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Varejista
Havan cresce
no interior
de São Paulo
Rede de lojas de departamentos catarinense
prevê chegar a uma receita de R$ 2 bi este ano
Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO
ARAÇATUBA

A rede de lojas de departamentos Havan, de Santa Catarina,
que nasceu em 1986 como um
pequeno atacado de tecidos,
prepara uma tacada ambiciosa. Pretende chegar ao final do
ano com 50 lojas, 14 a mais que
no final do ano passado. Para
isso, está investindo R$ 200
milhões.
O novo foco da empresa, que
teve receita de R$ 1,5 bilhão no
ano passado e prevê chegar a R$
2 bilhões este ano, é o interior de
São Paulo. Hoje, a maioria das
lojas fica nos Estados do Paraná
e deSanta Catarina. Em São Paulo, Araçatuba e Presidente Prudente foram as primeiras cidades a receber uma filial da Havan. As outras serão São José do

Rio Preto e Ribeirão Preto.
O presidente da Havan, Luciano Hang, se mostra entusiasmado com a incursão em São Paulo.
Segundo ele, as cidades paulistas foram escolhidas por estarem localizadas em regiões de
grande potencial econômico e
de consumo.
“São cidades que são polos regionais, em pleno desenvolvimento, e estão localizadas em
centros com grande população,
o que define o perfil dos nossos
investimentos”, diz o executivo.
OgrupotambémestudaaexpansãoemoutrosEstados,comoMato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Construção. Loja de São José do Rio Preto será uma das 14 novas unidades que a rede planeja inaugurar durante este ano
● Investimento

R$ 200 mi

serão destinados à expansão da
rede de lojas de departamento
Havan, de Santa Catarina, que
quer chegar a 50 unidades

Importados. A Havan nasceu

em Brusque, Santa Catarina, pelas mãos dos sócios Luciano
Hang e Vanderlei de Lima (o nome do grupo vem da junção das
primeiras letras dos nomes dos

sócios). No início dos anos 1990,
passou a importar tecidos e produtos de baixo valor agregado,
para vender para todo o País.
Mas as turbulências vividas pela

economia no final da década,
principalmenteapósadesvalorização cambial, fizeram a empresa mudar de rumo.
Em 1999, a Havan se transformou numa loja de departamentos, e teve início seu processo de
expansão. A empresa adotou
uma identidade visual, no mínimo, impactante: as lojas, em geral espaçosas, têm fachadas que
lembram a Casa Branca, a sede
do governo dos Estados Unidos,
e réplicas da Estátua da Liberdade, símbolo de Nova York, na en-

trada.
Nas lojas inauguradas este
ano no interior paulista, são vendidas desde confecções do polo
deSantaCatarinaaeletrodomésticos, produtos eletrônicos e utilidades domésticas. Segundo
Hang, no total, a Havan oferece
em suas lojas um mix com mais
de 100 mil itens de produtos nacionais e importados.
O empresário diz que, apesar
da crise internacional, a Havan
continuará investindo. “O
atual cenário econômico afe-

tou todos os setores, e não foi
diferente com o varejo, que está
sentindo os reflexos da crise. Porém, a Havan tem um projeto para2012,eesseprojetoserámantido até o final do ano. Para 2013,
as estratégias poderão mudar,
dependendo dos rumos. Mas,
por enquanto, mantemos a nossa meta”, diz.

‘O atual cenário afetou todos os setores, e não foi diferente com o varejo.’
Luciano Hang, presidente da Havan
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Avianca entra na Star Alliance e sinaliza saída da Latam
Para aprovar criação da
Latam, Justiça do Chile
havia determinado que
grupo ficaria em aliança
diferente da Avianca-Taca
Marina Gazzoni / SÃO PAULO
Glauber Gonçalves / RIO

AAvianca-Tacaanuncianapróxima semana sua entrada na maior
aliança de companhias aéreas do
mundo, a Star Alliance. A adesão
daempresacolombianainviabiliza a permanência na aliança da
Latam, a holding formada pela
fusão da TAM com a chilena
LAN. Uma das condições para a
aprovação do negócio pela autoridadechilena éque aLatam participe de apenas uma aliança, e
que não seja a mesma em que es● Parcerias

ELTON FERNANDES
PROFESSOR DA UFRJ

“A estratégia internacional da
Latam é a da LAN, que já está em
curso. Não muda nada se a LAN
não puder ir para a Star Alliance.”

táaAvianca-Taca.ATAMémembro da Star Alliance, mas a LAN
pertence a outra aliança, a Oneworld.
“Em nenhum caso (a Latam)
poderá pertencer à aliança na
qual o grupo Avianca-Taca seja
membro associado”, diz a decisão do Tribunal de Defesa da Livre Concorrência do Chile
(TDLC), de setembro de 2011.
A Latam ainda não informou
oficialmente sua escolha. O
TDLC impôs um prazo de dois
anospara que o grupodefinisse a
aliança,masafamília Cueto,controladora da LAN, queria antecipar essa decisão.
Em viagem ao Rio em novembro de 2011 para participar de
um encontro de executivos do
setor,o presidentedaLAN, Ignacio Cueto, disse que a intenção
era escolher uma aliança até o
fim de junho deste ano.
A Star Alliance tem 25 membros – entre eles, Lufthansa,
TAP e United Airlines –, ante 12
da Oneworld, grupo que inclui
Iberia, British Airways e American Airlines. Apesar de a Star Alliance ter mais associados, a expectativano setoraéreo eramesmo de que a aliança da LAN, que
detém participação majoritária
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Nova parceria. A Avianca anuncia na quinta-feira, na Colômbia, adesão à Star Alliance
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na holding, prevaleceria.
Segundo especialistas, era esperado que a estratégia da Latam para voos internacionais seguisse os ditames dos chilenos
da LAN. A companhia concentra
seus negócios no segmento e
tem subsidiárias na Argentina,
Colômbia,EquadorePeru.“Aestratégia da Latam em nível internacional é a estratégia da LAN,

que já está em curso. Não muda
nada se a LAN não puder ir para a
Star Alliance”, disse o professor
da UFRJ Elton Fernandes, especialista no setor aéreo.
Procurada,aTAM não comentoua questão por estarem período de silêncio.
Avianca. A entrada da Avianca
na StarAlliance é aguardada des-

de novembro de 2010, quando o
anúncio da adesão da companhiaàaliançafoifeito.Nomercado, comenta-se que o processo
se arrastou porque a Star Alliance aguardava a decisão da Latam.
A Avianca-Taca é controlada
pelo grupo brasileiro Sinergy,
dos irmãos German e José Efromovich. Eles também são donos

da Avianca Brasil, a antiga OceanAir,mas aempresafuncionaseparadamente da Avianca-Taca.
A adesão à Star Alliance, ao menos por enquanto, não contemplaasoperaçõesdoBrasil.Acompanhia aérea fará uma coletiva
de imprensa no próximo dia 21,
emBogotá,paraanunciaraentrada na aliança. No mesmo dia, a
panamenhaCopatambémoficializará sua adesão à Star Alliance.
A entrada na aliança abrirá novas oportunidades para a Avianca-Taca, segundo o consultor
emaviaçãoNelsonRiet.“Ascompanhias aéreas favorecem a vendadepassagensdeempresasparceiras em trechos que elas não
oferecem”, disse.
A saída da TAM da Star Alliance pode gerar descontentamento nos passageiros acostumados
a trocar milhas por passagens
em companhias estrangeiras associadas à aliança, alertam especialistas. Para minimizar essa
possibilidade,aempresaprecisaránegociarumperíododetransição que não cause muitos transtornos para os clientes com milhas acumuladas. “Um cliente
TAM que tem esse tipo de milha
e gosta de usar essas companhias vai ter de se acostumar a
outra realidade”, diz o advogado
Guilherme Amaral, especialista
em direito aeroviário e sócio do
escritório Aidar SBZ Advogados.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B20.

