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● Início
A Ri Happy foi criada pelo médi-
co Ricardo Sayon em 1988. A em-
presa ganhou mercado depois de
investir no serviço, com atendi-
mento especializado.

● Venda
O fundo Carlyle comprou a rede
em março. O fundador da empre-
sa deixou a gestão do negócio e
foi substituído por Hector Núñez,
ex-presidente do Walmart.

● Expansão
Três meses após a chegada do
Carlyle, a Ri Happy compra a
PBKids, vice-líder no segmento,
e forma uma varejista de brin-
quedos com receita bilionária.

Mianmar tenta
atrair investidor
brasileiro

Sony e Panasonic se unem
para fabricar TVs Oled

A Anheuser-Busch InBev (AB In-
bev), controladora da fabricante
de cervejas Ambev, informou on-
tem, por meio de nota, que hou-
ve conversas entre a empresa e o
Grupo Modelo para “uma possí-
vel transação para expandir o
seu atual relacionamento”. Po-
rém, a empresa afirmou que es-
sas conversas “podem ou não le-
var a uma operação de compra” e
que “qualquer especulação so-
bre termos e condições seria,
portanto, prematuro”.

No domingo, o Wall Street Jour-

nal afirmou que a controladora
da AB Inbev estaria perto de fe-
char um acordo para comprar,
por US$ 10 bilhões, os 50% que

ainda não detém no Grupo
Modelo. O Modelo é a maior
cervejaria do México, com um
valor de mercado de US$ 23
bilhões. A AB InBev, apesar de
ter a metade das ações, não
tem o controle da empresa,
que está nas mãos de uma fa-
mília. De acordo com o Wall
Street Journal, o acordo seria
fechado ainda nesta semana.

“A AB Inbev rotineiramen-
te considera opções variadas
de estratégias para criar valor
para seus acionistas. Há uma
longa história de parceria en-
tre a AB Inbev e o Grupo Mo-
delo, e a AB Inbev tem uma
grande admiração pelo negó-
cio e marcas da Modelo”, fina-
liza a companhia, na nota.

Ontem, as negociações
com ações da Modelo chega-
ram a ser suspensas na Bolsa
do México, apenas 15 minutos
após a abertura do pregão,
por causa das notícias de uma
possível venda da empresa.
Quando a negociação foi inter-
rompida, o papel da cerveja-
ria subia 9,8%. / SUZANA
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Negócios

AB Inbev confirma
negociações para
compra da Modelo

Ouro. O2iron se une à Golden
Raven Resources, do Canadá
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PONTOS CHAVE

Integrantes do governo de Mian-
mar se reuniram ontem com em-
presários brasileiros tentando
atrair investimentos para seu
país. A delegação, liderada pelo
vice-presidente Sai Mauk Kham,
também se encontrou com re-
presentantes da Embraer – pro-
curada, a empresa não comen-
tou o assunto.

O regime de Mianmar era vis-
to como um dos mais fechados
do mundo, mas desde 2010, o
país passa por um processo de
abertura política. “Mianmar es-
tá atravessando um período de
grande perspectiva”, afirmou Ri-
cardo Cury, cônsul de Mianmar.
Segundo dados do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), Mian-
mar tem 63 milhões de habitan-
tes e um Produto Interno Bruto
(PIB) per capita de US$ 854,53. A
previsão, de acordo com o órgão,
é que o país tenha um crescimen-
to de 6% este ano.

TÓQUIO

As gigantes japonesas Sony e Pa-
nasonic anunciaram ontem que
vão unir forças contra as rivais
coreanas Samsung e LG na bata-
lha pelo mercado das novas TVs
Oled (diodos orgânicos emisso-
res de luz). Essa tecnologia é
apontada como o futuro do mer-
cado de T Vs no mundo.

A corrida pela liderança nesse
mercado vai depender basica-
mente da produção maciça de te-
las, o que permitirá preços que
atraiam os consumidores para a
nova tecnologia. Sony e Panaso-
nic anunciaram, em comunica-
do, que desenvolverão tecnolo-

gias para fabricar as telas e
querem estabelecer um pro-
cesso de produção em massa
em 2013. Samsung e LG já exi-
biram protótipos com telas
Oled de 55 polegadas, que de-
vem chegar ao mercado este
ano por preço estimado em
cerca de US$ 10 mil, ou quatro
vezes mais que o custo de um
modelo LCD equivalente.

Um executivo da LG Dis-
play, fabricante de telas pla-
nas na qual a LG detém fatia
de 38%, havia declarado ante-
riormente que um estudo in-
terno indicava que os consu-
midores começariam a com-
prar televisores Oled quando
seus preços estivessem entre
30% e 40% acima do de um
modelo de LCD. As vendas de
televisores Oled podem atin-
gir 2,1 milhões de unidades
em 2015, ante apenas 34 mil
este ano, de acordo com o gru-
po de pesquisa IHS. / REUTERS
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Rivais japonesas juntam
forças para disputar
mercado na nova geração
de TVs contra as rivais
coreanas Samsung e LG

● Brinquedos

Ri Happy compra a PBKids e cria rede
de brinquedos com receita de R$ 1 bi

Com PBKids,
Ri Happy fatura
mais de R$ 1 bi

Marina Gazzoni

A Ri Happy, líder no varejo de
brinquedos no Brasil, com-
prou ontem sua maior concor-
rente, a PBKids, que estava em
segundo lugar no mercado. A
união das duas empresas for-
ma uma rede com faturamen-
to anual acima de R$ 1 bilhão e
dona de 175 lojas no Brasil.

A aquisição ocorre três meses
após a venda da própria Ri
Happy para o fundo de private
equity Carlyle. Quando entrou
no negócio, o fundo separou cer-
ca de R$ 200 milhões para inves-
tir na expansão da varejista de
brinquedos em um período de
três anos.

O valor pago para comprar a
PBKids não foi relevado. A em-
presa também não informou se
vai manter as duas marcas. A ope-
ração depende da aprovação do
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) e já foi
submetida ao órgão.

A PBKids está no mercado há
quase 20 anos e faturou R$ 290
milhões em 2011. A empresa tem
61 lojas em 18 Estados. Já a Ri
Happy foi fundada em 1988 e ho-
je tem 114 lojas. Em 2011, a recei-
ta da rede atingiu R$ 800 mi-
lhões.

As operações da PBKids serão
incorporadas às da Ri Happy. A
empresa continuará sob a gestão
do executivo Hector Núñez,
atual CEO da Ri Happy e ex-pre-
sidente do Walmart no Brasil.
“Vamos somar esforços, valen-
do-se da expertise das duas re-
des”, disse Núñez, em comunica-
do da empresa.

Liderança. As vendas de brin-
quedos movimentaram cerca de
R$ 5 bilhões em 2011, segundo
dados da Associação Brasileira
dos Fabricantes de Brinquedos
(Abrinq). Com a compra da PB-
Kids, a Ri Happy passa a ter mais
de 20% desse mercado.

“A Ri Happy segue o movimen-
to de consolidação do varejo bra-
sileiro. O setor ainda é muito pul-
verizado e a tendência é de avan-

ço das grandes redes”, disse o só-
cio-diretor da consultoria Mesa
Corporate, Luiz Marcatti.

As redes especializadas, como
a Ri Happy e a PBKids, somam
43% das vendas do segmento, de
acordo com dados de 2010 da
Abrinq, os mais recentes disponí-
veis. Essas empresas também
concorrem com os atacadistas,
donos de 25% do mercado, gran-
des magazines (17%) e supermer-
cados (14%).

“Com a redução de margens
no varejo, todas as redes passam
a vender de tudo”, disse o profes-
sor Claudio Felisoni, coordena-

dor do Programa de Administra-
ção de Varejo (Provar). Segundo
ele, os brinquedos são uma cate-
goria interessante para grandes
varejistas e para os supermerca-
dos, porque elevam o tíquete mé-
dio das redes. “A presença das
crianças na loja potencializa a
compra por impulso”, diz.

Para não perder o cliente para
o varejo tradicional, as redes es-
pecializadas deverão investir em
serviço e portfólio diferencia-
dos, um modelo similar ao usado
pelas redes de livrarias, como Li-
vraria Cultura e Fnac. “Essas lo-
jas serão um lugar onde as crian-

ças vão querer ir, um verdadeiro
showroom de brinquedos”, dis-
se Felisoni.

A própria Ri Happy só decolou
no Brasil depois que abandonou
o conceito de “supermercado de
brinquedo” e passou a investir
em serviço. O fundador da em-
presa, o pediatra Ricardo Sayon,
treinava pessoalmente os funcio-
nários sobre como atender mães
e crianças.

Segundo comunicado da Ri
Happy, a aquisição da PBKids re-
força a estratégia da empresa de
investir na oferta de serviços e
produtos especializados.

Investimento. A Ri Happy foi a
quarta aquisição do Carlyle no
Brasil. O fundo também é sócio
majoritário da agência de via-
gens CVC, da empresa de planos
de saúde Qualicorp e da fabrican-
te de lingerie Scalina, dona das
marcas TriFil e Scala.

Os fundos de private equity
costumam comprar participa-
ções em empresas para investir
no negócio e, em seguida, ven-
der com lucro. “A entrada do fun-
do no setor de brinquedos mos-
tra quehá um potencial de expan-
são”, disse Felisoni. / COLABOROU

FERNANDO SCHELLER

Consolidação. Aquisição consolida a liderança do grupo no varejo de brinquedos no País, com uma rede de 175 lojas; acordo
acontece três meses após a venda da própria Ri Happy para o fundo americano Carlyle, em um negócio avaliado em R$ 600 milhões

Liderança. Modelo tem valor
de mercado de US$ 23 bi

Maior fabricante de
cervejas do mundo disse
que manteve conversas
com grupo mexicano
para assumir o controle

ANDRE LESSA/AE/11/10/2011
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R$ 1,09 bi
é a receita conjunta de Ri Happy
e PBKids em 2011

R$ 5 bilhões
é quanto movimentou o varejo de
brinquedos em 2011

43%
é a fatia de mercado das redes
especializadas no segmento

Expansão. Loja da PBKids em São Paulo: com negócio anunciado ontem, Ri Happy passa a deter cerca de 20% do mercado brasileiro de brinquedos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B12.




