
A DuPont fechou acordo para
vender seu negócio de pintura
de automóveis, que apresenta
expansão em ritmo lento, por
US$ 4,9 bilhões em dinheiro pa-
ra o grupo de private equity Car-
lyle O objetivo da DuPont é se
concentrar em áreas de maior
crescimento como as de agricul-
tura e de nutrição.
A venda da DuPont Perfor-

mance Coatings (DPC) remove-
rá o negócio de
menor margem
de lucro e menor
ritmo de cresci-
mento do portfó-
lio da companhia
química, permi-
tindo àDuPont re-
duzir dívidas e fa-
zer aquisições em
áreas prioritárias que também
incluem materiais avançados e
biotecnologia.
“A transação faz parte da

nossa estratégia de longo pra-
zo, de buscar vantagens com-
petitivas em agricultura, nutri-
ção, materiais avançados e bio-
tecnologia, que representam
um alto crescimento e oportu-
nidades de margem elevada”,

disse a presidente-executiva
da DuPont, Ellen Kullman.
“Após uma revisão cuidado-

sa, decidimos que o potencial
completo de crescimento da
DPCseriamelhor aproveitado fo-
ra da DuPont e através da venda
para a Carlyle”, disse Kullman.
O leilão para venda da unida-

de de pintura que tem 11mil em-
pregados durou quase oito me-
ses. A perspectiva é que a DPC
gere uma receita de mais de
US$ 4 bilhões neste ano.
As companhias devem con-

cluir o negócio no primeiro tri-
mestre de 2013.
A Reuters ti-

nha adiantado na
quarta-feira que
a DuPont estava
perto de fechar a
venda da unida-
de para a Carlyle.
ACarlyle supe-

rou a Apollo Glo-
bal Management e o consórcio
formado por KKR e Onex, que
também submeteram propostas
finais de aquisição da DPC em
julho, informaram fontes fami-
liarizadas com o assunto ante-
riormente à Reuters. Como par-
te da transação, o Carlyle vai as-
sumir US$ 250milhões em pas-
sivos previdenciários da Du-
Pont. ■ Reuters

Os varejistas brasileiros devem
ficar atentos a uma nova onda
de desembarques de redes es-
trangeiras no país. Pelo menos
40 delas — de origem coreana,
japonesa, americana, canaden-
se, mexicana e outras — deve-
rão fincar bandeiras por aqui
nos próximos dezoito meses,
estima Marcos Hirai, sócio-di-
retor da BG&H. Nesse meio, há
o que existe demais variado pa-
ra gostos e bolsos: desde jeans,
roupas em geral, presentes,
fast foods a especialistas em al-
godão doce e pipocas sofistica-
das. Mais do que volume, tam-
bém chama a atenção o perfil
dos empreendedores.
“Estamos vendo uma nova

onda de empresas interessadas
no Brasil e cresceu significativa-
mente o númerodas que são vol-
tadas às classes populares”, ava-
lia Hirai. “Recebemos consultas
semanais. Talvez o movimento
reflita o sucesso das que se arris-
caram primeiro.”
Sem revelar ainda nomes dos

concorrentes que rondam o
mercado nacional, o executivo
alerta para os efeitos dessa nova
leva de empreendedores. Entre
os beneficiados está o consumi-
dor, que vai encontrar produtos
e serviços diferenciados no uni-
verso varejista brasileiro, um gi-
gante que movimentou vendas
da ordem de R$ 749 bilhões no
ano passado. Fornecedores tam-
bém entram nessa lista.
Já na lista das consequências

negativas está o aumento da
disputa pelos pontos comer-
ciais, sobretudo em capitais co-
mo São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte. Nos últimos
três anos, aliás, espaço tem si-
do um itemda lista que tem cus-
tado cada vezmais caro aos em-
preendedores pela alta deman-
da, a ponto de atrasar inaugura-
ções. Desde 2010, somente na
capital paulista, os preços dos

aluguéis comerciais dispara-
ram média de 45%.
A variação é reflexo do pró-

prio interesse estrangeiro pelo
país. Nos dois últimos anos, cer-
ca de 35 redes de fora fizeram
estreia no Brasil. Entre os mais
recentes estão os espanhóis da
Charanga, marca de roupas in-
fantis, os italianos da Intimissi-
mi, de lingeries, a Sukiya, uma
espécie deHabib's do Japão (pe-
lo modelo de negócios: refei-
ção rápida a baixo custo), os
portugueses da hamburgueria
h3, as montadoras chinesas
JAC Motors e Chery, a lancho-
nete americana Quiznos — si-
milar ao Subway — para citar
poucos nomes.
Muitos desses empresários

têm sido meticulosos na hora
de pesquisar omercado brasilei-
ro, diz Hirai. “Embora o Brasil
seja a culturamais fácil de traba-
lhar entre os países BRIC (Bra-
sil, Rússia, Índia e China), não é

simples assim fazer sucesso. Há
sempre o risco de o cliente não
se adaptar a um produto ou ser-
viço.” Para o executivo, a nova
leva de empresas que vem por
aí deverá afetar o cenário de va-
rejo no Brasil. “Como chegam
cada vez mais marcas popula-
res, se verá concorrência acirra-
da em todas as esferas, entre em-
presários de grande, pequeno
ou de médio porte.”
Entre as promessas de desem-

barque para 2013 está a da rede
suecaH&M, a segundamaior va-
rejista de vestuário do mundo
atrás da Zara.A intenção da com-
panhia seria abrir pelo menos
30 lojas de uma só vez, com foco
nas grandes capitais.
Segundo fontes próximas do

varejo, ainda em vestuário, a
alemã Peek & Cloppenburg
(P&C), a inglesa Debenhams e a
espanhola El Corte Inglés tam-
bémmostraram interesse emde-
sembarcar no Brasil. ■
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AgênciaDesenvolveSPdesembolsou
R$27,3milhõesaosetorenergético

Phil Weymouth/Bloomberg

Casper Hedberg/Bloomberg

Cercade40 redesde
varejo estrangeiras
invademoBrasil

Divulgação

Dupont negocia
unidade de tintas
para automóveis
Empresa química conseguiu
levantar US$ 4,9 bilhões com
o acordo para venda da DPC

A Desenvolve SP — Agência de Desenvolvimento Paulista financiou
R$ 27,3 milhões para empresas ligadas à cadeia produtiva do
setor de petróleo, gás e energia em três anos. As pequenas e médias
empresas do setor de energia foram responsáveis por R$ 19 milhões,
69% do desembolso total. Já o setor de Petróleo e Gás (P&G),
investiu os outros R$ 8,4 milhões, 31%.

O fundo Carlyle
superou a

Apollo Global
Management
na disputa
pela DPC

EMPRESAS

Nova onda é esperada para os próximos 18meses;marcas estão
de olho na classemédia emergente e acirram concorrência

AsuecaH&Mestáentreaspromessasdedesembarquepara2013

Ellen,daDuPont,destacabuscaporvantagemcompetitiva
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 ago. e 1, 2 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




