
Ao concluir a compra da cerve-
jaria europeia StarBev, a Mol-
son Coors passa a integrar um
seleto grupo que tem gigantes
como SABMiller, Heineken eKi-
rin, que têm varrido o mundo à
procura de fabricantes de mé-
dio porte e, dessa forma, fica-
rem cada vez maiores. O movi-
mento de consolidação do setor
deve continuar intenso, na vi-
são dos analistas.
Nesta semana, a americana

Molson desembolsou ¤ 2,65 bi-
lhões para comprar a StarBev,
uma das líderes de mercado na
República Checa, Hungria, Ro-
mênia e Bulgária.
De acordo com Trevor Stir-

ling, analista da Sanford C.
Bernstein, em Londres, as cer-
vejarias internacionais apostam
no crescimento por meio de
aquisições em países com ritmo
acelerado de crescimento para
compensar o declínio das ven-
das nos EUA e na Europa. Um
exemplo desta estratégia é a ja-
ponesa Kirin, que após desem-
bolsar mais de US$ 3,6 bilhões
pelo controle da brasileira
Schincariol, ainda tem sede por
mais aquisições. Os alvos agora
são as cervejarias asiáticas.

Já a SABMiller comprou re-
centemente a fabricante turca
Anadolu Efes, numa disputa
acirrada com outra gigante, a
australiana Foster. No fim de
2010, a holandesa Heineken
comprou a unidade de produ-
ção de cervejas da Fomento
Economico Mexicano numa
transação de US$ 7,3 bilhões.
O presidente-executivo da

Molson Coors, Peter Swinburn,
afirmou em teleconferência a
analistas que pretente acelerar
a expansão da companhia nos
mercados emergentes para sus-
tentar “a saúde a longo prazo
dos negócios”. ■ Bloomberg

A Justiça alemã decidiu ontem
a favor da suspensão de voos no-
turnos no aeroporto de Frank-
furt, o terceiromaismovimenta-
do da Europa, um duro golpe
contra a Lufthansa e a operado-
ra de aeroportos Fraport.

A companhia aérea, que con-
sidera os voos noturnos essen-
ciais para transportar carga e
concorrer com os aeroportos
na Ásia, disse que a decisão te-
rá graves consequências para a
Alemanha como um lugar para
fazer negócios e para o aeropor-
to de Frankfurt.
“Isso ameaça não só Frank-

furt e (o estado de) Hesse, mas

toda a Alemanha como um país
de exportação e transporte”,
disse o presidente-executivo da
companhia aérea, Christoph
Franz, acrescentando que vai lu-
tar pelos voos noturnos.
O tribunal alegou que estava

proibindo os voos entre 23 ho-
ras e 5 horas da manhã porque
o estado de Hesse autorizou 17
viagens nessa faixa de horário

semconsulta prévia às partes in-
teressadas, ao aprovar a expan-
são do aeroporto.
A Justiça disse que o estado

até pode agora tomar novas me-
didas,mas adiantou que há pou-
cas chances.OministrodoTrans-
porte do estado, Dieter Posch,
disse que Hesse acatará a proibi-
ção e não insistirá nos voos no-
turnos. ■ Reuters

A Le Postiche, comandada por
AlessandraRestaino, pôs emprá-
ticaumanovaestratégiadenegó-
cios para atrair parceiros investi-
dores e, dessa forma, alcançar a
meta de expansão traçada para
2012. É importante atrair parcei-
ros visto que, das 57 novas lojas,
cinquenta pertencerão a tercei-
ros, de acordo comos planos tra-
çados pela cúpula da companhia.
Alessandra e sua equipe costura-
ram acordos com fornecedores e
bancos para lançar um pacote de
condições especiais, que está sen-
doofertado apartir destemêspa-
ra quem quiser abrir uma unida-
de damarca neste ano.
Entre as principais diretrizes

do plano está a carência de seis
meses para efetuar o pagamento
dos produtos que formarão o es-
toque inicial. Além disso, o em-
preendedor terá o mesmo prazo
para começar a pagar royalties
de 3% das vendas mensais para
osdetentores damarca. “Assegu-
ramos, dessa forma, a liderança
no segmento e garantimos anos-
sos parceiros redução de custos
e benefícios que só a escala nos
permite”, disse a empresária ao
BRASILECONÔMICO. Hoje, a Le Pos-
tiche possui 230 lojas — 74 pró-
prias — em todo o país e espera
receita 35% maior neste ano.
Alessandra não informao fatura-
mento, mas o mercado estima
que ronde os R$ 240 milhões
anuais, entre rede própria e ga-
nhos com royalties. O mercado

brasileiro de bolsas, carteiras,
malas e cintos movimenta cerca
de R$ 10 bilhões a cada ano.
“Com os incentivos, o inves-

tidor pode se capitalizar. Quere-
mos que, logo depois da primei-
ra loja, ele já pense em abrir a
segunda”, diz José Carlos Fi-
gueiredo, diretor de expansão
da companhia. Um dos pontos
nevrálgicos nesse tipo de negó-
cio, no entanto, é o investimen-
to no ponto de venda. “É o que
leva o maior volume de recur-
sos”, diz Marcelo Cherto, presi-
dente do Grupo Cherto. O espe-
cialista lembra que em cidades
como São Paulo e Rio de Janei-
ro, que são fortes alvos para a
companhia, os custos imobiliá-
rios tiveram enorme alta.

Segundo Figueiredo, da Le
Postiche, esse item já fazia parte
de um planejamento anterior. A
rede já conseguia negociar des-
contos em instalações de, nomí-
nimo, 50%. “Amarca é forte e os
produtos fazem parte do mix de
produtos de um shopping, por
exemplo”, explica o executivo.

Lojas na rua
Pelo menos metade das 50 no-
vas lojas serão abertas nas re-
giões Norte e Nordeste do país.
Mas o alvo de localização de boa
parte do restante serão as capi-
tais paulista e carioca. É a pri-
meira vez que a empresa abre es-
paço para licenciados nessas ci-
dades, onde serão vistasmais lo-
jas da marca nas ruas. ■

Érica Polo
epolo@brasileconomico.com.br

MINERAÇÃO

Codelco fecha contrato com OAS para
otimizar gestão de inventário das operações

ALIANÇA

HRT negocia acordos com empresas de
petróleo da Namíbia na área de exploração

Marcela Beltrão

Consolidação
de cervejarias
segue ritmo
forte em2012

Proibição de voo noturno afeta Lufthansa
Justiça suspendeu os voos nesse
horário em Frankfurt e empresa
tenta reverter a decisão

Julia Moraes/Folhapress

Fabricantes instalados em países
emergentes são alvo dos
principais concorrentes do setor

LePostichetraçaestratégia
paraatrairnovosparceiros

A HRT iniciou discussões com companhias de petróleo para avaliar uma
possível parceria em sua área exploratória na Namíbia. A empresa abriu
um "data room" em Houston para facilitar o acesso às informações
pelos interessados em aliança. A HRT concluiu recentemente a maior
campanha sísmica 3D já realizada na costa da Namíbia. A perfuração
deve começar entre o quarto trimestre de 2012 e o primeiro de 2013.

A Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), escolheu
a Oniqua Analytics Solution (OAS) para otimizar suas atividades
de gestão de inventário em suas operações de mineração no Chile.
A Codelco, uma empresa autônoma de propriedade do estado
chileno, é a principal produtora de cobre do mundo, controlando
cerca de 9% das reservas mundiais de cobre.

EMPRESAS

A japonesa Kirin,
que comprou
a Schincariol no
ano passado, está
em busca de
aquisições na Ásia

Prazo maior para pagar por royalties e estoque inicial estão na lista de condições para
abrir 57 novas lojas em 2012; regiões Norte e Nordeste são os principais objetivos

AlessandraRestaino: redeganhará57 lojasatédezembro; 50unidadesvãopertenceraterceiros

EXPANSÃO

Rede Le Postiche em 2012

230TOTAL

Licenciadas 156
Próprias 74

EM ABRIL 

287TOTAL

Licenciadas 206
Próprias 81

ATÉ DEZEMBRO

Fonte: Le Postiche 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6, 7 e 8 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 20




