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Donos da JSL vão entrar
no setor imobiliário
Os Simões têm uma área de cerca de 4 milhões de metros quadrados em São Paulo
e Rio de Janeiro e vão procurar construtoras para firmar parceria a partir de 2012
Érica Polo
epolo@brasileconomico.com.br

Para o empresário paulista Fernando Simões, presidente da
operadora logística JSL, diversificação de negócios é mais que
uma frase perdida em meio a discursos sobre estratégia. Tanto
que, a partir de 2012, o empresário quer desenvolver os negócios da família no setor imobiliário. Ao lado de seus quatro irmãos, Fernando é proprietário
de mais de 4 milhões de metros
quadrados em áreas localizadas
nas cidades de Piracicaba, e Mogi das Cruzes, em São Paulo, e
na zona portuária do Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva
ao BRASIL ECONÔMICO, o empresário afirma que quer firmar parcerias com construtoras para desenvolver projetos comerciais e
residenciais nessas localidades.
A ponta mais visível do Grupo
Simpar, a holding que pertence
aos irmãos Simões, ainda é a operadora logística JSL, que no ano
passado registrou faturamento
bruto de R$ 2,3 bilhões. Mas, no
que depender dos planos que Fernando vem traçando para o próximo ano, outras áreas, como a
rede de 12 concessionárias, a Seminovos JSL, devem ganhar importância, além da imobiliária.
“Ainda se trata de um negócio
pequeno, mas que deve ser promissor por vários motivos”, disse o empresário em referência
não só à expansão da economia
brasileira que, acredita, deve perdurar pelos próximos anos, como a realização de eventos importantes no país, como Copa do
Mundo e Jogos Olímpicos.

Não é apenas a Simpar que
tem novos projetos em andamento. O principal negócio controlado pela família, a JSL, que
abriu capital em abril de 2010,
passa por um momento agitado. Entre os muitos projetos a
desenvolver, a cúpula da companhia estuda, nesse momento, a fusão da rede de concessionárias, a Seminovos JSL, à operadora logística. O objetivo é
buscar sinergia entre as operações, já que a JSL é a maior compradora de caminhões do país e
uma das maiores clientes de automóveis das montadoras. Um
dos objetivos é facilitar a comercialização dos ativos para manter a frota da operadora logística o mais jovem possível.
Outro desafio é unificar as
operações com a Schio comprada pela JSL no mês passado, por R$ 405 milhões. Com a
aquisição, os Simões entram
nos segmentos de produtos de
temperatura controlada, como alimentício, farmacêutico.
Além disso, parte para internacionalização, pois a Shio tem
clientes na Argentina, Chile,
Uruguai e Venezuela. Assembléia que acontece hoje, vai definir se o fundador, José
Schio, torna-se sócio da JSL,
com 1,2% das ações. ■

“Nunca vi ninguém botar fogo
em dinheiro ou em negócio”

JSL EM NÚMEROS

Ofner quer dobrar número de lojas

Faturamento bruto,
em R$ bilhões
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Oportunidades

O empresário não diz, mas a
compra do Hotel Macksoud Plaza, na capital paulista, em novembro, vem na esteira das expectativas resultantes desse cenário. Mas Fernando Simões é
evasivo quando abordado sobre
o assunto. “Esse investimento
está fora da holding. É meu e de
minha irmã, como pessoas físicas”, diz. “Entendemos que é
uma oportunidade. São Paulo é
uma cidade de oportunidades.”
Os irmãos arremataram o hotel
por R$ 70 milhões.

1,6

O desaquecimento global e seus
possíveis efeitos sobre a economia brasileira não preocupam a
cúpula da JSL. O motivo é simples: em momentos de crise ou
desaceleração, as empresas revisam seus processos e enxugam
custos. E o departamento de logística costuma ser um dos principais alvos nessa hora.
Dessa forma, o quadro é de
oportunidades para uma companhia que desenvolve e fornece
uma extensa gama de serviços
logísticos. “Eu nunca vi ninguém botar fogo em dinheiro e
em negócio. O dinheiro apenas
muda de mãos. Então, todo momento de crise traz oportunidades para que as companhias revisem suas operações, inclusive
nós”, diz Fernando Simões. Como o empresário está sempre
perto de seus clientes - ele faz
questão de visitá-los periodicamente, o que inclui conversas
com gerentes da área logística não fica difícil descobrir novas
necessidades. Hoje, a JSL tem
uma lista de cerca de 250 clientes. “Há um ponto fundamentais nesse negócio: uma empre-

Rede de confeitarias
prepara plano de expansão.
A prioridade é a
cidade de São Paulo
Thais Moreira

0,933333

0 000000
0,000000

tmoreira@brasileconomico.com.br

2009

2010

A COMPANHIA CRESCEU MÉDIA DE
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A rede paulistana Ofner quer
dobrar seu número de lojas
próprias até 2015. Para isso, a
empresa não seguirá os passos
de seus concorrentes, que
crescem por meios de franquias e vão para outros estados. A rede de confeitarias,
que hoje possui 21 lojas, sendo
apenas uma franquia, tem
uma postura conservadora de
crescimento: o foco continua

Para Fernando
Simões, momentos
de crise trazem
oportunidade para
operadoras logísticas,
já que as empresas
buscam novas
soluções para
enxugar custos

sa de serviço depende de relacionamentos e tem necessidades diferentes de outros setores”, diz. Da carteira total, os
50 maiores representam 65%
do faturamento da JSL. As maiores parcelas da receita da empresa vem das indústrias de celulose, com fatia de 18%, automobilística, 13%, e mineração e siderurgia, 11%. Mais de 75% dos novos contratos fechados em 2011
atendem a clientes que já estavam na carteira da JSL. ■ E.P.

na cidade de São Paulo, região
de maior potencial do país, e
só depois de chegar nas 42 lojas próprias é que Laury Roman, diretor comercial da empresa pensa em expandir para
outros estados.
Além da abertura de novas
lojas, o executivo vai investir
na reforma reforma das já existentes. Segundo Roman, até a
próxima páscoa, segunda data
mais importante no calendário da empresa - só perde para
o Natal - duas novas lojas serão inauguradas. A previsão
de crescimento da Ofner para
este ano está entre 4% e 5%.
Para o Natal, 9% ante o mesmo período do ano passado.

A produção de
Natal começa em
outubro, quando são
contratados cerca
de 100 funcionários
extras para a
confecção manual
de panetones
— a produção chega
a 380 toneladas
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Kirin pode levar SAP a perder Schincariol
Não são só os executivos que trabalham na Schincariol que estão
preocupados com o futuro profissional após a compra de 100% da
cervejaria pela japonesa Kirin. A SAP, maior empresa de software de
gestão empresarial do mundo, pode perder a conta da Schincariol,
maior cliente da área de bebidas da operação brasileira. A Kirin, dona
de um sistema proprietário, nunca cedeu ao assédio da SAP e, agora,
pode obrigar a Schin a migrar para sua tecnologia. Françoise Terzian
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Fernando Simões: holding
Simpar, da família, está
interessada no ramo imobiliário

Falta sucessor e sobra
concorrência à Salfer
e à Lojas Colombo
Citadas como possíveis alvos
de aquisição, as duas redes
do Sul procuram executivo
Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

mas descarta franquia
A construção de uma nova
fábrica, por enquanto, está
descartada, De acordo com o
diretor comercial da Ofner, a
estratégia será ampliar a capacidade produtiva da atual fábrica, localizada na zona sul
da capital paulista. . É de lá
que saem os cerca de 300 itens
oferecidos pela rede, entre
eles chocolates finos, doces,
salgados, panificados, panetones e ovos de páscoa. “Temos
como crescer com a estrutura
que temos hoje”, diz Roman.
A todo vapor

A produção de Natal começa
no mês de outubro, quando
são contratados cerca de 100

funcionários extras para a confecção manual de panetones
— a produção chega a 380 toneladas. As vendas de final de
ano equivalem a um mês e
meio do faturamento da empresa. Na Páscoa, outra data
de destaque, são produzidas
cerca de 70 toneladas de ovos
de páscoa, além dos bombons
tradicionais.
A Ofner foi fundada em
1952 pela imigrante húngara
Ana Ofner, que produzia os bolos e strudels e vendia aos vizinhos. A empresa ficou sob controle da família até 1970, quando foi vendida ao grupo de empresários que atualmente administra o negócio. ■

Quando se fala em aquisições no
varejo de eletroeletrônicos, as redes do Sul do país sempre são citadas como possíveis alvos. Afinal,
elas podem servir como porta de
entrada para as companhias nacionais neste mercado com características tão peculiares. Basta
lembrar da Casas Bahia que não
se adaptou e teve de fechar todas
as lojas na região.
Mas, apesar da admiração dos
concorrentes, estas empresas enfrentam seus próprios dramas.
Um deles passa pela profissionalização. Cleiton Salfer, sócio da varejista catarinense que leva seu
sobrenome, achou que o afastamento da família do dia a dia da
empresa, iniciado em 2007, estava resolvido. Porém, há pouco
tempo, Vanderlei Gonçalves, executivo que comandava a presidência, deixou o cargo.
Pessoas próximas à companhia afirmam que a Salfer está
endividada, fato que teria motivado a saída de Gonçalves. No
entanto, Cleiton Salfer nega.
“Não temos problemas financeiros e Gonçalves saiu por uma decisão de comum acordo”, limitase a dizer. Sem um novo nome
para ocupar a presidência, Salfer e seu irmão Cláudio, deixaram o conselho administrativo
para voltar a dirigir a varejista.
Gonçalves, por sua vez, decidiu
passar uma temporada nos Estados Unidos estudando inglês. O
executivo trabalhava na empresa desde 2000, mas só chegou a
presidência há quatro anos.
Com 208 lojas, espalhadas por
Santa Catarina e Paraná, a Salfer
teve uma receita de R$ 700 milhões no ano passado e persegue
a meta de chegar a R$ 1 bilhão de
faturamento em 2012. Outra
companhia que enfrenta problemas de profissionalização é a Lojas Colombo. Gustavo Courbassier, o último executivo contratado para dirigir a empresa deixou
o cargo em fevereiro, depois de
apenas cinco meses. Seu antecessor, Eldo Moreno, ficou na cadeira por menos de três anos. “Por
enquanto não contratei ninguém para função”, diz Adelino
Colombo. Próximo de completar

Matéria

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 16-17.

81 anos, o empresário sabe que
o futuro de sua empresa é incerto. Nenhum dos dos quatro filhos deseja assumir os negócios. Apesar dos comentários recorrentes de que a empresa está
a venda, Colombo diz não pensar em tal possibilidade.
“Não há saída. Ou Colombo
vende as lojas ou compra outra rede. Seu crescimento através da
abertura de pontos de venda é
lento e não há como resistir por

muito tempo diante da pesada
concorrência”, diz Mauricio Morgado, professor do centro de excelência em varejo da Fundação
Getúlio Vargas (FGV-Eaesp).
Com lojas no Sul e Sudeste do
país, a Colombo fechou algumas
unidades nos últimos meses.
Com 326 lojas no começo do
ano, a meta era inaugurar 12 até o
final de 2011, mas atualmente são
apenas 331 unidades em operação. ■ Com Fábio Suzuki

Para Colombo, saída de
Gustavo Courbassier
foi uma decepção

Avesso a aquisições, Lojas Cem
cresce à “moda antiga”
Várias fusões e aquisições movimentaram o varejo de eletroeletrônicos nos últimos anos. E os
grandes grupos formados nessas operações não escondem o
desejo de continuar crescendo
por meio de novas compras.
Neste cenário, além das varejistas do Sul, o mercado brasileiro possui nomes que despertam
o interesse dos compradores.
Porém, nem sempre essas redes
estão abertas a negociações. A
Lojas Cem, com 193 unidades

no interior de São Paulo, é considerada “uma ótima oportunidade” para as grandes redes. Mas
seus controladores não querem
se desfazer da operação. Conservadora, a família Dalla Vecchia,
dona da varejista, também parece não estar interessada em crescer por meio de aquisições. O estilo da Lojas Cem é aumentar a
rede abrindo pontos de venda
em um raio de 600 quilômetros
do seu centro de distribuição,
localizado em Salto (SP). ■ C.E.

VAREJO DE ELETROELETRÔNICOS NO BRASIL
Os maiores grupos especializados
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BANDEIRAS

SEDE

LOJAS

Globex

Casas Bahia e Ponto Frio

São Caetano do Sul (SP)

955

Máquina de Vendas

Ricardo Eletro, Insinuante,
City Lar e Eletroshopping

sem sede definida

900

Magazine Luiza

Magazine Luiza

São Paulo (SP)

718

Lojas Colombo

Lojas Colombo

Farroupilha (RS)

322

Fonte: empresas

