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Empre s a s

Preço da NET por ação
A Embratel Participações (Embra -
par) informou que vai pagar
R$ 26,64 por ação na oferta públi-
ca unificada de ações da NET, in-
cluindo as ações subjacentes às
American Depositary Shares e
ações negociadas na Latibex. O ob-
jetivo é fechar o capital da empre-
sa. O preço foi considerado justo
pela Embrapar, por estar dentro
da faixa de preço de R$ 25,89 a R$
28,34, indicado pelo Banco BTG
Pactual, avaliador da N E T.

Renault suspende turno
A Renault, terceira maior monta-
dora da Argentina, está cortando
turnos em sua fábrica de Córdo-
ba, depois de observar uma que-
da nas vendas, motivada pela de-
saceleração da demanda no Bra-
sil. A fabricante de modelos co-
mo Clio e Kangoo suspendeu um
dos dois turnos da fábrica on-
tem, medida que será repetida
em 15 de junho. De acordo com
um funcionário da empresa, que
preferiu não se identificar, as
suspensões foram adotadas por
causa da retração nas vendas. A
fábrica emprega atualmente 1,8
mil funcionários. As informa-
ções são da Bloomberg.

Allis vende a Top Service
A Allis, empresa de serviços e ter-
ceirização de mão de obra da GP
I nv e s t i m e n t s , acertou a venda de
sua unidade de limpeza e manu-
tenção Top Service para a Predial
Higienização, Limpeza e Serviços,
da GPS Participações e Empreendi-
mentos, por R$ 43 milhões. O ne-
gócio foi informado pela Allis à
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) na noite de quarta-feira.

Renúncia na Best Buy
O fundador da Best Buy, Richard
Schulze, renunciou ontem aos car-
gos de presidente do conselho de
administração e de diretor da va-
rejista de eletroeletrônicos ameri-
cana e indicou que pode vender a
participação de 20,1% que detém
na companhia. Schulze, que foi
executivo-chefe por 36 anos, até
2002, já havia comunicado que
deixaria a presidência do conselho
no dia 21 de junho, em assembleia
anual de acionistas. No entanto,
permaneceria como diretor até a
reunião anual de 2013. O executi-
vo Hatim Tyabji foi nomeado co-
mo presidente do conselho.

Prada e a crise na Europa
O grupo italiano de moda Prada
alertou ontem que um aprofun-
damento da crise na zona do eu-
ro pode afastar turistas que gas-
tam muito dinheiro e protege-
ram as empresas de luxo da instá-
vel economia global. Eles tam-
bém ajudaram a elevar os resul-
tados da grife. Os lucros dobra-
ram no primeiro trimestre, supe-
rando o crescimento da receita.
“Se a crise grega espalhar-se para
a Espanha ou Itália, isso iria dimi-
nuir o fluxo de turistas. E se afetar
os turistas, nos impactaria tam-
b é m”, afirmou o vice presidente
da Prada, Carlo Mazzi, à Reuters.
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Grupo canadense volta
ao país de olho no pré-sal
Componentes
Carlos Prieto
De Halifaz (Canadá)

A Composites Atlantic mantém
os planos de construir uma fábrica
no Brasil, mas agora também de
olho no pré-sal brasileiro. A com-
panhia canadense, controlada pe-
la EADS Sogerma e o governo da
Província de Nova Scotia, já teve
um escritório de representação no
Brasil, fechado em 2007. A compa-
nhia chegou a desenvolver pesqui-
sas para a E m b r a e r, na área de ma-
teriais compostos, mas as negocia-
ções não avançaram e a compa-
nhia deixou o país para se concen-
trar nos projetos desenvolvidos
para Airbus, Boeing e B o m b a r d i e r.
A expetativa era retomar o projeto
em dois ou três anos.

Com a crise financeira iniciada
em 2008, os planos foram nova-
mente engavetados. A companhia
preferiu se manter nos projetos em
andamento. Mas o bom desempe-
nho da economia brasileira, um
cliente do tamanho da Embraer e,
mais recentemente, o potencial do
pré-sal colocaram novamente o
projeto no foco da companhia.
Ainda não foram fixados prazos,
mas o assunto é tratado com aten-
ção pela matriz, em Halifax.

“Precisamos definir como va-
mos atuar no Brasil. Se voltarmos
como uma empresa do setor aéreo,
vamos atender a Embraer. Se nos
apresentarmos como uma empre-

sa de pesquisa e desenvolvimento
de produtos em material compos-
to, temos um leque muito maior. Já
temos contatos com a Petrobras.
Temos interesse nesse setor”, conta
Mario Stevoux, diretor industrial
da unidade da Composites Atlan-
tic em Halifax. Ele era o chefe do es-
critório da companhia no Brasil.

A empresa tem hoje cinco fábri-
cas, quatro no Canadá e uma nos
Estados Unidos, com 300 funcio-
nários. O faturamento em 2011 so-
mou 46 milhões de dólares cana-
denses, sendo que as exportações
responderam por 80%. A empresa
ainda não se recuperou da crise de
2008, quando sua receita foi de
48,7 milhões de dólares canaden-
ses. E entrar no pré-sal seria uma
alternativa de diversificação. Prati-
camente toda receita tem origem
no setor aéreo: aviação (82%) , de-
fesa (9%) e espacial (8%). As outras
aplicações de seus produtos não
passam de 1% da receita.

Já a fábrica de helicópteros da
Eurocopter, também controlada
pela EADS, não empolga a direção
da companhia. O presidente da
Composites Atlantic, Claude Baril,
diz que apesar da afinidade pela
presença da EADS nas duas com-
panhias, não tem nada acertado
em participar do projeto. “Não te-
mos uma ligação direta com a He -
librás e até o momento não temos
nada em vista”, afirmou.

O jornalista viajou a convite do governo
do Canadá

Calçados Fabricante das sandálias Havaianas tem R$ 680 milhões em caixa e avalia aquisição

Alpargatas estuda operação na Ásia
Marina Falcão
De São Paulo

A Alpargatas estuda abrir sua
terceira operação própria de san-
dálias Havaianas fora do Brasil. E,
ao que tudo indica, será na Ásia.
No ano passado as duas unida-
des de vendas no exterior (Esta-
dos Unidos e Europa) atingiram
escala suficiente para gerar Ebit-
da (lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização)
pela primeira vez desde que co-
meçaram a funcionar em 2007 e
2008, respectivamente.

Quando iniciou o processo de
internacionalização da Havaianas,
em 2005, o faturamento da Alpar-
gatas no exterior representava
apenas 2% do total. Hoje, as vendas
fora do país, via exportações a ter-
ceiros e vendas faturadas pelos
dois centros de distribuição (nos
EUA e na Europa), respondem por
cerca de 30%. “Há muito espaço pa-
ra crescer ainda”, diz o presidente
da companhia, Márcio Utsch.

Segundo o executivo, a estraté-
gia internacional da Havaianas
passa por três direções: crescimen-
to orgânico (vender mais nos 85
países onde a marca já está presen-
te), expansão geográfica para no-
vos países e ampliação do mix de
produtos (como botas de borracha
e tênis) para driblar efeitos do cli-
ma nos países frios. Um quarto ve-
tor de crescimento, diz ele, seriam
aquisições, possibilidade atual-
mente em avaliação pela compa-
nhia, que encerrou março com cai-
xa de R$ 680,7 milhões. “Não que-
remos uma marca de sandálias, já
temos a maior”, adianta.

A Havaianas responde atual-
mente por metade do faturamen-
to da Alpargatas. O restante se divi-
de entre as demais seis marcas da
empresa (Topper, Mizuno, Rainha,
Timberland, Dupé e Sete Léguas).
A sandália de borracha é o produ-
to no qual a Alpargatas opera com
maior margem bruta, apesar das
oscilações de preço da sua princi-
pal matéria-prima. “A mão de obra
a cada par fabricado é menos in-
tensiva do que nas outras marcas”,
explica o executivo.

Para ele, a abertura de um escri-
tório da Havaianas na Ásia é o pas-
so mais lógico da expansão inter-
nacional. A iniciativa, ainda sem
data para ser concretizada, visa a
aproveitar melhor o potencial do
gigantesco mercado consumidor
do continente. Foi somente no ano
passado que a Havaianas chegou a
países como Paquistão, Índia, In-
donésia, via exportação. “Com
uma operação própria na região,
conseguimos garantir um marke-
ting adequado e distribuir melhor
os produtos, que são transferidos
do Brasil para serem faturados no
local, sem terceiros como interme-
diários”, explica Utsch.

Toda sandália Havaianas hoje é
produzida no Brasil em duas fábri-
cas em Pernambuco. Para susten-
tar o crescimento no mercado ex-
terno e interno, a Alpargatas está
construindo uma nova fábrica só
de sandálias em Montes Claros
(MG), com investimento de R$ 250
milhões. A unidade fica pronta no
primeiro trimestre de 2013 e ele-
vará a capacidade produtiva de
Havaianas de 250 milhões para
350 milhões de pares ao ano.

Carla Schmitzberger, diretora
de negócios de sandálias da Alpar-

gatas, calcula um período de ma-
turação de cerca de um ano e meio
até que a nova fábrica alcance todo
o seu potencial produtivo.

No mercado interno, a Alparga-
tas deve mais que dobrar sua ope-
ração de varejo própria, hoje com
219 franquias, e atingir 500 unida-
des daqui a no máximo quatro
anos. As unidades monomarca da
empresa, segundo Carla, são antes
de tudo uma mídia eficiente. Lo-
cais onde o consumidor encontra
todas as linhas de produtos da
marca, as lojas Havaianas permi-

tem que a Alpargatas tenha um
controle de preços dos produtos,
não fazendo liquidação. “Isso au-
menta a percepção de valor da
marca, ajudando a performance
de vendas em todos os canais”, diz
Carla. As lojas Havaianas represen-
tam atualmente entre 3% e 4% do
faturamento da marca.

Completando 50 anos em
2012, a Havaianas passou por
uma metamorfose a partir de
1994. Na época, só havia um tipo
de sandália da marca, em quatro
cores. Hoje, se contabilizados ca-

da modelo, em cada tamanho, em
cada cor, são 2,8 mil produtos.

Em pouco mais de 15 anos, a
sandália Havaianas deixou de
ser uma commodity para ser um
calçado de moda. A construção
da marca ocorreu “da base para
o topo” da escala social, diz Uts-
ch. Essa estratégia exigiu e ainda
exige fortes investimentos em
marketing. Cerca de 12% da re-
ceita líquida anual da Alparga-
tas (de R$ 2,6 bilhões em 2011)
são consumidos com propagan-
da e divulgação. “É muito? É. É
acima do que os nossos concor-
rentes fazem? É. Mas é necessá-
rio. E foi preciso ter coragem pa-
ra estabelecer esse padrão e fa-
z ê - l o”, diz Utsch, presidente da
Alpargatas desde 2003.

O modelo tradicional de Ha-
vaianas, que pode ser encontra-
do a R$ 7,90 no Nordeste, repre-
senta cerca de 20% das vendas da
companhia, em volume. Em va-
lor, a fatia é muito menor, uma
vez que existem modelos da san-
dália que hoje são vendidos a R$
280. É o caso da Havaianas com
aplicações de cristais Swarovski.

Controlada pelo grupo Camar -
go Correa, a Alpargatas está na
bolsa desde 1913. Hoje, listada no
Nível 1 de governança corporativa,
é avaliada em R$ 4,9 bilhões.

Do início do ano para cá, as
ações preferenciais da companhia,
as mais líquidas, acumulam alta de
13,16%, enquanto o Ibovespa cai
4,58%, no mesmo período.

REGIS FILHO/VALOR

Utsch, presidente da Alpargatas, avalia onde abrir o terceiro centro de distribuição no exterior: “espaço para crescer”

Nós somos 
Grant Thornton e 

ajudamos você abrir 
o seu potencial de 

crescimento.

As tendências e decisões na Rio+20
que impactarão os negócios.

Participe da Conferência Ethos Internacional 2012
e prepare a sua empresa para os desafios de uma 
economia includente, verde e responsável. 
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Empresas, p. B1. 




