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Em uma das maiores
aquisições imobiliá-
riasdaFlórida dos úl-
timos tempos, o gru-

po malaio Genting Group pa-
gou US$ 236 milhões pelo pré-
dio do jornal Miami Herald. O
objetivo oficial será construir
um hotel, com centro de con-
venções e espaço para restau-
rantes no local.

O valor da obra do gigantes-

co empreendimento será de US$
3 bilhões, de acordo com infor-
mações do próprio grupo, e a
construção começará em dois
anos. Este foi o prazo determina-
do pelo Genting Group para que
o Miami Herald e sua versão em
espanhol, El Nuevo Heraldo, pro-
curem novas instalações para
suas redações. A sede dos jornais
se localiza na beira do mar em
Biscayne, que é uma das áreas
mais valorizadas de Miami, loca-
lizada no centro da cidade.

“Era uma das últimas áreas dis-

poníveis nesta região”, disse o
CEO do grupo, lembrando que
esta região de Miami passou por
uma revitalização nas últimas
duas décadas.

Ainda não muito conhecido
nos Estados Unidos, o Genting
Group é uma potência do setor
de resorts e de cassinos na Ásia.
Nos últimos anos, também se ex-
pandiu para a Grã-Bretanha e,
em breve, abrirá um gigantesco
empreendimento ligado a jogos
no bairro do Queens, em Nova
York. Além disso, o grupo, sedia-

do na Malásia, atua na área
petrolífera.

O Genting Group possui
também 50% da linha de
cruzeiros Norwegian e cas-
sinos em Bahamas. O país
caribenho é um dos mais
preocupados com a possí-
vel concorrência da Flóri-
da, que pode reduzir as
suas receitas.

A compra em Miami, se-
gundo alguns analistas, in-
dica a possibilidade de o
grupo apostar na legaliza-
ção de cassinos no estilo de
Las Vegas na Flórida. Nos
últimos anos, tem havido
uma intensificação no
lobby para legalizar total-
mente o jogo no Estado.
No início do ano, o governa-
dor Rick Scott deu indica-
ções de que esta permissão
possa ocorrer.

O Banco do Brasil pedirá nas
próximas semanas aprovação
das autoridades regulatórias da
Colômbia para montar uma ope-
ração de varejo bancário no
país, disse um executivo da ins-
tituição. “A ideia é que a opera-
ção comece em 2012”, disse à
Reuters um executivo do banco
com conhecimento do assunto.
Segundo ele, o interesse pelo
mercado colombiano deve-se à
grande presença de empresas
brasileiras no país vizinho, co-
mo Petrobrás, Gerdau e Ode-
brecht, além de ser o segundo
país mais populoso da região.

PETROQUÍMICA
Banco do Brasil estuda
operação na Colômbia

A companhia de publicidade
Interpublic Group vai vender
cerca de metade de sua partici-
pação na rede social Face-
book por US$ 133 mi-
lhões. A companhia
não revelou o volu-
me de ações que vai
vender, mas divul-
gou que terá um
ganho antes de im-
postos de US$ 132
milhões. Em abril, o
jornal Financial Times, pu-
blicou que a Interpublic deti-
nha 0,4% de participação no
Facebook.

A chinesa Huawei, segunda
maior fabricante mundial de
equipamentos de rede, teve um

aumento de 11% nas ven-
das no primeiro semes-

tre, aproximando-se
da líder Ericsson. A
Huawei enfrenta
dificuldades com a
fragilidade da eco-

nomia global. Po-
rém, pretende contar

mais com as vendas de
seu tablet MediaPad e de

smartphones para estimular o
crescimento, competindo com
grupos como Apple e Samsung.

O presidente da Braskem, Car-
los Fadigas, afirmou ontem que
o Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro (Comperj) pode
ser uma alternativa da compa-
nhia para ampliar a oferta lo-
cal de PVC. A resina, que é
utilizada principalmente na
indústria da construção civil,
é o único insumo termoplás-
tico no qual o Brasil tem de-
pendência das importações –
que oscilam entre 35% e
40% do consumo. Pa-
ra reduzir essa
dependência

externa, a Braskem iniciará em
maio do ano que vem a produ-
ção em uma nova fábrica de

PVC no Estado de Ala-
goas. O projeto, en-

tretanto, ainda não
eliminará o ingres-
so de produtos
importados. “Ain-
da há espaço para
aumento de capaci-
dade”, afirmou o

executivo durante
teleconferência com

analistas e investi-
dores.

Time Warner faz
aquisição de US$ 3 bi

Huawei se aproxima
da Ericsson em vendas

Oi lucra R$ 354 milhões
no segundo trimestre
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Braskem quer usar Comperj
para elevar oferta de PVC no País
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A unidade de TV a cabo da Time
Warner anunciou ontem a com-
pra da operadora Insight Com-
munications, do grupo Carlyle ,
por US$ 3 bilhões em dinheiro,
buscando ampliar presença em
outras regiões dos EUA. A In-
sight, décima maior operadora
de TV a cabo do país, oferece
serviços de televisão, internet e
telefonia a cerca de 750 mil
clientes nos Estados de Illinois,
Indiana, Kentucky e Ohio. A
operação marca a maior aquisi-
ção realizada pela empresa des-
de que se separou da controla-
dora Time Warner, em 2009.

Interpublic vai vender
fatia no Facebook

Serviços
viram arma
para crescer
na classe C
Nexar alia serviços ao varejo de informática
e agrada em cheio os novos consumidores

Aprendizado. Joaquim, sócio da Nexar, ganha espaço no varejo paulistano ao oferecer um diferencial para os clientes

SEDE DO ‘MIAMI HERALD’
DEVE VIRAR CASSINO
Prédio do jornal, na Flórida, foi vendido a um grupo malaio por US$ 236 mi

2,4 bi

Mônica Ciarelli / RIO

Em meio a um processo de rees-
truturação societária, o Grupo
Oi anunciou ontem um lucro de
R$ 354 milhões no segundo tri-
mestre, resultado 13,7% inferior
ao registrado no mesmo perío-
do do ano passado. Com esse lu-
cro, a companhia praticamente
reverte o prejuízo de R$ 395,3
milhões apurado ao longo pri-
meiros três meses deste ano.

Apesar dos números mais fra-
cos em relação ao ano passado, a
companhia pretende elevar os
investimentos este ano para cer-
ca de R$ 5 bilhões.

“Esse é um ano de crescimen-
to”, garantiu o diretor financei-
ro e de relações com investido-
res da Oi, Alex Zornig. A compa-
nhia já investiu cerca de R$ 2 bi-

lhões ao longo do primeiro se-
mestre. Em 2010, o grupo inves-
tiu R$ 3,1 bilhões.

Este ano, os investimentos se-
rão focados na expansão da ban-
da larga, na ampliação da cober-
tura 3G e em TV por assinatura.
Zornig revelou ainda que a com-
panhia vai priorizar os investi-
mentos em São Paulo e na re-
gião Sul. Só para o interior de
São Paulo serão destinados R$
400 milhões.

Com apenas duas semanas à
frente do grupo Oi, Francisco
Valim – que substituiu Luiz
Eduardo Falco –, lembrou que a
companhia tem um diferencial
em relação às concorrentes por
poder oferecer ao cliente uma
solução completa, com serviços
de telefonia fixa, móvel, banda
larga e TV por assinatura.

Lígia Aguilhar

Quando se tornou sócio da Ne-
xar, loja especializada em pro-
dutos de informática e eletrô-
nicos, o engenheiro Airton
Fonseca Joaquim, de 50 anos,
fez questão de passar uma se-
mana na assistência técnica
da empresa aprendendo a
montar e consertar computa-
dores.

Hoje, ele mesmo é capaz de
executar o serviço que diferen-
ciou a rede da concorrência: a
oferta de manutenção e reparo
de produtos de informática na
própria loja, o que conquistou as
classes C e D, foco principal da
empresa que hoje fatura R$ 15 mi-
lhões por ano.

Diante do grande potencial
desse mercado, a marca preten-
de se expandir para todo o País,
por meio do modelo de fran-
quias, e espera acumular vinte lo-
jas próprias já em 2012 e cinquen-
ta nos próximos cinco anos.

Os primeiros passos já foram
dados. Ainda em 2011, vão ser

abertos outros três pontos de
venda próprios e duas franquias
piloto. “Queremos crescer so-
bretudo em volume de compra”,
explica Joaquim, sócio-diretor
da empresa.

A Nexar nasceu há 17 anos co-
mouma pequena loja de informá-
tica no bairro do Tucuruvi, na zo-
na norte da capital de São Paulo.
Em busca de visibilidade, cresci-
mento e segurança, os fundado-
res da marca, Vitor Fernandes,
40 anos, e Rodrigo dos Santos, 32
anos, abandonaram o modelo de
lojade rua e investiram em unida-
des dentro de shoppings e cen-
tros comerciais.

A iniciativa agradou em cheio
a ascendente classe C brasileira.
“Pessoas que compravam em lo-
jas de rua passaram a ter melhor
poder aquisitivo. Porém, não o
suficiente para migrar para gran-
des magazines”, explica Joa-
quim.

As três primeiras lojas foram
abertas na zona Norte, no shop-
ping Internacional de Guaru-
lhos, no shopping D e no hiper-

mercado Bergamini. A ideia de
aliar serviços ao varejo, oferecen-
do assistência técnica e manu-
tenção de itens de informática
na própria loja, atraiu mais clien-
tes, o que ajudou a empresa a per-
ceber o potencial de crescimen-
to do modelo de negócios.

Em um mercado onde os note-
books ganham cada vez mais re-
levância e a preferência do con-
sumidor, a Nexar cresce tendo
70% do seu faturamento gerado
pela venda de computadores de
mesa de marca própria, que po-
dem ser fabricados até sob medi-
da para o consumidor.

O restante do faturamento é
resultante da venda de laptops
de outras marcas, aparelhos de
GPS, jogos para videogames,
acessórios e eletroeletrônicos
em geral. Mas isso deve mudar,

já que, até o fim do ano, a rede
pretende lançar também note-
books de marca própria. “Esse
modelo de venda cria vínculo e
faz o cliente voltar à loja para in-
crementar a máquina ou buscar
acessórios”, explica Joaquim.

Expansão. Sem ter recursos dis-
poníveis para arcar com a expan-
são da empresa, os sócios Fer-
nandes e Santos encontraram
no modelo de franquias a fórmu-
la ideal para crescer muito e em
pouco tempo.

Para isso, buscaram a ajuda de
Joaquim, que já tinha experiên-
cia no ramo. Com a abertura de
mais unidades, os três sócios es-
peram fortalecer a rede no mer-
cado interno e obter preços mais
baixos para, dessa maneira, lidar
melhor com a agressiva concor-
rência do setor.

Como o sistema de compras é
centralizado, o aumento do nú-
mero de lojas vai impactar no vo-
lume de compras e incrementar,
dessa maneira, o poder de barga-
nha com os fornecedores. “Nós
formamos nosso estoque com

os distribuidores. Se aumentar-
mos o volume, vamos comprar
diretamente do fabricante, o
que reduz os custos”, analisa Joa-
quim.

Os interessados em montar
uma franquia da marca precisam
investir R$ 260 mil para a monta-
gem de uma unidade de 60 me-
tros quadrados. O lucro médio
estimado – entre 6% e 10% do
faturamento – tem um prazo de
36 a 48 meses para efetivamente
ocorrer, segundo informações
da empresa.

Faturamento. Atualmente, as
três lojas da rede faturam juntas
cerca de R$ 1,2 milhão por mês e
vendem aproximadamente 170
computadores para consumido-
res dispostos a pagar entre R$ 1
mil e R$ 4 mil pelo produto.

DE AÇÕES
DO FACEBOOK

JÁ FORAM
VENDIDAS

● Mercado

AIRTON JOAQUIM
DIRETOR DE EXPANSÃO DA NEXAR
“Os consumidores das classes C
e D, que antes compravam
produtos de informática em lojas
de ruas, passaram a ter poder
aquisitivo maior, porém, em
alguns casos, insuficiente para
migrar para grandes magazines.
Fomos atender esse público
abrindo lojas em shoppings.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 ago. 2011, Economia, p. B16.




