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A Steel Americas, siderúrgica
que o conglomerado alemão
ThyssenKrupp pôs a venda nos
EUA, atraiu o interesse de nove
investidores, que estudam fazer
ofertas pelo ativo, disseram vá-
rias fontes com conhecimento
do assunto à agência Dow Jones.
Além da Steel Americas, que
fica no estado americano do Ala-
bama, a ThyssenKrupp está ven-
dendo também sua participa-
ção de 73% na brasileira Compa-
nhia Siderúrgica do Atlântico
(CSA), no Rio, para reduzir sua
dívida, que em junho chegava a
€ 5,8 bilhões.

FINANÇAS

A Dufry fechou um acordo para
comprar 51% do negócio de va-
rejo de viagem do grupo
grego Folli Follie, por
€ 200,5 milhões. A
companhia ainda
tem opção para
comprar os 49%
restantes da opera-
ção num prazo de
quatro anos. A transa-
ção acontece em meio
a um ambiente de profun-
da recessão econômica e instabi-
lidade social na Grécia. Mesmo
assim, o turismo no país tem
tido um desempenho razoável.

Usina da Thyssen nos
EUA desperta interesse

A Redecard terá um novo presi-
dente a partir de novembro,

mais uma mudança na dire-
toria da empresa de car-

tões desde que o con-
trolador Itaú Uni-
banco desembolsou
R$ 10,5 bilhões para
fechar o capital da

companhia. Claudio
Yamaguti, na Rede-

card desde o ano passa-
do, será substituído na pre-

sidência por Milton Maluhy Fi-
lho, que atualmente é sócio e
diretor executivo do Itaú BBA,
braço de atacado do Itaú.

● Apesar da “aura” da marca, a
Osklen não tinha, até agora, fôle-
go financeiro suficiente para real-
mente partir para cima de suas
principais concorrentes na dispu-
ta pelos consumidores das clas-
ses A e B. Como agora é parte da
Alpargatas, conglomerado que
teve receita líquida de R$ 2,6 bi-
lhões no ano passado, esse posi-
cionamento deverá mudar.

Segundo Márcio Utsch, diretor-
presidente da Alpargatas, o pri-
meiro alvo da reformulação da
estratégia de negócios da marca
será justamente dominar uma
fatia maior do mercado em que já
está inserida. Recentemente, ou-

tras redes voltadas à classe mé-
dia alta iniciaram projetos de ex-
pansão. O exemplo mais eviden-
te é o da Restoque, dona da mar-
ca Le Lis Blanc, que lançou no-
vas linhas de moda masculina,
de jeans e de cosméticos.

Segundo Utsch, a Alpargatas
também vai buscar a ampliação
do portfólio da Osklen. Entre as
possibilidades de expansão es-
tão a linha de calçados e diver-
sos tipos de produtos relaciona-
dos à moda praia. O desenvolvi-
mento de linhas secundárias é
outro vetor a ser estudado. Se-
gundo Oskar Metsavaht, uma par-
ceria da marca com a Riachuelo
mostrou que o interesse pelo esti-
lo Osklen pode ser ampliado,
com as devidas adaptações, a
outras faixas de renda. “Na épo-
ca, percebi uma demanda repri-
mida na classe C”, diz. / F.S.

O presidente executivo do JP-
Morgan Chase, Jamie Dimon,
disse que seu banco perdeu até
US$ 10 bilhões como conse-
quência da compra do banco
Bear Stearns durante a crise, a
pedido do governo. “Eu direi
que perdemos US$ 5 bilhões a
US$ 10 bilhões em várias ques-
tões relacionadas ao Bear
Stearns até agora. E sim, eu clas-
sifico essas perdas como injus-
tas”, disse, Segundo ele, as per-
das derivam de litígios e baixas
contábeis, entre outros gastos.
Na semana passada, o banco foi

alvo de um novo processo civil
do advogado geral de Nova
York, que tenta responsabilizar
o banco por alegações de que o
Bear Stearns enganou investido-
res ao comprar ativos lastrea-
dos em hipotecas.

VAREJO
Dufry fecha acordo
com a grega Folli Follie

Americana Zacky
Farms pede concordata

THE NEW YORK TIMES / NOVA YORK

Continua sendo muito compen-
sador trabalhar em Wall Street.
O setor financeiro de Nova York
cortou milhares de empregos
nos dois últimos anos. Mas, para
os que ficaram, a remuneração
anual atingiu patamares pratica-
mente recordes, segundo relató-
rio divulgado na terça-feira.

Desde a crise financeira, as em-
presas de Wall Street viram-se
às voltas com duas forças de mer-
cado concorrentes. Diante de
uma carga reguladora maior,
uma recuperação econômica le-
tárgica e a perda dos instrumen-
tos que outrora se destacavam
por proporcionar gigantescos fa-
turamentos, os bancos tentaram
cortar o que representava seu
gasto maior: as pessoas.

Entretanto, em Wall Street
persiste a ideia de que os lucros
não decorrem simplesmente da
contenção dos custos: os gran-
des salários ainda são necessá-
rios para atrair talentos de ou-
tras empresas. Para tanto, as em-
presas procuraram cortar os em-
pregos e os gastos não relaciona-
dos às remunerações, e não as
remunerações em si. Em 2011,
tanto o Goldman Sachs quanto o
Bank of America, por exemplo,
anunciaram grandes programas
de corte destes custos.

Como resultado, as remunera-
ções continuam em geral aumen-
tando, mesmo que alguns acio-
nistas pressionem as compa-
nhias a baixar ainda mais os cus-
tos, em razão do escasso cresci-
mento dos lucros. O relatório
mostrou que, no ano passado, o
total das remunerações em Wall
Street subiu 4%, para mais de
US$ 60 bilhões. O que supera os
totais gastos antes que a crise fi-
nanceira fizesse sentir todo o
seu peso nos pagamentos, com
exceção de 2001 e 2008.

O pacote médio de remunera-

ção dos empregados no setor de
valores mobiliários em Nova
York foi de US$ 362,9 mil no ano,
uma alta de 16,6% nos dois últi-
mos anos. “É um bom trabalho,
se você o conseguir”, disse o con-
trolador Thomas P. DiNapoli.

Os resultados certamente vão
provocar reprovação entre o pú-
blico em geral e em Washington,
onde os pacotes de remunera-
ção mais generosos têm sido al-
vos de ataques. No entanto, o re-
latório só fornece uma descrição
bastante sintética das finanças
de Wall Street. Os dados referen-
tes aos salários são de 2011. Com
o terceiro trimestre já contabili-

zado, as companhias de Wall
Street logo começarão a elabo-
rar o seu pool de bonificações e
sua distribuição. Para alguns pro-
fissionais de Wall Street, as boni-
ficações de fim de ano podem su-
perar 50% do total das suas remu-
nerações profissionais.

Entretanto, as expectativas pa-
ra este ano são bastante eleva-
das, segundo outro estudo divul-
gado na terça-feira. Cerca de
48% dos 911 funcionários de
Wall Street ouvidos pela eFinan-
cialCareers.com disseram achar
que, este ano, suas bonificações
serão superiores às de 2011. /

TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

SIDERURGIA CARTÕES ALIMENTOS

Menos emprego e mais salário em Wall Street

JP Morgan diz ter perdido até
US$ 10 bi com compra do Bear Sterns
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Redecard terá novo
comando em novembro

A produtora de carne de frango
americana Zacky Farms entrou
com pedido de concordata na
segunda-feira, apontando como
justificativa o aumento dos pre-
ços do milho e da soja provoca-
do pela pior estiagem em déca-
das nos Estados Unidos. A em-
presa informou que teve proble-
mas de liquidez e gastos de US$
1,8 milhão por semana para ali-
mentar 1,9 milhão de perus e
600 mil frangos por causa do
aumento dos preços do milho e
da soja, de acordo com os docu-
mentos enviados ao Tribunal
de Falências de Sacramento.

Osklen será marca
mundial de luxo
da Alpargatas
Dona da Havaianas comprou 30% da grife carioca, com opção de
compra de mais 30%, em acordo que pode chegar a R$ 130 milhões

Com Alpargatas,
Osklen avança
sobre concorrência

Carreiras

R$ 10 bi

Moda. Utsch (E) e Metsavaht: Alpargatas venceu disputa com grupos franceses pela Osklen

FOI O GASTO
PARA FECHAR
O CAPITAL DA

REDECARD

● Remuneração

Fernando Scheller

A Osklen, criada há 23 anos pe-
lo médico e estilista Oskar
Metsavaht, é a nova aposta da
Alpargatas para aumentar sua
presença no mercado interna-
cional, após o sucesso da expe-
riência com a Havaianas. O
grupo brasileiro de moda apos-
ta na grife carioca como uma
“porta de entrada” para o mer-
cado de luxo mundial, hoje do-
minado por marcas de conglo-
merados como os franceses
PPR e LVMH.

Ontem, a Alpargatas – contro-
lada pelo grupo Camargo Corrêa
– oficializou a compra de 30% de
participação na Osklen. O preço
pago pela empresa considerou
um múltiplo de 13 vezes o Ebitda
(lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortizações). A
Alpargatas divulgou que o de-
sembolso inicial na transação se-
rá de R$ 67,5 milhões. No entan-
to, o contrato firmado entre as
partes garante à proprietária da
Havaianas a opção de elevar sua
fatia para 60% em 12 meses, o
que deve fazer com que o negó-
cio chegue ao dobro do valor.

De acordo com Márcio Utsch,
diretor-presidente da Alparga-
tas, as conversas com a Osklen
começaram há cerca de um ano e
meio e fazem parte de uma estra-
tégia definida pelo grupo há oito
anos: a formação de um portfó-
lio de marcas com potencial para
virar “objeto de desejo”. Foi com
esse intuito que, além de interna-
cionalizar a Havaianas, a Alparga-
tas comprou o direito de explo-

rar as grifes esportivas Mizuno e
Timberland no País.

A Osklen, porém, tem um posi-
cionamento diferente porque,
apesar de investir em um portfó-
lio de moda casual, traz caracte-
rísticas geralmente associadas
ao mercado de altíssima renda.
Segundo o professor Silvio Pas-
sarelli, diretor do MBA em Ges-
tão do Luxo da Fundação Arman-
do Álvares Penteado (Faap), a
Osklen mostra uma “constância
de propósitos e valores” condi-
zente com as marcas mais deseja-
das do mundo. “Desde a funda-
ção, o desenvolvimento da Osk-

len tem sido sólido, apesar de
um tanto lento”, diz Passarelli.

Expansão. Apesar de ter levado
a empresa do zero a uma receita
anual de quase R$ 250 milhões,
Metsavaht não esconde que, so-
zinho, sua capacidade de expan-
são era limitada. Por isso, nos úl-
timos dois anos, negociou a Osk-
len com grupos de moda – como
o brasileiro InBrands e os france-
ses LVMH e PPR – e com fundos
de investimento como o Gávea.
As conversas não foram adiante,
explica o estilista, porque o cria-
dor não estava pronto para aban-

donar sua “criatura”.
O empresário diz que a maio-

ria dos investidores apresentou
propostas que poderiam deterio-
rar a imagem da marca. Segundo
Metsavaht, a maior parte das em-
presas de moda adquiridas por
fundos de investimento são gri-
fes que “nunca decolaram” ou
que se encontram em “trajetória
descendente”. “Não estava inte-
ressado em sair neste momento.
Eu ainda acho que estou no meio
do caminho da história da Osk-
len. Precisava de alguém com vi-
são de médio e longo prazo.”

Mesmo a partir do ano que

vem, quando Metsavaht passará
a ser um sócio minoritário da gi-
gante Alpargatas, ele continuará
a ter voz ativa nos rumos da Osk-
len. Isso porque, segundo Utsch,
a fábrica da marca continuará no
Rio de Janeiro, sob a batuta do
fundador. Agora, as partes come-
çam a negociar como expandir a
Osklen no Brasil e lá fora sem
perder a “aura” construída ao
longo de duas décadas.

Utsch e Metsavaht não quise-
ram arriscar uma previsão sobre
o potencial de crescimento da
Osklen. Hoje, a empresa tem 71
lojas no País e tem presença no

Japão, nos Estados Unidos, na
Itália, no Uruguai e na Argenti-
na. “Estamos nos principais po-
los de moda do mundo, ao lado
das marcas mais conhecidas”, as-
sinala o criador da Osklen.

O ajuste de um produto seg-
mentado a um gigante nacional
deverá envolver, provavelmen-
te, a criação de linhas secundá-
rias para ampliar a oferta da Osk-
len. O “pacote” de aquisição in-
clui um segundo negócio de Met-
savaht, a linha de bolsas e calça-
dos New Order, que tem um posi-
cionamento mais popular do
que o da “marca-mãe”.

Setor financeiro de Nova
York cortou milhares de
postos nos últimos anos,
mas quem ficou tem
tido ganhos maiores
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ESTAMOS ANTECIPANDO PARA 11/10, QUINTA-FEIRA
O FECHAMENTO PUBLICITÁRIO DAS SEGUINTES EDIÇÕES.

12 OUTUBRO

Plantão de Publicidade  - 12 às 18hs 
Sede - Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 - 4º andar - sala 31

EXPEDIENTE

VEÍCULO EDIÇÃO AP MATERIAL

O ESTADO DE S. PAULO 13, 14 e 15/10 18h00 21h00

CADERNO 2 (Classificados/Noticiário) 13, 14 e 15/10 18h00 21h00

LINK  15/10 ------ 21h00

CAD. VIAGEM 16/10 ------ 21h00

CLASSIFICADOS 13, 14 e 15/10 17h00 18h00

JORNAL DA TARDE 13, 14 e 15/10 18h00 21h00

CLASSIFICADOS 13, 14 e 15/10 17h00 18h00

CLASSIFICADOS POR TELEFONE

Tel.: 3855-2001

Dia 12/10 - das 08h00 às 20h00

Dia 13 e 14/10 - Não haverá expediente

CSC

Tel.: 3457-8400

Dia 12, 13 e 14/10 - Não haverá expediente

BALCÕES / CAPITAL 

IGUATEMI: Shopping Iguatemi 1A 04

Tels.: 3815-3855 – 3815-3523

Dia 12/10 - das 14h00 às 20h00

Dia 13/10 - das 10h00 às 22h00

Dia 14/10 - das 14h00 às 20h00

LIMÃO: Av. Engº Caetano Álvares, 55

Tel.: 3856-2139 – 3857-4611

Dia 12, 13 e 14/10 - Não haverá expediente

US$ 60 bi
foi o total gasto pelas
empresas instaladas em
Wall Street com remuneração
no ano passado, um
crescimento de 4% em
relação aos gastos totais
feitos no ano anterior
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 out. 2012, Economia & Negócios, p. B15.




