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● A Brazil Pharma, rede de dro-
garias controlada pelo banco de
investimentos BTG Pactual, en-
trou ontem com pedido de regis-
tro inicial de companhia aberta
na Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM). Em seu site, a empre-
sa diz ser a maior do setor de
varejo farmacêutico brasileiro
em número de lojas, com mais
de 660 pontos de venda, confor-
me dados da Abrafarma.

O modelo de negócios da com-
panhia engloba operações pró-
prias e rede de franquias. As ope-
rações próprias compreendem

uma rede de mais de 300 lojas,
localizadas nas regiões Centro-
Oeste, Nordeste e Sul do País,
enquanto a rede de franquias con-
ta com mais de 360 lojas concen-
tradas principalmente na região
Sudeste e no Estado do Paraná.

Juntas, as operações somam
R$ 2 bilhões de receita prevista
para 2011. Segundo a compa-
nhia, também citando dados da
Abrafarma, a Brazil Pharma foi a
empresa do setor de varejo far-
macêutico que mais cresceu em
2010, com a abertura de 71 lojas.
A Brazil Pharma pretende inves-
tir 70% dos recursos obtidos na
oferta pública inicial de ações
(IPO) em aquisições de novas
redes de drogarias e farmácias,
capital de giro e para abertura de
novas lojas./ AGÊNCIA ESTADO

Glauber Gonçalves / RIO

O complexo hoteleiro Costa do
Sauipe, da Previ – fundo de pen-
são dos funcionários do Banco
do Brasil – teve um lucro de R$
5,12 milhões entre janeiro e mar-
ço, o primeiro resultado trimes-
tral positivo desde que o resort
foi inaugurado, há 11 anos. De-
pois de romper com todas as ban-
deiras que atuavam no empreen-
dimento no litoral da Bahia, o
fundo assumiu a operação no
fim do ano passado com o objeti-

vo de colocar as contas no azul.
A venda do resort, que ao lon-

go dos anos se tornou uma pedra
no sapato da Previ, ainda é o obje-
tivo do fundo. Porém, os executi-
vos avaliam que, antes disso, ain-

da há trabalho a fazer. O plano é
atingir melhores resultados para
aumentar o valor do complexo.

“Em algum momento, os ati-
vos nos quais a aposentadoria
dos participantes está investida

terão de ser monetizados”, afir-
mou o diretor de participações
da Previ, Marco Geovanne. Em
2008, o empreendimento che-
gou a ser negociado por cerca de
R$ 200 milhões. Estima-se que a
Costa do Sauipe já tenha sugado
mais de R$ 1 bilhão em recursos.

Estratégia. Na opinião do exe-
cutivo, um dos erros da Previ no
empreendimento foi a divisão
dos hotéis entre diversas bandei-
ras internacionais. Oferecendo
produtos semelhantes, elas aca-
bavam disputando o mesmo pú-
blico, num processo de “canibali-
zação”. Com o controle da opera-
ção, a Previ criou produtos seg-
mentados.

O resultado da nova estraté-
gia, segundo a empresa, é visto
no aumento da ocupação. No pri-

meiro trimestre deste ano, a taxa
ficou em 70%, com picos de
90%, contra 53% registrados no
mesmo período de 2010.

A reversão do prejuízo de R$
74 mil, no primeiro trimestre do
ano passado, também foi ajuda-
da por um trabalho de reaproxi-
mação das operadoras de via-
gem, como a CVC. Segundo Geo-
vanne, quando a Sauipe S/A, hol-
ding criada para administrar o
complexo, não detinha todas as
operações, acabava perdendo ne-
gócios, pois faltavam quartos pa-

ra a demanda dos operadores.
A previsão do fundo – conser-

vadora, na avaliação do executi-
vo – é fechar o ano com um equilí-
brio entre receitas e despesas. O
objetivo inicial era atingir esse
resultado em 2010, mas os gas-
tos com a substituições das ban-
deiras por uma operação própria
atrasaram os planos.

O diretor avalia que, apesar
dos efeitos negativos da valoriza-
ção do real frente ao dólar, o ce-
nário é positivo. Para ele, a visibi-
lidade que o Brasil tem no exte-
rior, decorrente da realização de
eventos como a Copa de 2014 e a
Olimpíada de 2016 no País, de-
vem manter os ventos favorá-
veis para o setor hoteleiro nos
próximos anos. “Se isso não fos-
se assim, os resorts internacio-
nais não estariam vindo para o
Brasil e construindo suas pró-
prias estruturas. Não é possível
que esse negócio não seja bom”,
disse Geovanne.

Marili Ribeiro

O caminho que leva uma empre-
sa a ter boa reputação e marcas
admiradas – o que, lógico, rever-
te em receita para o negócio – é
bem mais lento e demorado na
era digital do que os seus executi-
vos imaginavam. A defasagem
entre crenças e práticas no dia a
dia se mantém quase que no mes-
mo nível de três anos atrás, quan-
do o Grupo TV1, de prestação de

serviços de marketing, encomen-
dou a pesquisa Agenda do Futu-
ro. Ao refazê-la agora, apenas 8%
das empresas atingiram o pata-
mar mais próximo das exigên-
cias de integração e interativida-
de necessárias para a era digital
prosperar nas corporações.

“A maior descoberta, aponta-
da pelos diretores que participa-
ram das entrevistas, é que a inte-
gração é bem mais complexa do
que juntar as plataformas online
e offline”, explica Selma Santa
Cruz, vice-presidente da planeja-
mento do Grupo TV1. “Não bas-
ta ter todos os fornecedores fa-
lando a mesma língua, se a em-
presa não entrega a sua promes-
sa de comunicação. Não adianta
uma propaganda perfeita se, na
rede social, há manifestações
contra a marca. Não adianta ven-
der imagem de eficiência, se os
funcionários estão insatisfeitos.
Hoje, não há mais essa história

de gestão de crise. As empresas
estão sentadas em cima das cri-
ses. É impossível escondê-las.”

A demonstração de como o dis-
curso anda descolado da realida-
de se constata em casos como a
história do consumidor que pro-
testou, via Twitter, relatando
em vídeo o péssimo atendimen-
to a que foi submetido pela Bras-
temp. O filme ainda permanece
no portal YouTube é já tem mais
de 780 mil acessos.

Voz ativa. Feita em parceria
com o centro de estudos e pes-
quisas de mercado da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM), a nova edição da
Agenda do Futuro avaliou 125
empresas com mais de mil fun-
cionários, selecionadas em um
universo de 687 companhias de
diferentes setores.

De modo geral, já há algum
tempo, os gurus de tendências

de marketing e comunicação pre-
gam a necessidade de as corpora-
ções atribuírem aos seus líderes
mais tempo de dedicação à co-
municação interna e externa. Os
consumidores com voz ativa nas
redes sociais mudam a relação
de forças dentro da empresa.

Na prática, as questões em tor-
no desse universo implicam mu-
danças na estrutura de poder no
interior das empresas. As áreas
de marketing, que sempre res-

ponderam pela imagem, come-
çam a ceder lugar aos profissio-
nais de comunicação corporati-
va, que lidam diretamente com a
gestão de relacionamento com a
sociedade. “As redes sociais con-
tribuíram para evidenciar que já
não há sentido na antiga distin-
ção entre relacionamento com
público interno e externo. A ges-
tão de marca tem de estar ancora-
da e alinhada nas duas dimen-
sões”, ressalta Selma.

Adaptação das empresas à era
digital é mais lenta que o esperado

Costa do Sauipe registra o 1º lucro de sua história

● A comunicação e o marketing
estão no centro de uma transfor-
mação nas relações entre empre-
sas e consumidores diante da
conexão em massa. Um dos men-
tores do impacto da tecnologia
da informação, o professor cana-
dense Don Tapscott, coautor do
best-seller Wikinomics, está no
Brasil para falar sobre gestão de
marca no evento Agenda do Futu-
ro, promovido pelo Grupo TV1.

Tapscott definiu a chamada
Geração Y – a dos jovens nasci-
dos a partir de 1980 e que cresce-
ram em meio à era digital – como
a responsável por um mudança
sem precedentes na economia e
no comportamento global. Essa
geração chega agora ao mercado
de trabalho e promoverá um mo-
vimento de transparência nas
corporações sem similar. “As
empresas estão nuas”, diz ele.
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Walmart
vai investir
R$ 1,2 bi
no País
Plano de investimentos do grupo para
este ano prevê a abertura de 80 lojas

Brazil Pharma
inicia processo para
abertura de capital

‘As empresas
estão nuas’, diz
Don Tapscott

MARCO GEOVANNE
DIRETOR DA PREVI
“É melhor vender quando está
valendo muito do que na baixa.”

● Expansão

R$ 1,6 bi
foi o plano de investimentos
anunciado pelo Walmart no
ano passado, para a abertura
de 90 lojas no País. O plano,
porém, acabou não se concreti-
zando, segundo a empresa,
por ‘fatores alheios’, como atra-
sos em construções

561
lojas será o tamanho do Walmart
se forem realmente erguidas as
80 unidades previstas no plano
anunciado ontem. A empresa ope-
ra no Brasil com hipermercados e
supermercados com a bandeira
Walmart, além das bandeiras To-
do Dia, Maxxi e Sam’s Club

Gestão. Empresas estão sentadas nas crises, diz Selma

Sob comando único
da Previ, complexo
teve no primeiro
trimestre um ganho
de R$ 5,12 milhões

Público. Costa do Sauipe reatou parceria com a agência CVC

Preço. Hipermercado do Walmart em São Paulo: empresa diz que negocia com fornecedores para evitar efeitos da inflação

Pesquisa mostra que,
no Brasil, só 8% das
empresas atingiram um
patamar considerado
ideal de integração

Célia Froufe / BRASÍLIA

Nem a inflação, nem a menor
oferta de crédito têm diminuí-
do o apetite de consumo do
brasileiro, principalmente da
nova classe média. A avaliação
é do presidente do Walmart
Brasil, Marcos Samaha. Tanto
que o grupo anunciou ontem
investimentos de R$ 1,2 bilhão
para inaugurar 80 lojas, che-
gando a 561 até o final do ano.
A expectativa é gerar 7 mil em-
pregos formais diretos e ou-
tros 20 mil indiretos.

Apesar de vultoso, o investi-
mento é inferior aos R$ 1,6 bi-
lhão divulgados em 2010, com o
intuito de abrir 90 novas lojas,
projeto que não teve sucesso. Sa-
maha não disse quanto deixou
de ser investido, mas o que se
sabe é que apenas metade das lo-
jas previstas realmente come-
çou a funcionar no ano passado.

A interrupção dos investimen-
tos ocorreu, segundo o executi-
vo, em função de “fatores
alheios”, como compra de terre-
nos não efetivados e atraso em
construções, entre outros fato-
res. Agora, garante, o plano vai
até o final, pois está “mais pé no
chão”.

A ênfase do Walmart nessa em-
preitada será a nova classe mé-
dia. “Dos nossos cinco formatos,
vamos crescer em todos, mas

com foco especial para atender à
nova classe C”, afirmou. Além
do comércio eletrônico, o grupo
possui cinco tipos de lojas físi-
cas: hipermercados, supermer-
cados, Todo Dia (instalado em
periferias e cidades pequenas),
Maxxi (loja de atacado) e Sam’s
Club (rede de clube de com-
pras).

Demanda intensa. A percepção
de que já há um esfriamento da
economia, feita por alguns ana-
listas de mercado por conta da
inflação e de medidas restritivas
ao crédito, também não é com-
pactuada por Samaha. “Conti-
nuamos crescendo bastante e a
demanda por aquisição de bens
eletrônicos e bens duráveis con-
tinua sendo bastante intensa no
País. Não há indício de desacele-
ração”, garantiu.

Para o executivo, o menor ní-

vel de desemprego no Brasil e
condições melhores de vida e
consumo são os responsáveis
por esse quadro positivo. “Essa é
a realidade das nossas lojas”, re-
sumiu.

Ele não quis, no entanto, con-
frontar a posição de analistas de
mercado e de outros setores que
vislumbram um quadro não tão
positivo para o consumo nos pró-

ximos meses. “Não sou acadêmi-
co, entendo de comprar e vender
mercadoria”, disse.

De qualquer forma, a ordem
dentro do grupo é a de buscar
eficiência e ampliar parcerias
com fornecedores como umafor-
ma de minimizar o repasse de
preços. “A inflação é um tema
discutido hoje em todos os fó-
runs e há pressões de várias ori-
gens”, afirmou, após reunião
com o ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior, Fernando Pimentel, on-
tem em Brasília.

Nos últimos cinco anos, os in-
vestimentos da rede somaram
R$ 6 bilhões no País, com a inau-
guração de 177 lojas de diferen-
tes portes. “Além disso, fizemos
duas aquisições. O Walmart se-
gue aberto a aquisições, mas não
há novo negócio no front”, disse
o executivo.

● Futuro
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