
Após anunciar o executivo Gino
Di Domenico como CEO da
Schincariol, há duas semanas, a
japonesa Kirin aproveitou a
apresentação de seus resultados
em 2011 para apontar os dois
brasileiros que irão compor o
conselho de administração da
companhia brasileira de bebi-
das. Os executivos escolhidos
são Fernando Mitri (ex-presi-
dente da IBM Brasil) e Vinicius
Prianti (ex-presidente da Unile-
ver). O novo quadro de conse-
lheiros da Schincariol terá ain-
da três executivos japoneses.

A intenção da Kirin em mon-
tar o quanto antes a estrutura
administrativa da empresa bra-

sileira tem seus motivos. Após
sofrer queda em seus resultados
no ano passado, por conta da es-
tagnação dos mercados onde
atua, e dos impactos negativos
do desastre que atingiu o Japão

em 2011, o Brasil passou a ser
um mercado fundamental para
a companhia retomar os índices
anteriores de crescimento.

Tanto que o mercado brasilei-
ro teve grande destaque na apre-

sentação dos resultados da em-
presa japonesa. O documento
aponta, entre os pontos positi-
vos, que a Schincariol tem “um
portfólio forte de produtos e
uma atuação integrada no seg-

mento de bebidas”. Por outro la-
do, a Kirin cita entre as ques-
tões a serem resolvidas, a dimi-
nuição nas diferenças de valor
das marcas por região do país,
como ocorre com a Devassa,
que tem presença nos estados
do Sudeste, e a Nova Schin, que
é bem mais forte no Nordeste
que nas outras regiões do país.
Outra iniciativa que a Kirin de-
ve implementar é a redução no
número de itens dentro do por-
tfólio da Schincariol.

Em seu resultado no ano pas-
sado, a companhia japonesa so-
freu queda de 35% em seu lucro
líquido em relação a 2010 ao ob-
ter 7,41 bilhões de ienes (o equi-
valente a R$ 164,65 milhões), e
teve baixa de 4,9% em suas ven-
das ao atingir um faturamento
de 2,07 trilhões de ienes (cerca
de R$ 46,02 bilhões). ■

As lojas remanescentes de pro-
dutos de R$ 1,99 que se prepa-
rem. A gigante japonesa Daiso-
Sangyo vai abrir sua primeira
unidade no país em maio. A re-
de, que tem mais de R$ 8 bi-
lhões em vendas, 2,5 mil lojas
no Japão e mais de 550 lojas es-
palhadas em 24 países, está con-
cluindo os trabalhos para inau-
gurar sua primeira loja no cen-
tro de São Paulo. A empresa é fa-
mosa por oferecer grande diver-
sidade de produtos com preços
baixos em espaços que vão de
300 a 4 mil metros quadrados.

No Japão, a varejista tem
65% do mercado de produtos
de 100 ienes (o mesmo que lojas
de R$ 2,22, a versão japonesa do
brasileiro R$ 1,99) e comer-
cializa artigos de higiene, lou-
ças, acessórios, ferramentas, pa-
pelaria e até alimentos. Esta últi-
ma categoria, num primeiro mo-
mento, não será vendida no
país. “Por conta da regulação
para a venda de alimentos va-
mos focar, neste primeiro mo-
mento, na importação de produ-

tos de produtos do Japão e Chi-
na”, afirmou Keisuke Ohno,
um dos responsáveis pela opera-
ção da Daiso no Brasil. Produtos
de papelaria, com motivos japo-
neses, e utensílios domésticos
serão destaque da loja, que será
instalada próxima a estação São
Bento do Metrô.

A empresa não quer ficar em
uma loja só. A expectativa é que
depois de instalada a primeira
unidade, a rede parta para o
mercado de franquias. Antes dis-
so, no entanto, o grupo ainda
tem de vencer alguns obstácu-
los no país. “Enfrentamos mui-
ta burocracia para abrir a empre-

sa no Brasil”, conta Ohno, que
está tendo problemas com o re-
gistro do nome da empresa no
país, por exemplo. Para acertar
os últimos detalhes da opera-
ção, chega ao Brasil nesta sema-
na o gerente geral de operações
da Divisão Global Business da
Daiso, Makoto Ohno.

A expectativa é que a empresa
traga para o país também seu
conceito de distribuição logísti-
ca, uma vez que conta com cen-
tros de distribuição no Japão e
três em outros mercados.

Expansão internacional
Desde 2003, a rede vem inves-
tindo para abrir novas frontei-
ras de atuação, de olho em mer-
cados emergentes como Romê-
nia, Arábia Saudita, Coreia do
Sul, Indonésia, Tailândia e Qa-
tar. A entrada na América do
Sul começa pelo Brasil e foi
anunciada discretamente duran-
te ação no Festival do Japão, no
final de 2011, onde foi montado
um estande com amostras dos
produtos da rede aberta por Hi-
rotake Yano em 1972.

O negócio de Yano nasceu
com o nome de “Shoten Yano”,
uma loja de rua especializada na
venda de produtos de 100 ienes.
Em 1977, o empresário fundou a
Daiso-Sangyo, uma franquia da
loja de variedades, focada no
baixo preço. A empresa conta
hoje também com um site de co-
mércio eletrônico, que atende
apenas o mercado japonês. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br
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Potencial do mercado brasileiro
de bebidas teve destaque
na apresentação dos resultados
de 2011 da companhia japonesa

O grupo português Porto Bay Hotels & Resorts adquiriu um
novo hotel na Ilha da Madeira, sudoeste da costa portuguesa.
A Estalagem “Serra Golf” passará a se chamar Porto Bay Serra Golf.
Com 22 quartos, o Porto Bay está sendo remodelado com previsão
para ser inaugurado em 18 de março. A casa principal, datada
de 1920 e recuperada em 1999, é considerada patrimônio regional.

A Força Aérea dos Estados Unidos pode comprar cerca de 18 mil
iPads 2, o que seria o primeiro grande pedido de computadores
tablets pelos militares, acelerando a demanda por produtos Apple
dentro do governo federal. A ideia é substiruir os manuais e quadros
de navegação usados por pilotos, que pesam bastante, conforme
disse a capitã da aeronáutica, Kathleen Ferrero.

EMPRESAS

Dona de mais de 550 lojas espalhadas por 24 países, a Daiso, que só vende itens de R$ 1,99, abre loja em maio
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Operação da gigante    
de R$ 1,99
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Criação

Presidente
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Daiso Industries Co.

Dezembro de 1977

Hirotake Yano

2,5 mil no Japão  
e outras 563 em  
24 países

Fonte: empresa 

FATURAMENTO

R$ 8 bilhões

COPO MEIO CHEIO

Companhia japonesa teve queda 
em seus resultados em 2011

2010 2011

Fonte: Empresa

FATURAMENTO,
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 20




