguem despachando na
Ogilvy, que, embora pertença à WPP, será
concorrente da 9ine no futuro.

Pão de Açúcar
lucrou em 2010
R$ 722,4 milhões
Grupo anuncia
investimentos de
R$ 1,4 bi este ano
● SÃO PAULO. O Grupo Pão de
Açúcar anunciou que, em 2010,
alcançou lucro líquido de R$
722,4 milhões, ante R$ 654 mi-
lhões em 2009, um aumento de
10,5%. No quarto trimestre de
2010, o grupo apresentou lucro
líquido de R$ 447 milhões, com-
parado a ganho de R$ 203,5
milhões em igual período do
ano anterior. Os números con-
sideram as operações de Ponto
Frio (Globex), além de dois me-
ses (novembro e dezembro) de
operações das Casas Bahia, ad-
quirida em dezembro de 2009.

Excluindo os dados da Nova
Globex, que passou a concentrar
os ativos de eletroeletrônicos do
grupo — incluindo Ponto Frio,
Casas Bahia e comércio eletrô-
nico —, o lucro líquido teria sido
de R$ 498 milhões no quarto
trimestre. Já no ano, sem con-
siderar a Globex, o ganho anual
teria sido de R$ 819,2 milhões. As
vendas líquidas da maior vare-
jista do país somaram R$ 32,09
bilhões em 2010, ante R$ 20,76
bilhões em 2009. A Nova Globex
encerrou o ano com prejuízo
líquido de R$ 59,8 milhões.

O grupo anunciou ainda que
realizará investimentos da or-
dem de R$ 1,41 bilhão ao longo
deste ano, o que representa
incremento de 18,4% em re-
lação aos aportes realizados
em 2010, de R$ 1,19 bilhão. ■

Editoria de Arte

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 fev. 2011,Economia, p. 29.




