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Hoje, excepcionalmente, deixamos de publicar a Agenda tributária.

Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Biocapital Participações S/A - Re -
q u e re n te : Unidos Agro Industrial S/A - Va ra /C o-
m a rc a : 2a Vara de Piracicaba/SP
Re q u e r i d o : Guaruquímica Comércio e Repre-
sentações Ltda. - Re q u e re n te : Rosário Comércio
e Representações Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 7a Vara
de Guarulhos/SP
Re q u e r i d o : Policlínica Amhavre Ltda. - Re q u e-
re n te : Ana Cláudia Rocha Martinez de Oliveira -
Va ra /C o m a rc a : 5a Vara de Volta Redonda/RJ
Re q u e r i d o : Santa Eugênia Transportes e Turis-
mo Ltda. - Re q u e re n te : Pedro Martins Dos Santos
- Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Nova Iguaçu/RJ

Falências Decretadas
E m p re s a : Construtora Vipe Ltda. - Ad m i n i st ra-
dor Judicial: Dr. Ademir Dariva - Va ra /C o m a rc a :
1a Vara de Porto Belo/SC
E m p re s a : Henrimar Automóveis Ltda. - E n d e-
re ç o : Av. do Cursino, 2446, Bairro da Saúde - Ad -
ministrador Judicial: Dr. Renato Alves Romado,
Subscritor da Petição Inicial - Va ra /C o m a rc a : 2a
Vara de Falências de São Paulo/SP
E m p re s a : Iatto Empreendimentos Ltda. - Adminis -
trador Judicial: Dr. Sidnei de Souza Bastos - Vara/Co -
m a rc a : 2a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : Excel Segurança Patrimonial Ltda.
- E n d e re ç o : Rua Siqueira Afonso, 194, Bairro do
Pari - Re q u e re n te : Agnaldo Francolino Dos Santos
- Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Falências de São Pau-
lo/SP - Observação: Petição inicial indeferida
Re q u e r i d o : Ferro e Aço Minas Goiás Ltda. - Re -
q u e re n te : Ferrobraz Industrial Ltda. - Va ra /C o-
m a rc a : 2a Vara de Aparecida de Goiânia/GO - Ob-
servação: Falta de interesse de agir

Re q u e r i d o : Italspeed Automotive Ltda. - E n d e-
re ç o : Av. Nossa Senhora do Sabará, 2077, Bairro
de Vila Suzana - Re q u e re n te : Indústria Química
Mogiana Ltda. Epp - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de
Falências de São Paulo/SP - Observação: Desis-
tência homologada
Re q u e r i d o : Koerich Informática Ltda. - Re q u e-
re n te : Supremo Comércio de Informática Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Palhoça/SC
Re q u e r i d o : Medhouse Comercial Ltda. - Re q u e-
re n te : Colchonobre Indústria e Comércio de Col-
chões Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de Uberlân-
dia/MG
Re q u e r i d o : Multimport Ltda. - Re q u e re n te : A kzo
Nobel Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Recife/PE
- Observação: Desistência homologada

Cumprimentos de Concordata
P reve n t i va
E m p re s a : Frota Sul Captura e Comércio de Pesca
Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Navegantes/SC

Requerimentos de Desistência de
Concordata Preventiva
E m p re s a : Indústria de Manufaturas e Artefa-
tos Jotabe Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Jo-
sé Bonifácio/SP - Observação: Requer seja julgada
cumprida a moratória

Recuperação Judicial Requerida
E m p re s a : Natan Jóias Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 7a
Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ

Recuperação Judicial Deferida
E m p re s a : Embracol Empresa Brasileira de
Construção Civil Ltda. - Administrador Judicial:
Cetera Assessoria Empresarial Ltda. - Va ra /C o-
m a rc a : 4a Vara de Chapecó/SC

Moda íntima Franquias também impulsionam setor, cuja projeção é movimentar R$ 7,4 bilhões neste ano

Mercado avança com marcas masculinas
Marina Falcão
De São Paulo

O setor de moda íntima (calci-
nhas, sutiãs, meias e pijamas) de-
ve faturar R$ 7,4 bilhões este ano
no Brasil — um crescimento en-
tre 17% e 19% sobre 2011, segun-
do levantamento da New Stage,
empresa que organiza o Salão
Moda Brasil. O desempenho
ocorrerá após um crescimento
do mesmo patamar no ano pas-
sado, quando a produção de pe-
ças ficou em 1,2 bilhão.

A migração de fabricantes pa-
ra o varejo e o fortalecimento de
marcas masculinas são os princi-
pais vetores que impulsionam o
setor hoje, diz Ana Flôres, direto-

ra do Sindicato das Indústrias de
Fiação e Tecelagem do Estado de
São Paulo (SindTêxtil SP).

Segundo ela, o mercado mascu-
lino avançou 23% no ano passado
no Brasil. Para este ano, há quem
projete um desempenho ainda
melhor. A Calvin Klein calcula en-
cerrar 2012 com crescimento de
30% só no segmento de moda ínti-
ma no país, diz o diretor comercial
da marca, Fábio Vasconcelos.

De meados dos anos 2000 pa-
ra cá, houve uma mudança no
comportamento do homem, ca-
talisada pela maior inserção das
mulheres no mercado de traba-
lho. “A mulher agora não tem
tempo para ir comprar as cuecas
do marido ou do filho”, diz Ana

Flôres. Vasconcelos, da Calvin
Klein, acrescenta que o homem
de hoje se preocupa, tanto
quanto a mulher, com o que ves-
te por baixo da roupa.

Focada no público A e B, a Cal-
vin Klein abriu sua primeira loja
exclusiva de “underwear ” mascu -
lina no Brasil em 2005. Em 2009,
passou a franquear o formato de
loja, com 50 m2 quadrados. Hoje,
a Calvin Klein tem sete unidades
desse tipo no país, sendo três
franquias e o quatro próprias.

Cerca de 40% do faturamento
da área de moda íntima da Calvin
Klein no Brasil hoje vem da ope-
ração de varejo. Os outros 60%
vêm do canal atacadista. A cole-
ção também é vendida nas suas

80 “lojas combo”, que oferecem
ainda a linha de jeans da grife.

A expectativa da Mash, também
de moda íntima masculina, é au-
mentar em 25% o seu faturamento
este ano, afirma Fabiana de Paula,
diretora de marketing. “Nos últi-
mos dois anos, crescemos 85%”,
afirma. Desde 2005, a companhia
trabalha com licenciamento de
produtos e a mais recente parceria
foi fechada com a Marvel.

A Mash vende para grandes va-
rejistas, mas estuda, no médio
prazo, abrir franquias. Por en-
quanto, tem apenas uma loja-
conceito no Shopping Higienó-
polis, e uma unidade franqueada
no Shopping Morumbi.

A empresa pertence a uma di-

visão da família Hara, dona da
Hope, que começou sua expan-
são via abertura de franquias em
2007. Hoje, a Hope tem 90 lojas e
pretende chegar a 130 até o fim
do ano, quando o seu canal vare-
jista próprio deve alcançar 35%
do faturamento.

O caminho da Hope começa a
ser trilhado pela Darlin. O proje-
to de franquia da marca femini-
na, focada no público A e B, co-
meçou a ser pensado em 2007.
“O desafio era criar um mix de
peças suficiente para justificar
uma loja monomarca”, explica
Davis Castro, diretor comercial.

A primeira loja Darlin foi aberta
em 2009 e hoje a marca tem duas
franquias em funcionamento,

mais duas em construção e sete em
fase de análise, diz Castro. Ele cal-
cula que o mercado comporte cer-
ca de 70 franquias da Darlin.
Quando chegar nesse número, as
franquias deverão responder por
metade das vendas da marca.

A Darlin projeta um cresci-
mento de 25% em 2012, depois
de avançar 8% em 2011. “Esse
ano, acertamos a mão no produ-
t o”, afirma Castro.

A fábrica da empresa, no Estado
de São Paulo, tem capacidade para
produzir 250 mil peças mensais,
mas opera com 75% do limite des-
de que o mercado se abriu para os
importados. “Não acreditamos
mais em volume, queremos valor
a g r e g a d o”, diz Castro.
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Valquírio Cabral, diretor comercial da Lupo: plano é atingir faturamento de R$ 750 milhões até dezembro

Lupo começa expansão de
novos formatos de lojas
De São Paulo

Com planos de atingir um fatu-
ramento de R$ 750 milhões este
ano, cerca de 20% a mais do que o
registrado em 2011, a Lupo fará
sua expansão no varejo com mo-
delos de lojas maiores a partir de
agora. É que o formato tradicional,
que têm entre 40 e 50 m2, ficou pe-
queno para abrigar o mix de pro-
dutos que a companhia tem hoje.

A empresa, pioneira no seu se-
tor a começar a sua expansão via
franquias monomarcas em 1994,
pretende alcançar 225 unidades
até dezembro — atualmente são
215 lojas. No plano de inaugura-
ções está incluída a sua primeira
unidade só com produtos de ves-
tuário esportivo, a Lupo Sport, em
Araraquara (SP), com 300 m2. A
previsão de abertura é agosto. Um
mês antes, a empresa inaugurará
uma megafranquia na Oscar Frei-
re, com dois andares e 180 m2.

Valquírio Cabral, diretor co-
mercial da companhia, explica
que a primeira unidade da Lupo
Sport servirá de teste para come-

çar expansão da nova bandeira
por meio de franquias. A previsão
é de chegar a 50 unidades (com
100 m2 cada) até o fim de 2013.

Na composição do fatura-
mento da marca, os itens espor-
tivos ainda representam 4% ,
mas o executivo enxerga boas
perspectivas para o segmento .
“O mundo inteiro está hoje
preocupado com saúde”.

Segundo Cabral, abrir novas
lojas no modelo tradicional da
Lupo não é mais interessante pa-
ra companhia e, daqui para fren-
te, a empresa só pretende abrir
unidades com tamanho entre 80
m 2 e 100 m2. O modelo reduzido
(40 m2), ficará restrito à Lupo
Lingerie, bandeira que deve co-
meçar a ser expandida a partir da
segunda metade de 2013.

Quando começou a operar no
varejo, em 1994, a Lupo comercia-
lizava apenas meias. As cuecas en-
traram nas vitrines depois, segui-
das pelas lingeries. De dois anos
para cá, a companhia começou a
venda de itens esportivos, como
roupas de ginástica ou para jogar

tênis, por exemplo. “A inserção
dessa novas linhas fizeram o mix
de produtos da marca mais que
dobrar em dez anos”, diz.

As franquias são o principal
cliente da Lupo, respondendo hoje
por cerca de 20% do seu fatura-
mento. O outros 80% estão pulveri-
zados entre os 40 mil clientes mul-
timarcas em todo o Brasil.

Além de ser o cliente mais im-
portante da Lupo, as franquias são
estratégicas para o fortalecimento
da marca, pois garantem sua pre-
sença nos shoppings centers. “Nos
anos 90, os shoppings passaram a
dar mais valor às lojas monomar-
cas. Houve uma invasão no seg-
mento masculino. As multimarcas
s u m i r a m”, explica Cabral.

Há 91 anos nas mãos da família
Lupo, a empresa teve lucro líquido
de R$ 66,8 milhões no ano passa-
do, alta de 8,7% em relação a 2010.
Na mesma comparação, a receita
líquida subiu 13,7%, para R$ 514,5
milhões. Antes dos impostos e do
resultado financeiro, a Lupo lu-
crou R$ 93,4 milhões, 15,6% mais
que ano anterior. (MF)

Pernod Ricard se afasta de sua herança
CHRISTOPHE ENA/AP

Patrick Ricard, presidente do conselho: seu pai inventou a bebida em 1932

Bebidas
Clementine Fletcher
Bloomberg Businessweek

Nos 80 anos desde que Paul
Ricard preparou a primeira leva
do licor de anis que levaria seu
nome, a receita para servi-lo não
mudou em nada: misture uma
parte de Ricard com cinco de
água e terá criado a poção opaca
e levemente amarelada que é
tradicionalmente bebida como
a p e r i t i v o.

Ao gosto dos mais jovens, não
se trata de uma receita que tenha
envelhecido muito bem. “Quan -
do saio com meus amigos, bebo
cerveja ou uísque com Coca-Co-
l a”, diz Mathieu Camilleri, de 27
anos, que trabalhar em uma es-
cola de ensino médio na cidade
de Solliès-Pont, no sul da França.
“Lembro que meu avô bebia Ri-
card quando eu era criança.”

Os tempos modernos levaram
a Pernod Ricard, a empresa pari-
siense que produz a bebida, a
promover uma remodelação da
marca, depois de as vendas do li-
cor na França terem recuado 8%
neste ano, também afetadas por
um aumento nos impostos sobre
bebidas. Em 2011, A Pernod lan-
çou uma nova garrafa para o ape-
ritivo, com a parte debaixo qua-
drada e o nome da marca realça-
do nos lados. Também atualizou
os copos e jarras promocionais
que fornece aos bares, que origi-
nalmente eram usados por res-
trições a anúncios impressos nos
princípios da marca.

A empresa, no entanto, man-
teve a as cores características,
azul e amarela, da marca Ricard
em seus materiais de promoção.
“Você tem mais condições de co-
municar o espírito da marca
quando remete às raízes”, afir-
mou o presidente do conselho

de administração, Patrick Ricard
(cujo pai inventou a bebida em
sua cozinha em Marselha, em
1932), que participava de exibi-
ção sobre as publicidades e de-
signs da Ricard, no Musée des
Arts Décoratifs, em Paris.

Mas de certa forma, a marca Ri-
card está se afastando de sua he-
rança. A Pernod vem indicando
novas maneiras de beber o licor,
como em coquetéis de morango,
batidas e até acrescentando sa-
bores como menta ou amêndoa
na própria garrafa. “Há alguns
anos, dizíamos ‘Ricard – apenas

Ricard’ ”, conta Philippe Savinel,
administrador da marca na Per-
nod. “Mas temos de considerar
novas formas de bebê-lo.”

A Ricard é uma das marcas
mais famosas – e benquistas – da
França. Seu logotipo adorna cin-
zeiros, espelhos e jarras de água
em milhares de bares e seu nome
evoca lembranças como as férias
de verão na França, o sul e longos
almoços ao ar livre em praças de
pequenas cidades do país.

As vendas gerais de licor de
anis na França, de todas as mar-
cas, caíram 1,1% nos últimos cin-

co anos, em comparação ao au-
mento de 1,6% observado nas be-
bidas destiladas, de acordo com
números da empresa de pesqui-
sas Euromonitor International.

“É uma categoria em declínio”,
diz o analista Trevor Stirling, da
Sanford C. Bernstein, que acom-
panha o desempenho da empre-
sa de bebidas, também dona de
marcas como a vodca Absolut, o
uísque Chivas Regal e o conha-
que Martell. “É algo de gerações.
As pessoas mais velhas bebem
muito pastis [como também são
conhecidos os licores de anis]”.

Concorrentes já se beneficia-
ram ao indicar novas formas de
consumo de suas bebidas. A Da -
vide Campari-Milano, por exem-
plo, rejuvenesceu sua marca Ape-
rol ao promover coquetéis como
o “Aperol Spritz”, uma mistura do
licor amargo, prosecco, suco de
laranja e água com gás.

A estratégia ajudou a elevar a
receita da marca de € 23 milhões,
quando a Campari a comprou,
em 2003, para cerca de € 152 mi-
lhões, segundo a Nomura Securi-
ties International. “Com o Aperol
Spritz, eles pegaram uma bebida
bastante peculiar e criaram um
coquetel”, diz o analista Ian Sha-
ckleton, da Nomura.

Também há poucas chances
de aumentar as exportações. Paí-
ses em que há costume de beber
bebidas de anis já produzem
suas próprias versões, como o
raki, na Turquia, e o ouzo, na
Grécia. E consumidores em paí-
ses emergentes, como China e
Índia, consideram o gosto do
anis como algo medicinal, o que
exclui a perspectiva de aprovei-
tar a crescente demanda por ou-
tros destilados típicos do Oci-
dente, diz Savinel. Restam, por-
tanto, seus atuais mercados, on-
de a Pernod precisa “interrom -
per o declínio, pensar no futuro
e rejuvenescer a marca”.

Curtas

Eleição no Jockey
O Jockey Club Brasileiro, insti-

tuição centenária símbolo do tur-
fe nacional, tem novo presidente.
Foi eleito na semana passada para
um mandato de quatro anos o en-
genheiro Carlos Eduardo Loretti
Palermo, atual presidente da So-
ciedade Hípica Brasileira (SHB).
Palermo derrotou o empresário
Luis Eduardo da Costa Carvalho,
que tentava se reeleger. Participa-
ram do pleito 1.797 sócios, dos
quais 1.058 (58,8%) votaram em
Palermo e 739 (41,2%) em Carva-
lho. Uma questão a ser estudada
pela nova diretoria é o fluxo de
caixa da instituição, já que o ba-
lanço de 2011 apontou um prejuí-
zo de R$ 32 milhões com as corri-
das de cavalos.

Cerveja e refrigerante
O setor de bebidas planeja au-

mento de preços. As cervejas de-
vem ter reajuste de 5,24% e os refri-
gerantes, 9,77%. Segundo a Cerv-
Brasil, Abrabe e SindiCerv, associa-
ções que representam fabricantes,
o aumento é resultado do repasse
da alta de imposto anunciada pelo
governo. Em outubro, começa a
valer o novo cálculo de IPI e PIS Co-
fins incidentes sobre essas bebi-
das, sendo que o aumento previsto
na carga tributária é de 27% para
cerveja e de 10% para refrigeran-
tes. Em refrigerantes, há ainda a
queda de 40% dos benefícios fis-
cais da Zona Franca de Manaus e o
aumento de 100% do IPI de produ-
tos que levam em sua composição
sucos naturais.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun.  2012, Empresas, p. B6.




