
Aos 27 anos de idade, a Livraria
da Vila vai iniciar, no segundo
semestre, uma expansão para
além da cidade de São Paulo, on-
de esteve concentrada até hoje.
O primeiro município fora da ca-
pital paulista a receber uma fi-
lial da rede será Campinas, no
interior de São Paulo, no segun-
do semestre do ano.

A loja ficará no Shopping Ga-
leria, do grupo Iguatemi, que es-
tá em processo de ampliação. O
centro de compras receberá 63
novas lojas, resultado de investi-
mentos de R$ 30,4 milhões, e
entre elas está a Livraria da Vila.
A cidade foi escolhida pela rede
por estar próxima e, por isso, já
haver algum conhecimento da
marca, segundo o presidente da
livraria, Samuel Seibel.

O segundo passo da expansão
é sair do estado, com uma filial
em Curitiba, no Paraná, que se-
rá inaugurada no primeiro se-
mestre de 2013 no Shopping Pa-
tio Batel. “É uma capital impor-
tante, acredito que o perfil do
público se encaixe no conceito
da livraria”, diz Seibel.

Entre as características a
que Seibel se refere estão o for-
mato da loja, de auditório, que
possibilita apresentação de pe-
ças teatrais, por exemplo. Ou-
tra característica que a rede
pretende explorar como dife-
rencial diante de concorrentes
de maior porte como a Saraiva
é o atendimento, com “vende-
dores antenados”, de acordo
com Seibel.

Comércio eletrônico
A expansão da Livaria também
passa pelo comércio eletrônico.
Até o final do ano, a empresa
vai disponibilizar todo o acervo
para venda no site. Por enquan-
to, menos da metade dos livros
comercializados nas lojas físicas
são vendidos on-line. A rede
também pretende entrar no
mercado de livro eletrônico, até
o fim de 2012. Seibel não abre
qual é o investimento feito na
expansão e nem qual o fatura-
mento da empresa, mas afirma
que espera crescimento de 15%
na receita neste ano.

Formada por seis unidades
na capital paulista, todas pró-
prias, a Livraria da Vila nasceu
na Vila Madalena em 1985 e se
manteve com uma única loja
de bairro até 2005, quando
deu início à ida para outras re-
giões dentro da cidade.

A partir daí foram abertas
mais cinco lojas. Em São Pau-
lo, a rede prepara mais uma
unidade, no Shopping JK, que
estava previsto para abrir as
portas no dia 18, mas passa
por problemas judiciais e ain-
da aguarda autorização para
ser inaugurado. ■

Em mais um passo em seu pro-
cesso de expansão, a BR Malls
adquiriu 50% de participação
no Rio Anil Shopping, em São
Luís, no Maranhão, centro de

compras pertencente a um gru-
po de investidores. A transa-
ção foi de R$ 120 milhões.

De acordo com comunicado
da administradora de shoppin-
gs ao mercado, R$ 85,7 milhões
serão pagos à vista e os R$ 34,3
milhões restantes serão destina-
dos a quitação de uma dívida do
antigo empreendedor.

A BR Malls também adquiriu
uma participação de 50% na fu-

tura expansão do mesmo em-
preendimento, que deverá ser
inaugurada no quatro trimes-
tre de 2013. A companhia será
responsável pela comercializa-
ção da nova área e garantiu em
acordo que desembolsará até
R$ 30 milhões no projeto de ex-
pansão - eventuais recursos
adicionais serão de responsabi-
lidade dos demais sócios.

O anúncio da aquisição acon-

tece dois dias depois de a com-
panhia se desfazer da participa-
ção de 10% que tinha no Panta-
nal Shopping, localizado em
Cuiabá (MT). A operação movi-
mentou R$ 45 milhões — a
companhia adquiriu parte do
empreendimento em 2007 por
R$ 10,5 milhões. Depois dos úl-
timos anúncios, a BR Malls pas-
sou a deter participação em 46
shoppings. ■

A Renault-Nissan adiou por pe-
lo menos um mês a decisão de
comprar uma fatia no controle
da AvtoVAZ, maior fabricante
russa de carros. A informação é
de Sergei Chemezov, da Rus-
sian Technologies, que detém
30% da montadora russa.

No fim de 2008 a Renault
comprou uma fatia de 25% da
companhia por US$ 1 bilhão,
mas a crise financeira mundial
afetou as vendas da AvtoVAZ e
forçou a montadora a ser socor-
rida pelo governo.

A Renault e sua parceira japo-
nesa Nissan têm mantido con-
versas desde 2011 com acionis-
tas da AvtoVAZ para assumir a
participação majoritária na fa-
bricante dos carros Lada. A
companhia francesa quer com-
prar mais 25% das ações da
montadora e, dessa forma, assu-
mir seu controle. ■ Reuters

A BMW, maior fabricante de car-
ros de luxo do mundo, regis-
trou vendas mundiais de mais
de 400 mil unidades no primei-
ro trimestre, um recorde para a
montadora. Os dados fazem par-
te de levantamento preliminar
da montadora. O desempenho
foi puxado pelos países emer-
gentes e Estados Unidos.

Só nos EUA, a BMW comer-
cializou 75,7 mil unidades, in-
cluindo os carros de sua marca
Mini, informou Ian Robertson,
diretor-executivo de marke-
ting da companhia.

Juntos, Brasil, Rússia, Índia,
Coreia do Sul e Turquia foram
responsáveis por vendas de 100
mil unidades entre janeiro e
março, disse a companhia. Es-
ses países estão entre os 10 mer-
cados com maior expectativa
de crescimento de vendas da
BMW neste ano. ■ Bloomberg
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Brasil, Índia, Turquia e Coreia do
Sul responderam por um quarto
das unidades comercializadas
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Pesquisa indica que 45% dos brasileiros
tiveram seus perfis invadidos por hackers

Livraria da Vila está pronta
para alçar voos Brasil afora
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Klabincontrata companhia finlandesa para
fazer estudo de engenharia de nova fábrica
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Novas unidades

Fonte: empresa

O Norton Cybercrime Report — pesquisa global da Norton sobre
o crime cibernético —, aponta que 45% das pessoas no Brasil tiveram
seus perfis invadidos por cybercriminosos. Esse é o segundo tipo
mais frequente de crime online no Brasil. O ranking é liderado pelos
ataques com vírus de computador/malware e o terceiro tipo mais
utilizado são os ataques de phishing.

Rede que surgiu há 27 anos na Vila Madalena (SP) abre a partir do segundo semestre novas lojas
em Campinas e Curitiba. Também investe em comércio eletrônico e entra na era do livro digital

A empresa de consultoria e engenharia finlandesa Pöyry conquistou
um contrato de serviços de estudos ambientais, engenharia básica
e engenharia de infraestrutura da nova fábrica de celulose da Klabin.
A companhia construirá uma unidade de produção de 1,5 milhão
de toneladas no Paraná, em município ainda não escolhido. Serão
investidos R$ 6,8 bilhões e o início da operação está previsto para 2014.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6, 7 e 8 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 21




