
Quando iniciou sua carreira na
fabricante de cigarros Souza
Cruz, o empresário Ruy Drever
não imaginava que no futuro
um de seus negócios estaria liga-
do ao esporte e à saúde. Do gos-
to adquirido pela prática de ar-
tes marciais, atividade que ini-
ciou para fugir do stress do
dia-a-dia de executivo, ele deci-
diu entrar no ramo de produtos
esportivos ligados às lutas.

Hoje, três anos depois, o em-
presário é dono da Pretorian,
uma das marcas mais conheci-
das entre os praticantes de
MMA (Artes Marciais Mistas),
modalidade oficial de um dos
eventos esportivos de maior su-
cesso nos últimos anos, o UFC.
“Decidi trabalhar com produtos
ligados à saúde pelo bem que o
esporte me fez. Vi que tinha
uma oportunidade no mercado
e coloquei em prática tudo o
que tinha aprendido dentro das
multinacionais onde passei”,
afirma Drever, que além da Sou-
za Cruz, também foi executivo
de marketing da Unilever, Mi-
crosoft e UOL.

E, apesar do pouco tempo da
Pretorian no mercado, o empre-
sário tem planos ambiciosos pa-
ra a marca. Já no primeiro se-
mestre de 2012, o portfólio de
600 produtos da Pretorian co-
mo luvas, equipamentos de trei-
nos e protetores utilizados pe-
los lutadores passarão a ser co-
mercializados nos Estados Uni-
dos e países da Europa e Ásia co-
mo Inglaterra, Alemanha, Chi-
na, Japão e Coreia.

“As exportações devem cor-
responder a 30% do nosso fatu-
ramento já no próximo ano”,
afirma o empresário. Junto
com as vendas no mercado ex-
terno, a Pretorian expandirá
também seu time de atletas pa-
trocinados, que hoje é forma-
do por 13 lutadores brasileiros,
entre eles o campeão mundial
de UFC, Júnior Cigano.

Marketing
Já no próximo ano, a marca pre-
tende ter equipes de lutadores
em todas as regiões de atuação
da marca. “Investiremos R$ 8
milhões em marketing e patrocí-
nio este ano e vamos aumentar
essa verba em 50% para 2012”,
diz Drever. Segundo ele, a em-

Em 2012, a Globex, empresa
que reune as operações de Casas
Bahia e Ponto Frio, vai dobrar o
número de inaugurações. Serão
60 novas lojas, sendo cerca de
36 no Nordeste, o que exigirá in-
vestimento próximo de R$ 120
milhões. “Nosso foco nesta re-
gião é a Casas Bahia. No Sul do
país a prioridade é a abertura de
Ponto Frio”, diz o presidente do
conselho da Globex, Michael
Klein. Na Globex, o empresário
tem como sócio o grupo Pão de
Açúcar, dono de 51% das ações
da companhia.

Até 2014, a varejista espera
abrir 200 novas lojas. “E em,
2020 queremos ter 25% das uni-
dades no Nordeste, que cresce
acima da média das outra re-
giões”, diz Klein. Atualmente
são apenas 35 lojas em estados
nordestinos. A companhia espe-
ra fechar o final do ano com 986
pontos de venda em operação.

Segundo o empresário, não
há intenção de comprar outras
redes. “Desde 2000 não faze-
mos aquisições. Esta nunca foi
uma prioridade na estratégia da
Casas Bahia e também não é Glo-
bex. A companhia é grande e
não existe a necessidade de
comprar outra varejista”, afir-

ma Klein. Em 2009, época que
ainda não tinha se unido ao Pon-
to Frio, a Casas Bahia comprou
alguns pontos de venda da Ro-
melsa, varejista de eletroeletrô-
nicos da Bahia, mas Klein não in-
clui a negociação no histórico de
compras da empresa.

“Compramos apenas alguns
pontos de venda da Romelsa,
não adquirimos a empresa”, ex-
plica. Hoje, a Casas Bahia faz
sua estreia em Fortaleza, com a
abertura de duas unidades. On-

tem o empresário se reuniu em
representantes da indústria e
de associações locais.

“É uma política de boa vizi-
nhança. Nossa conversa com es-
tes empresários é para explicar
as intenções da nossa empresa.
Somos mais uma opção de com-
pra para atender a população ca-
rente”, diz Klein. As duas lojas
consumiram investimento de
R$ 7 milhões “Temos grande ex-
pectativa com a nossa chegada
em Fortaleza”, diz Klein. ■

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

MINERAÇÃO

Valeaprova expansão de US$6 bilhões
de projeto em Moçambique

FARMACÊUTICA

Merck vai pagar US$ 950 milhões para saldar
processos contra anti-inflamatório Vioxx

Divulgação

A briga agora é

Eduardo Anizelli/Folhapress

Dona de Ponto Frio
e Casas Bahia vai
dobrar de tamanho

A Merck & Co. vai pagar US$ 950 milhões para saldar processos
criminais e cíveis relacionadas ao anti-inflamatório Vioxx, informou
ontem o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A farmacêutica
declarou-se culpada por problemas cardíacos provocados em
consumidores do medicamento. O Vioxx foi retirado do mercado em
2004, ano em que foi iniciado o longo processo contra o laboratório.

“

O conselho de administração da Vale aprovou investimento de US$ 6
bilhões para expansão do projeto Moatize de carvão em Moçambique.
A Vale quer elevar a produção de 11 milhões de toneladas por ano
esperadas inicialmente para 22 milhões de toneladas. Marcelo Matos,
gerente geral de marketing e vendas da unidade de carvão da Vale,
afirmou que a ampliação da mina está prevista 2014.

Durante sete anos, a Casas Ba-
hia chamou a atenção do mer-
cado com sua mega loja de Na-
tal, a chamada Super Casas Ba-
hia. A loja temporária, que te-
ve edições em São Paulo e no
Rio de Janeiro, foi cancelada
em 2010 devido a fusão de Ca-
sas Bahia e Ponto Frio, que for-
mou a Globex

A justificativa é que não seria
possível realizar um evento co-

mo este enquanto a integração
entre as duas varejistas estives-
se em andamento. Porém, a em-
presa sempre deu sinais de que
a loja de final de ano poderia vol-
tar. Mas ontem, após quase um
ano e meio da fusão, Michael
Klein, presidente do conselho
da Globex, afirmou que não há
mais planos de retomar o proje-
to. “Não temos mais a intenção
de retomar a Super Casas Bahia.

Em São Paulo ela acontecida no
Pavilhão de Exposições do
Anhembi. Atualmente temos
uma mega loja do Ponto Frio lá.
Não é necessário ter mais uma
loja da rede lá”, diz Klein.

Além de comercializar ele-
troeletrônicos e eletrodomésti-
cos, a Super Casas Bahia promo-
via uma série de eventos, entre
eles, serviços de cabeleireiros
para os clientes. ■

Petrorian, marca de materiais de luta aproveita

EMPRESAS

Era um segmento
com grande potencial
no mercado.

Começamos em 2008
com três pessoas
e hoje temos uma
equipe formado
por 170 profissionais

Ruy Drever
Presidente da Pretorian

Globex quer 200 novas unidades, até 2014.
São 60 só o ano que vem, a maioria delas no Nordeste

Casas Bahia abandona projeto de mega loja
NATAL

Klein,presidente
doconselhoda
Globex:política
daboavizinhaça
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EXPANSÃO EM 2012

Marca terá diversas iniciativas 
no mercado para incrementar 
seus negócios no próximo ano

Fonte: empresa  *estimativa
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presa também aproveita lutas
de grande visibilidade para in-
vestir em ações pontuais.

Expansão
Além das exportações, a empre-
sa também reforçará a presença
da marca no mercado brasilei-
ro. Com uma loja na cidade de
São Paulo e disponibilizando
seus produtos no varejo esporti-
vo, de massa e online, a Preto-
rian pretende abrir mais dois es-
tabelecimentos próprios no pró-
ximo ano no eixo Rio-São Pau-
lo, além de expandir a atuação
através de franquias.

“Pretendemos trabalhar com
um máximo de 40 franqueados
para não perder a legitimidade

da marca”, aponta Drever, que
também é diretor-executivo da
empresa de distribuição de ele-
troeletrônicos FTG, da qual a
Pretorian fazia parte até o ano
passado. “Pelo rápido cresci-
mento que teve no mercado, ho-
je a marca caminha com seus
próprios pés”, diz ele, citando o
crescimento de 200% nos negó-
cios da Pretorian este ano e a ex-
pectativa de incrementar em
mais 150% as vendas em 2012.

Por conta dessa expansão re-
lâmpago, a marca tem chamado
a atenção de investidores. Umas
das iniciativas em estudo é a en-
trada de um fundo de private
equity no negócio o que poderia
acontecer ao longo de 2012. ■

LOGÍSTICA

Maestra firma joint venture com o armador
japonês NYK para serviços de transporte

no exterior

Divulgação

TECNOLOGIA

Aplicativo permite avaliar
desmatamentos e expansão urbana

Murillo Constantino

A Maestra Navegação e Logística anuncia o acordo de joint venture
com o armador japonês Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), uma
das maiores empresas globais de logística e transportes integrados
do mundo. Pelo aumento de capital, a NYK passa a deter 10% das
ações da Maestra pelo valor de R$ 10 milhões, com a possibilidade
de elevar sua participação para até 20% nos próximos 15 meses.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) lançou o Land Use
and Cover Change (LuccME) — uma ferramenta para a construção e
customização de modelos de mudança de uso e cobertura da terra.
O aplicativo possibilita representar e simular desmatamentos, expansão
da fronteira agrícola, desertificação, degradação florestal, expansão
urbana e outros processos em diferentes escalas e áreas de estudo.

visibilidade do UFC para expandir seus negócios

RuyDrever,donoda
Pretorian:previsão
de crescimentode
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Faça como o Milton.
 Venha para a XP. 

A maior plataforma independente de 
produtos financeiros do Brasil.

(21)32653310

Se você é gerente de banco e gostaria de oferecer
uma ampla carteira de produtos e serviços do mercado 

financeiro, a XP foi feita para você.

>

>

>

“Troquei o banco
pelo meu próprio negócio

no mercado financeiro.

Plataforma com mais de 400 fundos de investimento,
80 CDBs e diversidade de CRIs e LCIs.

Proposta de investimento personalizada,
de acordo com o perfil do investidor.

Treinamento inicial e todo suporte necessário
para o dia a dia dos seus negócios.

Milton Costa
Ex-gerente de banco e agora
agente de investimento e sócio 
da PDCA Investimentos.

”
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 18-19.


	P_01.pdf
	P_02.pdf
	P_03.pdf
	P_04.pdf
	P_05.pdf
	P_06.pdf
	P_07.pdf
	P_08.pdf
	P_09.pdf
	P_10.pdf
	P_11.pdf
	P_12.pdf
	P_13.pdf
	P_14.pdf
	P_15.pdf
	P_16.pdf
	P_17.pdf
	P_18.pdf
	P_19.pdf
	P_20.pdf
	P_21.pdf
	P_22.pdf
	P_23.pdf
	P_24.pdf
	P_25.pdf
	P_26.pdf
	P_27.pdf
	P_28.pdf
	P_29.pdf
	P_30.pdf
	P_31.pdf
	P_32.pdf
	P_33.pdf
	P_34.pdf
	P_35.pdf
	P_36.pdf
	P_37.pdf
	P_38.pdf
	P_39.pdf
	P_40.pdf
	Especial _Investimento_P01.pdf
	Especial _Investimento_P02.pdf
	Especial _Investimento_P03.pdf
	Especial _Investimento_P04.pdf
	Especial _Investimento_P05.pdf
	Especial _Investimento_P06.pdf
	Especial _Investimento_P07.pdf
	Especial _Investimento_P08.pdf



