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EMPRESAS
Divulgação

HOTELARIA

MÚSICA

Blue Tree Hotels vai administrar o
Condomínio dos Edifícios Airport Hotels

Fabricante de guitarras Fender Musical
entra com pedido de IPO nos Estados Unidos

A Blue Tree Hotels venceu a concorrência para administrar
um dos maiores complexos hoteleiros da capital paulista,
o Condomínio dos Edifícios Airport Hotels & Airport Suítes,
situado no Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas.
O processo de seleção levou cerca de cinco meses e contou
com a participação de 14 administradoras hoteleiras.

A Fender Musical Instruments, cujas guitarras foram usadas por
lendas da música como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mark Knopfler
e David Gimour do Pink Floyd, entrou com pedido para realizar uma
oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), por meio da qual espera
levantar até US$ 200 milhões. Fundada em 1940 por Leo Fender, a
empresa foi a primeira a produzir a guitarra elétrica no estilo espanhol.

Murillo Constantino

Pressionado pelos
rivais, Makro tenta
acertar o passo

Laughlin espera que
50% dos produtos
passem pelo centro
de distribuição antes
de chegar às lojas

Roger Laughlin completa dois anos no comando da rede
atacadista com mudanças simples, como controle de preços
Cintia Esteves

EXPANSÃO DO ATACAREJO

cesteves@brasileconomico.com.br

Desde 2007 o Makro procura
acertar o passo com o Brasil. De
lá pra cá, a rede de atacado já teve quatro presidentes - cada um
tomando caminhos diferentes de
gestão, sem dar continuidade às
administrações anteriores. Um
exemplo disso são os postos de
combustíveis. Rubens Batista,
principal executivo da companhia em 2009, sonhava com uma
expansão agressiva para estes estabelecimentos. Até o final daquele ano deveriam ser abertos mais
10 unidades, formando uma rede
de 36 postos. Hoje, na gestão de
Roger Laughlin, são apenas 32.
Antes de Batista, Luiz Antônico Viana, ex- Pão de Açúcar, tentou trazer o Makro o mais próximo possível do modelo de atacarejo - modelo que mistura atacado com varejo. A ideia foi rejeitada pelos acionistas e o executivo
permaneceu apenas um ano no
cargo. Com Laughlin, a estratégia
vai na contramão do mercado. O
Makro quer fugir do varejo para
se firmar como rede que atende
pequenos empreendedores, afastando o consumidor final.
Enquanto isso, Atacadão e Assaí, os principais concorrentes,
mergulham no atacarejo e conse-
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guem passar a perna na companhia holandesa. Nos últimos cinco anos, o Atacadão saltou de 37
lojas para 92 e o Assaí fez 46 inaugurações, chegando a 60 pontos
de venda. Já o Makro partiu de 56
unidades e hoje opera 76. O adiamento da expansão se refletiu nos
resultados de 2011 que será divulgado nos próximos dias. A empresa não adiantou os números, mas
informou que a receita deve ficar
próxima aos R$ 5,5 bilhões regis-

trados em 2010. Mas não é só de
uma gestão para outra que o
Makro desvia seus planos. Em
2010, quando assumiu a presidência, Laughlin acreditou que fosse
possível crescer por aquisições.
Porém, até agora nenhuma negociação foi fechada. Além disso, o
atacadista passou 2011 inteiro sem
inaugurações. “O Makro precisa
de atenção durante um período.
Temos que estar preparados para
crescer”, afirmou o executivo em
entrevista ao BRASIL ECONÔMICO.
Nos últimos dois anos foram investidos R$ 200 milhões em reformas de lojas. Em 2012 serão desembolsados mais R$ 132 milhões. Neste montante, além das
revitalizações, está prevista a
inauguração de três postos nos
próximos dois meses.
A mudança do centro de distribuição da empresa também reflete os prejuízos de tantas mudanças na presidência. Inaugurado
em 2010, o depósito de Taboão
da Serra (SP) ficou pouco tempo
em operação por ser considerado
pequeno. Agora, o Makro concentra suas mercadorias em um
espaço de 32 mil metros quadrados, quatro vezes o tamanho do
imóvel anterior. “As trocas de
presidente atrapalharam. Confundiram clientes e funcionários”, admite Laughlin. ■

Atacadista cria diretoria para
ser mais eficiênte em preço
Estratégia permitirá ao Makro
formular preços competitivos
para cada região onde atua

O Makro acaba de conquistar
algo que parece básico ao comércio, mas que o atacadista,
no auge de seus 40 anos de
atuação no Brasil, não dispunha: o controle total sobre os
preços da rede. Roger Laughlin criou uma nova diretoria,
chamada “Pricing”, onde trabalham 15 pessoas.
Com investimento de R$ 1,2
milhão em um softwares, a companhia agora pode vender um
mesmo produto com preços diferentes em cada uma de suas
76 lojas. “Este programa nos
permitiu regionalizar os preços

conforme a concorrência e as
necessidades locais”, diz Laughlin. Antes disso, era o gerente
de loja que lutava para convencer o escritório central de que o
quilo da farinha em Caruaru
(PE), por exemplo, tinha que
ser alguns reais mais barato.
As mercadorias também passaram a ser divididas em certas
categorias com o objetivo de
ganhar mais eficiência na formulação de preços. A farinha,
produto básico no carrinho da
maior parte dos clientes, tem
como regra ter preço competitivo, se possível mais barato
que a concorrência. Já o energético, produto de conveniência, pode custar mais caro dependendo da região. ■
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melhor para supermercadistas,
atrás apenas do Natal

Os supermercados brasileiros esperam registrar crescimento
pouco acima de 11% nas vendas
de produtos relacionados à Páscoa este ano, apesar do aumento de preços dos itens. A previsão é de uma pesquisa divulgada ontem pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
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A Páscoa é considerada a segunda melhor data de vendas
para os supermercadistas, atrás
apenas do Natal.
Conforme o levantamento,
85% das empresas projetam
vendas superiores às apuradas
no mesmo período em 2011, enquanto para os 15% restantes
o resultado deve permanecer
no mesmo patamar.
Ainda de acordo com o estudo, todos os produtos pesquisa-

guida por refrigerantes (5,9%) e

ovos de Páscoa (5,9 %).
Entre os importados, o bacalhau apresentou maior aumento de preço ante 2011, de 1,5%.
“A pesquisa apontou que o
setor não acredita em queda
de vendas nesta Páscoa em relação ao ano anterior e isso revela o otimismo dos supermercadistas”, afirmou o presidente da associação, Sussumu
Honda, em nota enviada à imprensa. ■ Reuters.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.

