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Pneus De olho em aquisições de
lojas, grupo revisa organização

Pirelli muda
para crescer
no varejo
Eduardo Laguna
De São Paulo
A Pirelli acaba de implementar
uma nova estrutura organizacional para coordenar o desenvolvimento dos negócios de varejo no
Brasil. No rearranjo, a figura do
diretor-executivo (CEO, na sigla
em inglês) dá lugar a dois novos
cargos: um de diretor de operações, encarregado das atividades
industriais, e outro de presidente
da rede de revendas, dedicado
apenas às atividades ligadas às
lojas de pneus.
A mudança na organização
acontece no momento em que a
Pirelli busca reforçar sua atuação
direta no varejo, com a compra
em abril da rede de lojas Campneus, sediada em Campinas.
Mauro Pessi, que atuava como
diretor-executivo, assume na nova
estrutura a presidência da Pneuac,
o braço da Pirelli na distribuição.
Caberá a ele não só coordenar a
integração da Campneus como
também comandar novas aquisições planejadas pela empresa.
Já para o posto de diretor de
operações, a Pirelli contratou o
executivo italiano Gianfranco

Sgrò, que chega à empresa após
cargos de comando em companhias de logística: presidiu as
operações no Sul da Europa,
Oriente Médio e África da Ceva
Logistics e chegou a assumir a
direção dos negócios na Itália e
América do Sul do grupo TNT
entre 2003 e 2006.
Sgrò assume agora a missão
de gerenciar as cinco fábricas da
Pirelli no Brasil, além das outras
duas unidades na Argentina e
na Venezuela. “Chamaria isso de
uma reorganização funcional à
recente estratégia da Pirelli”, diz
Paolo Dal Pino, o presidente da
filial na América Latina ao se referir à investida do grupo italiano no varejo brasileiro.
“Independente de potenciais
outras aquisições, nossa rede (de
revendas) já ficou bastante complexa”, acrescenta o executivo,
que está à frente das mudanças.
Depois da compra de 54 lojas
da Campneus, a Pirelli passou a
ter 102 lojas próprias no Brasil,
dentro de um universo de aproximadamente 550 revendedores
exclusivos da marca. Tanto Pessi
como Gianfranco Sgrò vão se reportar diretamente a Dal Pino.
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Paolo Dal Pino, presidente da Pirelli na América Latina: empresa cria comando para os negócios no varejo, após comprar em abril a rede de lojas Campneus

O objetivo com o projeto no
varejo, segundo a empresa, é se
aproximar do consumidor e
acompanhar a transformação
dos canais de distribuição no
mercado brasileiro. Dados da
Anip, a entidade que abriga os
fabricantes nacionais de pneumáticos, mostram que o canal
de reposição é responsável por
44,5% das vendas de pneus no
Brasil — mais do que os 31,6%
referentes aos volumes consumidos pelas montadoras e do
que os 23,9% das exportações.
A América do Sul, onde o Brasil
corresponde ao mercado mais
relevante, responde por cerca de
um terço do faturamento da Pi-
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relli no mundo, que somou € 5,6
bilhões no ano passado. “É uma
área onde a Pirelli é líder e isso
não acontece em outros mercados”, diz Dal Pino, ao tentar dar a
dimensão da importância do
país aos negócios do grupo.
O programa de investimentos
conduzido no Brasil desde o ano
passado prevê desembolsos de
US$ 500 milhões até 2014, o que
inclui recursos destinados à modernização fabril, pesquisa e desenvolvimento, além de um novo campo de provas em Elias
Fausto, no interior paulista.
Além dos números financeiros, o Brasil será celebrado em
um dos produtos mais conheci-

dos da marca, embora sem finalidade comercial: o Calendário Pirelli. O Rio de Janeiro foi escolhido como cenário do calendário
de 2013, a ser lançado mundialmente no dia 27 de novembro. As
fotos foram feitas por Steve McCurry — o mesmo autor do celebre retrato da garota afegã publicada na capa da revista National
Geographic em junho de 1985.
Todos os anos, a empresa distribui gratuitamente cerca de 20
mil exemplares do calendário.
“A decisão de lançar o calendário no Brasil foi tomada para homenagear o país, que passou por
uma transformação social impressionante”, explica Dal Pino.

Segundo ele, os negócios no
Brasil — principal mercado do
grupo mundo — vão bem, mas
em um ambiente mais desafiador do que no passado, tendo
em vista a crescente presença de
produtos importados.
Na visão do executivo, as últimas medidas do governo — como
desoneração da folha de pagamento e a majoração do imposto
de importação de algumas linhas
de pneus, de 16% para 25% — significam um avanço, porém insuficiente para reequilibrar a produção nacional ante os importados.
Ainda falta, segundo ele, estabelecer preços de referência mínimos
para as importações do produto.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Empresas, p. B8.

Petrobras negocia ativos do
Golfo com três compradores

Country Controller
Our client is a large American multinational home products company.

São Paulo - SP  Attractive Package
Reporting to the Regional Finance Director, the main
activities of this professional include:
 Responsible for accurate and timely execution
of accounting functions (timely entries, accruals,
reconciliations);
 Responsible for the integrity of the general ledger
and ﬁnancial statements;
 Closing monthly, quarterly and annual accounting
periods.

The professional we are looking for must be an
authority in accounting (active CRC) with solid
experience in the ﬁnancial area. Experience in
manufacturing or assembly industries is desirable.
Team management, strong leadership skills,
analytical capability, strong knowledge in BRGAAP,
USGAAP and Tax; ﬂuent in English and desirable
ﬂuency in Spanish complete the proﬁle.

Candidates must send CV through www.michaelpage.com.br, with the reference FSDZ115742
CVs will be reviewed by Sebastian Dominguez

Specialists in Finance & Tax Recruitment
164 ofﬁces in 34 countries | www.michaelpage.com.br
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Petróleo
Samantha Pearson
Financial Times
A Petrobras está preparada para vender até US$ 6 bilhões de
seus ativos no Golfo do México
em um dos maiores desinvestimentos da empresa, enquanto a
desaceleração global das commodities pressiona as maiores
companhias brasileiras a entrar
em uma nova era de austeridade.
A presidente da Petrobras, Graça Foster, afirmou que a empresa
estreitou as conversas com cerca
de três potenciais compradores.
A estatal planeja concluir a
venda das fatias nos campos de
petróleo no início do próximo
ano — parte de um plano de
US$ 14,5 bilhões de ativos disponíveis que vai incluir refinarias
nos Estados Unidos e no Japão.

“Estamos muito próximos de
concluir o negócio”, afirmou
Graça Foster, que tem insistido
numa redução generalizada de
custos na estatal brasileira desde
que assumiu, em janeiro.

Graça Foster estima
valor de US$ 8 bilhões
para os ativos de
exploração no Golfo
do México
Ela estimou um valor de
US$ 8 bilhões para os ativos de exploração da Petrobras no Golfo do
México, acrescentando que a companhia está preparada para vender
uma participação com valor entre
US$ 4 bilhões e US$ 6 bilhões e considera abrir mão do controle majoritário sobre alguns blocos.
Para a Petrobras, a alienação de

parte dos ativos no Golfo do México encerra um período agressivo
de décadas de expansão em águas
americanas, onde investiu em quase 190 blocos de exploração.
Enquanto Graça Foster não revela os nomes das companhias interessadas nesses ativos, a imprensa local diz que Shell, Exxon, Chevron e BP são as mais dispostas em
aumentar suas posições na região.
Os recursos levantados serão
destinados no desenvolvimento
das próprias reservas de óleo no
Brasil, que devem consumir grande parte dos aportes de US$ 236,5
bilhões previstos pela Petrobras
nos próximos quatro anos.
O caixa extra também vai suavizar preocupações financeiras na
Petrobras, que em agosto reportou
seu primeiro prejuízo trimestral
em 13 anos e perdeu mais de R$ 60
bilhões em valor de mercado
nos últimos dois anos.

Foxx deve fechar compra
da Haztec até novembro
Saneamento
Beatriz Cutait
De São Paulo
A Foxx Inova Ambiental afirmou ontem que a compra da Haztec segue em curso e deve ser
concluída até meados de novembro, um mês após o previsto. Circularam no mercado recentemente informações indicando
que a negociação entre os donos
da Foxx e um fundo de investimentos estrangeiro que entrará
em seu capital estaria azedando,
o que poderia inviabilizar a aquisição da Haztec. Mas a empresa,
que não revela o nome do futuro
sócio, nega qualquer problema.
“A fase de diligência para a aquisição da Haztec pela Foxx será concluída até 15 de outubro. O processo tem ocorrido de forma satisfatória para a Foxx, apesar da extensão do prazo por mais 30 dias na

conclusão desta etapa. A partir daí,
conforme firmado no contrato de
compra e venda, o fechamento do
negócio deve ocorrer até 15 de novembro”, afirmou a Foxx, em nota.
Em entrevista ao Valor no início de julho, um dos donos da
companhia, Milton Pilão Júnior,
afirmou que o fundo de investimento com o qual a empresa negocia deverá ter participação de
no máximo 30% no capital e disse que o aporte será feito na Inova Tec, detentora da Foxx.
A empresa tem planos ousados de expansão no setor de saneamento, especificamente na
área de geração de energia via
tratamento térmico de resíduos,
na qual projeta investimento de
R$ 3,2 bilhões em cinco anos.
A Haztec, por sua vez, tem forte
atuação no Rio de Janeiro e passa
por sérias dificuldades financeiras. Uma fatia de 45,5% da companhia está nas mãos do fundo In-

fraBrasil e 22,4% pertencem ao
FIP Caixa Ambiental, ambos administrados pela Mantiq Investimentos, do Santander. Outros
25,2% são detidos pela Synthesis
(do fundador Paulo Tupinambá)
e o restante (6,9%), pelo fundo
Bradesco FIP Multisetorial.
Embora a Foxx diga que a operação de aquisição da empresa
esteja em fase final, a Haztec segue com pendências jurídicas. A
companhia fluminense é acusada de não ter pago o valor integral acertado para comprar a
Geoplan, em outubro de 2007.
A Geoplan do Brasil, controlada
pelo fundo americano de private
equity Nexus Partners, entrou com
uma ação em 2009 por quebra de
contrato, exigindo a devolução
dos ativos. A Geoplan entrou ainda
na Justiça pedindo arresto de bens
e a Haztec teve negada a liminar
para impedir a atuação de um perito dentro da companhia.

