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JBS deverá captar US$ 2,5 bilhões para
pagar dívidas de curto e médio prazos

BMW estuda abertura de fábrica no Brasil
e em outros países emergentes

O conselho de administração da JBS autorizou a administração da
companhia a captar recursos mediante emissão de títulos de dívida pela
JBS USA e pela JBS Australia, subsidiárias indiretas da companhia. Os
recursos captados serão utilizados para pagamento de dívidas de curto
e médio prazos com custo maior na controladora. A expectativa da
companhia é que não haja aumento da dívida em termos consolidados.

A BMW está considerando aumentar o número de fábricas fora do
mercado europeu para atender a mercados na Ásia e América Latina,
afirmou Norbert Reithofer, presidente-executivo do grupo automotivo
alemão. Os planos incluem uma fábrica no Brasil e também na Rússia,
Índia, Coreia ou Turquia. A BMW reafirmou suas perspectivas anuais
depois que superou rivais com aumento de vendas no primeiro trimestre.

Penalty quer
fazer gols no
mercado de
alta renda
Fabricante de chuteiras e materiais
esportivos investe na melhora do produto
para fugir de concorrentes mais baratos
Amanda Vidigal Amorim
avidigal@brasileconomico.com.br

Com a invasão de produtos chineses no país, e sem competitividade produtiva, a Penalty,
marca brasileira de chuteiras,
acessórios e bolas para esportes
com os pés, acaba de lançar
uma campanha que pretende
mostrar ao consumidor que ela
já não é mais a mesma. “Estamos agregando valor ao nosso
produto, não queremos mais
concorrer com marcas baratas.
Temos um produto de qualidade
com tecnologia de ponta, e é
isso que vamos mostrar ao consumidor”, afirma Roberto Estefano, presidente da Cambuci,
grupo controlador da Penalty e
também da Stadium, marca esportiva voltada para a classe C.
Mas essa não é a única mudança
na empresa. Com o intuito de
crescer no mercado, Estefano
afirma que a Cambuci está se
estruturando para virar “uma
gestora de marcas.”
Para este ano, Estefano afirma que não terão aquisições, já
que a empresa está apostando
todas as suas fichas na restruturação da marca. “Mas para o ano
que vem é certo que vamos ter
novidades”, afirma o presidente. Sobre o tipo de produto que a
empres busca, ele não revela.
Apenas afirma que tem que ser
ligado ao esporte e que não concorra com as suas duas marcas.
A discrição quanto aos objetivos da empresa é justificado por
Estefano pela concorrência do
segmento esportivo. Apesar de
dizer que não concorre mais diretamente com a Topper, marca
controlada pelo grupo Alpargatas, ele admite que fica atento a
todas as informações que saem
sobre o “concorrente”.

Fábrica na Argentina,
a primeira da marca
fora do Brasil, deve
entrar em operação
no início de 2012
e atender o mercado
onde as vendas da
Penalty mais crescem

Roberto Estefano, presidente
da Cambuci: meta de longo
prazo é entrar nos EUA

Para este ano, com a mudança de posicionamento de
marca, Estefano espera aumentar o preço de seus produtos entre 10% e 20%, dependendo da categoria. Serão investidos cerca de 2% do faturamento da empresa em pesquisa
e desenvolvimento. “Temos um
escritório com 30 pessoas que
se dedicam integralmente a
desenvolver e pesquisar novas
tecnologias. E apostamos nisso
para atrair o consumidor.”
A Penalty prevê faturar R$ 27,6
milhões na Argentina neste
ano. Atualmente, 60% das

vendas naquele país são de
itens produzidos no Brasil, enquanto os outros 40% são fornecidos por terceirizados locais. Com a nova fábrica que a
empresa está montando na
Argentina, que deve ficar
pronta no início do ano que
vem, a produção local deverá
responder por 60% do consumo. Será a primeira fábrica da
marca fora do Brasil.
Estados Unidos

As vendas na Argentina, segundo Estefano, só tem crescido e é
o principal ponto de expansão

da Penalty fora do Brasil. “Estamos na Argentina há muitos
anos, passamos por todas as
crises e continuamos lá, agora
vemos o país crescer e resolvemos investir em uma unidade
própria.” O investimento não foi
alto, são US$ 4,5 milhões, e deve
contar com 300 funcionários.
Globalmente,a produção da
empresa, que é hoje 78% própria e 22% terceirizada, deve
contar nos próximos anos com
novos fornecedores. Outro
plano, ainda sem data, de Roberto Estefano é entrar no
mercado americano. ■
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Repsol apresenta aumento de 11,2% no
lucro líquido do primeiro trimestre

Produtoras priorizam produçao de etanol
no início da safra de cana-de-açúcar

A Repsol obteve um lucro líquido de € 765 milhões no primeiro trimestre
de 2011, 11,2% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.
Sem considerar os resultados extraordinários, o lucro líquido recorrente
da Repsol melhorou 23,4%, chegando a € 791 milhões. Os resultados
são explicados pela melhora do preço de venda do petróleo e do gás
da Repsol, com aumentos de 13,4% e 14,8%, respectivamente.

A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas produtoras do CentroSul do Brasil até o final de abril atingiu 23,69 milhões de toneladas,
das quais 64,62% destinou-se à fabricação de etanol, percentual superior
aos 59,18% no mesmo período da safra anterior. Para o diretor técnico
da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), Antonio Rodrigues,
trata-se da volta à normalidade no mercado de etanol combustível.
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Matéria
Hope e Gisele
Bündchen
fecham nova parceria
Garota-propaganda da marca, a modelo brasileira passa a assinar uma
linha de lingeries que deve garantir receita anual de R$ 30 milhões
Depois de lançar sua campanha publicitária no ano passado com a top Gisele Bündchen
como garota-propaganda, a
Hope se prepara agora para colocar nas lojas uma coleção assinada pela modelo. “A nova
coleção agrega aos produtos
que a Hope já vende, pois serão
peças mais glamourosas e com
apelo sexy”, afirma Carlos
Eduardo Padula, diretor comercial da empresa. O objetivo
é que só essa linha fature R$ 30
milhões por ano.
A reestruturação da Hope
passou inclusive pela contratação de Padula, que era diretor comercial da fabricante de
meias Puket, onde ajudou a
montar o projeto de franquias
e expansão da marca que hoje
está presente em shoppings de
todo o Brasil. “Estamos ampliando o mix de produtos da
empresa. Ao invés de vendermos apenas lingeries, hoje
nosso consumidor pode comprar roupas para dormir e até
perfume.”
Com uma produção de 1,1
milhão de peças por mês, a
Hope está finalizando sua terceira unidade fabril, todas localizadas em Maranguape, no
Ceará. A empresa que tem hoje
61 lojas pelo país espera chegar a 2015 com 350 unidades
em todo território nacional. Só
este ano serão mais 60 novas
lojas. Com o fortalecimento da
rede de varejo, a Hope projeta
dobrar seu faturamento até
2013, e aumentar a capacidade
produtiva em 50% até 2015.

causa de concorrência externa.
O segmento de lingerie como
um todo no Brasil é muito forte, temos um produto bom e
com preço competitivo”, afirma Padula.
Internacionalização

Gisele
em peça
publicitária
da Hope:
apelo mais
sexy à
marca

A internacionalização da empresa começou, mas está em
suspenso no momento. São
cinco lojas, três em Portugal e
duas em Israel, todas franqueadas. “Até 2012 estamos
com o plano de novas lojas no
exterior em suspenso. Depois
disso vamos rever o projeto.
Queremos vender as lojas para o
exterior, e não apenas commodities”, afirma Padula. O aquecimento do mercado interno
voltou as ações para o mercado
brasileiro.
Aqui no Brasil, a coleção Gisele Bündchen chega às lojas
no dia 25 deste mês. Outros 3
mil pontos de venda, além das
lojas Hope, receberão a nova
coleção. “Não colocaremos nos
7 mil pontos que já vendemos,
será uma seleção mais criteriosa”, afirma Padula. ■ A.V.A.

PRODUÇÃO

1,1
milhão
de peças por mês é a
capacidade produtiva atual
da Hope. Até 2015, o volume
deve aumentar em 50%.
A empresa possui três
unidades fabril no Ceará.

NOVA COLEÇÃO
Mais receita

FRANQUIAS

Loja modelo será lançada este ano
Sem nunca ter entrado no mercado
varejista, a Penalty quer agora
tentar uma nova tacada, o mercado
de franquias. Pensando nisso, a
empresa inaugura em setembro
deste ano a sua primeira loja
própria. “Teremos um conceito do
que a Penalty vende nessa loja.
Não vamos vender, por exemplo,
uma linha que não seja premium.
As pessoas vão encontrar só o que
a Penalty tem de melhor”, afirma

Roberto Estefano, presidente da
Cambuci, detentora da marca.
A loja terá 190 metros quadrados e
ficará no shopping Dom Pedro, na
estrada que liga a capital paulista
à Campinas. “O local foi escolhido
pois é passagem para várias
cidades do interior do estado, além
disso é um local onde possui vários
campos de futebol ao redor, o que
estimula a prática do esporte”,
afirma Estefano. A.V.A.

Padula não revela o total faturado, mas afirma que o objetivo
é aumentar o montante agregando valor à produção, com
peças para dormir, por exemplo. “Queremos que nos próximos dois anos as roupas para
noite possam representar 20%
do faturamento da empresa.”
Diferente da situação enfrentada por muitas empresas
da indústria têxtil e de confecções, Padula afirma que a concorrência dos produtos chineses não mudou nada no segmento de lingeries. “Nós não
tivemos nenhuma queda por

R$
30 mi
é a expectativa de faturamento
da linha Giselle Bündchen para
a Hope. A modelo ganhará
o período royalties sobre as
vendas dos produtos.

CRESCIMENTO

50%
é quanto a diretoria da
Hope espera crescer no
faturamento da empresa
até 2013. Para conquistar
a meta a empresa prepara
a abertura de 300 lojas.
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