20 Brasil Econômico Terça-feira, 24 de abril, 2012

EMPRESAS
Henrique Manreza

GÁS NATURAL

VAREJO

Empresa britânica Borders and Southern
descobre gás nas Malvinas e irrita Argentina

42% dos supermercadistas do estado de
São Paulo estão otimistas com a economia

A empresa britânica Borders and Southern Petroleum PLC disse ontem
ter feito uma descoberta “significativa” de gás natural condensado na
costa das Ilhas Malvinas, fortalecendo as esperanças de que o
arquipélago, sob controle do Reino Unido, se torne uma nova região
produtora de hidrocarbonetos. O fato irritou a Argentina, que reivindica
sua soberania sobre o território e busca interromper a exploração.

Os supermercadistas do estado de São Paulo continuam otimistas
e confiantes em relação aos rumos da economia brasileira. É o que
apontou a Pesquisa de Confiança dos Supermercados, da Associação
Paulista de Supermercados de março. Segundo o levantamento,
42% dos empresários ouvidos estão confiantes com o ambiente
econômico atual e futuro. O índice atual é de 32,9% e o futuro 50,4%.

Coca-Cola Clothing põe
marca em segundo plano

JUSTIÇA

Celpa vai
pagar acordos
trabalhistas
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Perfil da marca inspirada na
bebida mais famosa do mundo
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popular para se tornar um símbolo fashion e queridinha dos
mais diversos públicos, a camiseta com menor preço sai por
R$ 21,9. O público também está
longe da abrangência da Havaianas ou da Hering. Na Coca-Cola Clothing o foco está em jovens entre 18 e 22 anos.
Família poderosa

Mas se a marca ainda é um bebê, sua mãe, a AMC Têxtil , não
é uma novata. A companhia é
dona das marcas Forum, Tufi
Duek, Triton, Colcci, Carmelitas e Sommer. Também é proprietária das Malhas Menegotti
e soma cinco parques industriais.
Mesmo com toda esta experiência, o grupo preferiu começar devagar com a Coca-Cola. A
rede é formada por pequenso
pontos de venda, de até 60 metros quadrados, localizados em
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“Eu me espelho na Havaianas.”
É com este pensamento que André Jorio, diretor de marca da
Coca-Cola Clothing, espera disseminar suas roupas, inspiradas
no refrigerante mais famoso do
planeta, pelo varejo brasileiro.
Por enquanto, ele admite que
ainda existe um certo preconceito com os produtos da marca.
“Tem gente que diz que não vai
usar a marca Coca-Cola no peito”, afirma. E é esta uma das lutas do executivo.
Para não ficar limitado ao peso da marca, a AMC Têxtil, que
licencia a Coca-Cola Clothing
no Brasil, investe no design das
roupas e apenas 20% da coleção
abusam do uso do famoso logotipo. “Quero que o consumidor
compre nossa roupa porque ela
é bonita e veste bem, não somente porque é da Coca-Cola”,
diz Jorio.
A varejista está em seu primeiro ano de vida no país. No
momento são oito unidades em
operação e a expectativa é chegar a 20, no formato de franquia, até o final de 2012. Assim
como a famosa marca de chinelos, Jorio sonha com o dia em
que as peças de roupas sejam
consumidas sem restrição de
idade ou classe social. “Nosso
maior desafio é democratizar a
Coca-Cola Cloting. Esta é a
ideia da marca. O refrigerante é
democrático”, afirma.
No entanto, os preços não
são tão acessíveis assim. A camiseta mais barata da Coca-Cola
Clothing custa R$ 69. Na Hering, que assim como a Havaianas fez uma reviravolta em sua
trajetória e abandou a fama de
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Varejista de roupas quer atrair clientes pelo design e não pela fama do refrigerante

shopping centers. Agora a ideia
é ousar um pouco mais. “Queremos lojas maiores, com praticamente o dobro do tamanho e
nas ruas”, afirma Jorio. Também está nos planos da empresa
levar a marca para fora do país.

Chile, Colômbia e Argentina seriam destinos prováveis. “Esta
é uma ideia para daqui a um
ano. Por enquanto estamos focados em crescer no Brasil.” Estados Unidos seria uma segunda
opção. ■

Efeito dominó no Walmart pode afetar país
A denúncida de que o Walmart,
maior varejista de alimentos do
mundo, recorreu ao suborno de
funcionários públicos para ace-

lerar a abertura de lojas no México pode desencadear uma onda
de investigações em todo o mundo. O efeito dominó começou
com artigo publicado no New
York Times no final de semana
que afirmou que a maior varejis-

A Justiça do Pará autorizou
que a Celpa, distribuidora de
energia em processo de recuperação judicial, continue realizando o pagamento do acordo
trabalhista do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS)
até que seja apresentado o plano de recuperação judicial da
empresa.
“Conseguimos o pagamento
de duas parcelas (atrasadas) do
PCCS para hoje e a parcela de
abril vai ser paga no dia 30”, disse o presidente do Sindicato dos
Urbanitários do Pará, que representa os trabalhadores da Celpa, Ronaldo Romeiro.
A Celpa, do grupo Rede Energia, confirmou as datas dos pagamentos por meio de nota. Segundo dados do processo, as
parcelas mensais do PCCS são
de R$ 1,8 milhão.
A Justiça, no entanto, não autorizou o pagamento do acordo
do Plano Bresser, outra reivindicação dos trabalhadores, ao acatar o posicionamento do administrador judicial da empresa
quanto “à necessidade de que
seja comprovada a existência de
fluxo de caixa para pagamento”. O valor do Plano Bresser é
de R$ 370 milhões, em parcelas
mensais de R$ 4,9 milhões.
Prazos

A marca investe em desfiles de moda, como o Fashion Rio

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.

Denúncias no México devem
provocar investigações mundiais

Parcelas mensais atrasadas
devidas pela distribuidora de
energia somam R$ 1,8 milhão

ta do mundo obstruiu investigação interna sobre suborno em
sua filial mexicana. Em setembro de 2005, um advogado sênior do Walmart foi alertado
por um ex-executivo sobre o
uso de suborno.

O Walmart enviou investigadores para a Cidade do México e
descobriu documentos sobre
centenas de pagamentos suspeitos, de US$ 24 milhões, mas os
líderes da companhia encerraram a investigação. ■ Reuters

A Celpa terá um prazo de 10
dias para comprovar através de
planilhas financeiras que a liberação do pagamento dos créditos trabalhistas não comprometerá o seu fluxo de caixa e o plano de recuperação judicial.
O presidente do sindicato
dos trabalhadores informou ainda que a os representantes se
reunirão com a Celpa hoje, para
continuar discutindo sobre os
pagamentos e outros temas. O
sindicato pede que a empresa,
cujo 34% são da Eletrobras seja
federalizada.
A liberação dos pagamentos
foi autorizada pela juíza em exercício da 13a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Ana Patrícia Nunes Alves Fernandes. A divulgação do plano
de recuperação judicial é esperada para 5 de maio. ■ Reuters

