
Jornal Valor --- Página 4 da edição "05/09/2012 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 04/09/2012@20:41:17

B4 | Valor | Quarta-feira, 5 de setembro de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 5/9/2012 (20:41) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Empresas | Serviços

Meta da Argo é lançar um
shopping a cada 30 meses
Va re j o
Chico Santos
Do Rio

Com meta de lançar um shop-
ping center a cada 30 meses, a Ar -
g o, empresa criada no fim de
2008 por dois ex-executivos da
BRMalls — a maior empresa do
ramo no país — acaba de incor-
porar um terceiro sócio, saído
dos quadros da mesma empresa,
com a missão de aprimorar sua
capacidade de gestão para que
ela venha a se tornar também
uma grande gestora para tercei-
ros. “Não há hoje uma grande
empresa independente nesse ni-
cho e se a economia andar de la-
do vai ser preciso [o setor] ter
muita gestão”, explica Hugo Ma-
theson Drummond, um dos fun-
dadores da empresa ao lado do
mineiro Antonio Arbex.

A Argo controla 60% do shop-
ping Norte Sul Plaza, em Campo
Grande (MS), inaugurado em ju-
nho de 2011, e está construindo,
para operar no primeiro semes-
tre de 2014, o Itaboraí Plaza
(86,5% do capital), empreendi-
mento de R$ 200 milhões que
congrega shopping, dois prédios
de escritórios, um residencial
com mil unidades, um hotel e
um supermercado. Com esse
shopping os empresários espe-

ram chegar a uma receita opera-
cional de R$ 40 milhões por ano.

Itaboraí é uma cidade pobre
da região metropolitana do Rio
de Janeiro, de 218 mil habitantes
(segundo dados do Censo 2010),
urbanização precária e renda per
capita de R$ 8.792,05, quase me-
tade da brasileira (R$ 16.414).
Tornou-se um polo de atração de
investimentos a partir da decisão
da Pe t r o b r a s de ali instalar o
Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro (Comperj), em obras
para operar em 2014, começan-
do por uma refinaria para 165
mil barris de petróleo por dia. Na
esteira do projeto, o município
está se transformando em um
dos berços da chamada nova
classe média, o alvo maior do
empreendimento da Argo.

Segundo Drummond, a indús-
tria de shopping centers, que
chegou ao Brasil no final da déca-
da de 70, vem reduzindo o tama-
nho das cidades eleitas para rece-
ber esses empreendimentos. Ho-
je, segundo ele, já há empresas
buscando localização em cida-
des de 120 mil habitantes.

Ele considera o mínimo ideal
200 mil habitantes com um entor-
no de aproximadamente 400 mil
pessoas, casos de Itaboraí e de Sete
Lagoas (MG), com 214.152 habi-
tantes, onde a empresa detém par-
ticipação de 20% no Shopping 7

Lagoas. Mas os prováveis novos
lançamentos da Argo tendem a ser
na cidade do Rio de Janeiro, nos
bairros de Jacarepaguá e Santa
Cruz, ambos da zona oeste, onde a
empresa já adquiriu terrenos.

Em 2007, quando a BRMalls foi
criada, Drummond tornou-se di-
retor de Desenvolvimento de No-
vos Negócios e Arbex, diretor Co-
mercial. Engenheiros civis, co-
meçaram na Ecisa, uma das pio-
neiras no ramo de shoppings.
Agora eles foram buscar na BR-
Malls outro engenheiro, Carlos
Frederico Youssef, responsável
pelo projeto de gestão.

Com exceção do Norte Sul Pla-
za, as participações que a empre-
sa detém eram antes proprieda-
des dos seus sócios, variando de
35% a 2%. Além do 7 Lagoas, a
companhia participa de dois
shoppings em Juiz de Fora (MG),
mais um em Campo Grande, um
em São Paulo (2% no Villa-Lo-
bos), um em Curitiba e um em
Caxias do Sul (RS).

Para Arbex, o futuro da indús-
tria de shopping no Brasil passa
pela estratificação, seja com o sur-
gimento de “outlets”, seja pelo ru-
mo da extrema sofisticação, caso
do JK, em São Paulo. Ele disse ainda
que a Argo não pretende fazer
aquisições. “Nosso capital é para
desenvolver. Não vamos competir
com os mais capitalizados.”

Na Índia, McDonald’s terá
restaurantes vegetarianos
Re l i g i ã o
Amy Kazmin
Financial Times

McDonald’s, a rede americana
de lanchonetes, vai abrir seus
primeiros pontos de venda ex-
clusivamente vegetarianos em
dois centros de peregrinação da
Índia, como parte de seus esfor-
ços para crescer em um mercado
onde as vacas são sagradas e co-
mer carne vermelha é um tabu.

Os dois McDonald’s vegetaria-
nos deverão abrir as portas no
ano que vem na cidade de Amrit-
sar, lar do Templo Dourado, o lu-
gar mais sagrado para a religião
Sikh da Índia, e na pequena cida-
de de Katra, ponto de partida para
os hindus que visitam o santuário
de Vaisho Devi (que fica em uma
montanha), o segundo maior lo-
cal de peregrinação do país.

A decisão do McDonald’s de
abrir lojas totalmente vegetaria-
nas em dois locais sagrados refle-
te as concessões que as redes de
fast food estrangeiras estão fa-
zendo aos gostos dos consumido-
res indianos, na medida em que
tentam atender um mercado
enorme e em crescimento acele-
rado, oferecendo refeições a pre-
ços acessíveis para os jovens e fa-
mílias de orçamentos limitados.

“Uma loja vegetariana faz total

sentido em lugares com locais de
peregrinação famosos”, diz Ra-
jesh Kumar Maini, um porta-voz
do McDonald’s na Índia.

A rede americana, cuja marca
registrada é o hambúrguer de
carne bovina, vem lutando para
ganhar velocidade na Índia, onde
muitos hindus reverenciam as va-
cas como divindades e não co-
mem carne bovina, mesmo que
não sejam vegetarianos rígidos. A
primeira loja do McDonald’s na
Índia foi aberta em 1996 e servia
hambúrgueres de carne de car-
neiro, mas esta não era considera-
da macia o suficiente e a ideia
acabou sendo abandonada.

Hoje, as ofertas de hambúrgue-
res incluem carne de frango, mas o
McDonald’s também oferece uma
variedade de refeições vegetaria-
nas: o McVeggie (pequena torta de
cenoura, ervilhas e batata), o McA-
loo Tikki (torta de purê de batata
apimentado, frita no óleo) e o McS-
picy Paneer (torta com o tradicio-
nal queijo indiano).

Apesar de uma presença de
mais de uma década e meia na Ín-
dia, o McDonald’s possui hoje ape-
nas 271 lojas no país. Mas Maini
disse que a rede espera dobrar esse
número nos próximos três anos.

As novas lojas totalmente vege-
tarianas de Amritsar e Katra come-
çarão oferecendo os itens vegeta-
rianos já disponíveis no país. A re-

de provavelmente vai desenvolver
novos itens para ampliar a oferta.
“Como vai se tratar de um restau-
rante exclusivamente vegetariano,
teremos de pensar no lançamento
de mais produtos”, afirmou Maini.

O McDonald’s não será a primei-
ra rede de lanchonetes multina-
cional a retirar a carne do cardápio
em algumas de suas lojas indianas.
A rede americana S u b w a y, que tem
280 pontos de venda na Índia,
abriu nesta semana seu primeiro
restaurante totalmente vegetaria-
no no rico estado do Punjab, no
campus de uma universidade pri-
vada, cujos proprietários são vege-
tarianos radicais.

A D o m i n o’s Pizza, a maior re-
de fast food estrangeira na Ín-
dia, tem vários pontos de venda
vegetarianos em alguns bairros
de Mumbai e Gujarat, povoados
principalmente por membros
da religião Jain, cujos seguidores
são vegetarianos radicais.

A Domino’s adaptou bastante
seu cardápio aos gostos locais, ofe-
recendo aos clientes opções api-
mentadas como a pizza keema do
piazza (coberta com carne de car-
neiro moída e apimentada) e a piz-
za cinco-pimentas, inovações que
ajudaram a transformar o país no
terceiro mercado internacional da
rede, perdendo apenas para o Rei-
no Unido e o México.(Tradu -
ção de Mario Zamarian)

L’Oréal inicia obra de centro de pesquisas até março
Cosméticos
Marta Nogueira
Do Rio

A construção do centro de pes-
quisas e inovação da L’Oréal, na
Ilha do Fundão, zona norte do Rio
de Janeiro, depende da conclusão
das negociações entre o governo
do Estado e o Exército, que atual-
mente é o dono do terreno de 28
mil metros quadrados, onde será
erguido o empreendimento. O
plano é que o Estado pague pelo
espaço do Exército e venda-o para
a companhia francesa. A expecta-

tiva da L’Oréal é iniciar as obras
no local até março de 2013 e
inaugurar o centro de pesquisas
em outubro de 2014.

“O projeto desse novo centro é
avaliado entre R$ 70 milhões e R$
100 milhões”, disse ontem o dire-
tor de pesquisa e inovação da
L’Oréal Brasil, Blaise Didillon. O
executivo participou ontem de
cerimônia para apresentar o pro-
jeto ao governador, Sérgio Ca-
bral, no Palácio Guanabara, zona
sul do Rio. Também estiveram no
evento o presidente da empresa
no Brasil, Didier Tisserand, e do
presidente mundial da L’ Oréal,

Jean-Paul Agon, que veio ao Bra-
sil para participar do encontro.

Em dezembro de 2011, duran-
te a assinatura do memorando
de entendimentos com o Estado,
Tisserand disse ao Va l o r que o
centro ficaria pronto em 2013. O
secretário de Desenvolvimento
Econômico do Estado do Rio de
Janeiro, Júlio Bueno, negou que
haja atraso. “Vamos correr o má-
ximo possível para deixar a área
disponível”, disse Bueno. “A ne-
gociação [com o Exército] está
quase fechada”, completou.

O secretário explicou que o
acordo está sendo feito de ma-

neira que atenda a todos os inte-
ressados, incluindo o Exército, a
L’Oréal e a Companhia de Desen-
volvimento Industrial do Estado
do Rio (Codin), que será a gestora
do espaço, em parceria com a
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFJR). “Não é fácil fazer a
n e g o c i a ç ã o”, disse Bueno.

O Brasil será o sexto país a re-
ceber um centro de pesquisa e
inovação da L’Oréal. O projeto se-
rá erguido na Ilha de Bom Jesus
que foi integrada à Ilha do Fun-
dão nos anos 50.

Segundo Didillon, cerca de
200 pesquisadores irão trabalhar

no centro, embora as atividades
comecem com 150. A companhia
tem outros centros de pesquisa
na França, Estados Unidos, Japão,
China e Índia. A primeira fase do
projeto terá 10 mil metros qua-
drados de área construída, com a
possibilidade de expansão caso
haja demanda.

A companhia já trabalha com
pesquisa no país e este ano está
ampliando a equipe para 70
pesquisadores. Parte deles está
na sede da empresa, no centro
do Rio e parte na fábrica, no Jar-
dim América, na zona norte. No
mundo, a empresa emprega

3.600 desses profissionais.
O presidente mundial da

L’Oréal, Jean-Paul Agon, disse
que o mercado brasileiro para
produtos para cabelo é o primei-
ro no mundo. Segundo ele, o
país é ainda o terceiro mercado
para produtos de beleza em ge-
ral. “O centro de pesquisas terá
parcerias com universidades e
companhias locais, o que será
muito importante para o nosso
n e g ó c i o”, completou Agon. A
L’Oréal está presente em mais de
130 países e tem 68.900 colabo-
radores. O faturamento, em
2011, foi de € 20,3 bilhões.

Av i a ç ã o Paralisação de comissários
atrasa duas decolagens para o Brasil

Greve faz
Luf thansa
c a ncelar mais
de 350 voos

MICHAEL PROBST/AP

Segundo dia de greve de comissários da maior companhia aérea alemã causou filas em três aeroportos, na Alemanha: Frankfurt (foto), Munique e Berlim

Alberto Komatsu
De São Paulo

Os passageiros da Lufthansa ,
maior companhia aérea da Alema-
nha, enfrentaram, ontem, o segun-
do dia de greve de comissários da
empresa alemã, que resultou no
cancelamento de 352 voos, ou o
equivalente a um em cada seis pro-
gramados. No total, a Lufthansa
opera em torno de 1,8 mil voos
diariamente, em todo o mundo.

Duas decolagens para o Brasil
foram atrasadas por causa da pa-
ralisação, informou a companhia,
no país. Os manifestantes pedem
aumento salarial e mudança na
escala de voos, entre outros itens.

O sindicato independente de
tripulantes de voo, na Alemanha,
anunciou nova greve, de 24 horas,
para sexta-feira. A manifestação,

em dias intercalados, teve início na
sexta-feira, dia 31 de agosto, com
uma paralisação por oito horas.

Do total de voos cancelados,
ontem, 217 tinham como ori-
gem ou destino o aeroporto de
Frankfurt. Em Munique, foram
120 cancelamentos. Em Berlim,
mais 15 voos cancelados.

No Brasil, a Lufthansa e a sua
controlada Swiss (que não parti-
cipa da greve) oferecem 28 fre-
quências por semana, o equiva-
lente a quatro por dia. O voo que
decolaria ontem de Frankfurt pa-
ra o Rio de Janeiro às 10h15 (ho-
rário da Alemanha, cinco horas a
mais em relação ao fuso de Brasí-
lia) estava previsto para sair às
15h15. O pouso original, marca-
do para 17h25 (fuso de Brasília)
foi alterado para 21h50. A volta
para Frankfurt, com decolagem

do Aeroporto Internacional An-
tonio Carlos Jobim (Galeão), es-
tava prevista para 23h30.

O voo que decolaria de Munique
para São Paulo, às 21h45 de ontem
(horário da Alemanha) está previs-
to para sair às 10h de hoje. O pouso
em São Paulo (fuso de Brasília),
previsto originalmente para às 5
horas de hoje, foi mudado para às
17h35. O voo de retorno, com de-

colagem do Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos (Cumbica), está
previsto para às 19h05.

O voo entre Frankfurt e São
Paulo não sofreu alteração de
horário. Ele estava previsto para
decolar às 22h15 de ontem (ho-
rário da Alemanha) e pousar às
5h15 em Cumbica.

O sindicato representa em tor-
no de 18 mil comissários da Luf-

thansa. Os funcionários pedem
5% de aumento salarial, retroati-
vo a janeiro, para compensar três
anos sem reajuste, mas a compa-
nhia aérea alemã oferece 3,5%. Os
trabalhadores também reivindi-
cam garantias de trabalho contra
eventuais terceirizações.

Segundo especialistas, a Luf-
thansa estaria perdendo até US$
6,3 milhões por dia de paralisação.

A companhia está implementan-
do um programa de corte de cus-
tos de US$ 1,5 bilhão. Em meados
de maio, a Lufthansa anunciou
plano de redução de 3,5 mil em-
pregados, a maioria em áreas ad-
ministrativas. Em 2010, a empresa
enfrentou uma greve de pilotos
que custou o cancelamento de 2,8
mil voos, naquela ocasião. (Com
agências internacionais)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  5 set. 2012, Empresas, p. B4.




