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Moda

Fernando Scheller

A holdingdemoda bra-
sileira InBrands fe-
chou parceria com a
PVH e a American

Sportswear para comercializar e
distribuir, por dez anos, as rou-
pas da americana Tommy Hilfi-
ger no País. O contrato terá iní-
cio em 1.º de janeiro.

O grupo PVH, dono da Tom-

my, também controla a Calvin
Klein e o portfólio da Heritage
Brands, que inclui grifes como
DKNY e Michael Kors. A partici-
pação da América Latina nas ven-
das anuais da Tommy Hilfiger é
de 4% do total de US$ 5,6 bi-
lhões, ou US$ 220 milhões.

No Brasil, a operação da Tom-
my já tem mais de uma década,
mas a presença da grife america-
na ainda é tímida: são 15 lojas em
sete capitais (São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador, Brasília, Curi-
tiba, Porto Alegre e Belo Hori-
zonte). Na avaliação de analistas
em varejo, a principal contribui-
ção que a InBrands pode dar à
Tommy no Brasil está na distri-
buição, já que administra 340 uni-
dades no País.

Oficialmente, a InBrands não
comenta expectativas em rela-
ção à marca, mas já definiu que o
executivo Paulo Matos ficará res-
ponsável pela operação.

Desde que foi criada, em 2007,
a InBrands luta para se tornar re-
levante no cenário brasileiro de
moda, inspirada em grupos de lu-
xo internacionais como o fran-
cês LVMH. Criada a partir da
Ellus, a InBrands foi adicionan-
do marcas ao seu portfólio nos
últimos cinco anos. Até agora, o

negócio mais relevante foi
a aquisição da Companhia
das Marcas, dona da Ri-
chards. A compra fez o fatu-
ramento do grupo mais do
que dobrar entre 2011 e
2012. No primeiro semes-
tre, a InBrands teve receita
de R$ 431 milhões.

Noentanto, o crescimen-
to não veio sem dificulda-
des. A InBrands fechou o
segundo trimestre com
prejuízo de R$ 12,2 mi-
lhões. No período, as ven-
das da Richards tiveram
queda de 6,7% sobre 2011.
As marcas da InBrands que
mais crescem são a Ellus e
a Mandi, adquirida em
abril deste ano.

Embora a Tommy Hilfi-
ger seja uma marca popular
no exterior, a especialista
em moda do Grupo Troia-
no de Branding, Marie-
Oceane Gazurek, afirma
que a grife faz sentido den-
tro do portfólio da holding
brasileira, voltado às clas-
ses A e B. “É normal que
marcas populares lá fora se
posicionem aqui para uma
classe mais elevada. A Zara
também está fazendo isso.”

Burger King
prevê fechar ano
com 300 lojas

Lílian Cunha

Rodolfo Jungi Nagai, funda-
dor da rede atacadista Assaí,
que hoje pertence ao Grupo
Pão de Açúcar, deve fechar ho-
je, segundo fontes do setor, a
compra da rede de supermer-
cados Russi, com sede em Jun-
diaí, no interior de São Paulo.
O Russi tem 16 lojas e fatura-
mento anual estimado em R$
800 milhões.

Nagai ficará com o controle da
empresa em troca de assumir a

dívida da companhia varejista,
calculada em R$ 200 milhões.

O Russi é uma empresa fami-
liar com 60 anos de mercado. No
início do ano passado, a família
Russi decidiu profissionalizar a
gestão e contratou Oseas San-
tos, ex-diretor financeiro da
Anhanguera Educacional, que
também já foi vice-presidente fi-
nanceiro do Walmart.

No início do ano, a rede chile-
na Cencosud negociou a compra
do Russi. Mas a aquisição não foi
adiante, segundo fontes, por cau-
sa das desavenças entre os fami-
liares, que em seguida, reassumi-
ram o controle da rede, com lo-
jas em Jundiaí, Várzea Paulista,
Itupeva, Campo Limpo Paulista,
Hortolândia, Valinhos, Bragan-
ça Paulista e Itatiba. Ainda segun-
do fontes, o Russi também so-

freu com desabastecimento nos
primeiros meses do ano, por con-
ta de problemas financeiros da
companhia. Orides Russi, um
dos acionistas da rede, também
é vice-presidente do conselho
deliberativo da Associação Pau-
lista de Supermercados (Apas).

Agora, Nagai deve assumir o
controle e a família será afastada
do negócio. As negociações en-
tre as partes levaram aproxima-
damente três meses.

Pastel. Rodolfo Nagai come-
çou seus negócios vendendo fari-
nha de trigo para bancas de pas-
tel de feira em São Paulo. Fun-
dou a rede Assaí no início dos
anos 70. Em 2007,quando o Gru-
po Pão de Açúcar (GPA) com-
prou 60% da empresa por R$ 208
milhões, o Assaí já tinha 30 lojas.

Dois anos depois, em 2009, o gru-
po adquiriu o restante da compa-
nhia, por mais R$ 175 milhões.

Até o fim do ano passado,
quando venceu o prazo de dois

anos da cláusula de não competi-
ção – que impede o vendedor de
concorrer diretamente com o
comprador –, o empresário se
manteve afastado do segmento.

Dedicou-se ao ramo de laticí-
nios, com a marca de queijos Ven-
cedor. Chegou a ter seis laticí-
nios que faturavam em média R$
220 milhões ao ano.

Em novembro do ano passa-
do, Nagai vendeu para a BRF -
Brasil Foods o laticínio Heloísa,
localizado na cidade de Terenos,
em Mato Grosso do Sul, por R$
122,5 milhões. Na mesma época,
Nagai decidiu voltar ao ramo de
supermercados, ao se associar
em 2011 ao amigo Paulo Tadao,
dono da rede paulista de super-
mercados Ricoy, com 74 unida-
des em 20 cidades e receita de R$
1,5 bilhão. A empresa, desde en-
tão, está sendo reestruturada
por Nagai e pela equipe que ge-
renciava o Assaí antes da venda
para o Grupo Pão de Açúcar.

A reportagem do Estado ten-
tou contato com Rodolfo Nagai
e a diretoria do Russi para co-
mentar o assunto, mas não obte-
ve resposta.

MARCELO XIMENEZ/ESTADÃO-9/8/2000

Ex-dono do Assaí compra rede de supermercados Russi

INBRANDS SE UNE
À TOMMY HILFIGER
Marca americana tem hoje 15 lojas no Brasil

Vinicius Neder / RIO

A rede de lanchonetes Burger
King deve chegar ao fim do ano
com 300 pontos de venda (lojas
e quiosques) no País, após abrir
100 unidades e investir R$ 140
milhões em 2012, segundo esti-
mativa do diretor-presidente da
BK do Brasil, Iuri Miranda. Atual-
mente, a rede tem 260 pontos de
venda em 18 Estados.

O crescimento, acelerado a
partir do ano passado, é necessá-
rio para dar conta de atingir a me-
ta de mil unidades até 2016, defi-
nida após a criação da BK do Bra-
sil. Representante no Brasil da
rede de fast food americana,
maior concorrente global do
McDonald’s, a empresa é uma
joint venture entre a matriz e o
fundo de private equity Vinci
Partners.

O mercado do Rio é um bom
exemplo dessa aceleração. No
ano passado, a rede tinha oito lo-
jas na região metropolitana. Ho-
je, são 28, e a perspectiva é encer-
rar o ano com 40, gerando 2 mil
novos empregos. No Brasil todo,
serão 11 mil funcionários até o

fim do ano.
Para Miranda, as metas são fac-

tíveis porque o crescimento do
consumo no Brasil vai continuar
e a marca tem boa aceitação en-
tre os consumidores brasileiros.
“Pela própria dinâmica da socie-
dade, as pessoas comem cada
vez mais fora de casa”, disse Mi-
randa ontem, na inauguração de
uma loja de 650 metros quadra-
dos no Centro do Rio.

Segundo ele, o fator determi-
nante para a aceleração do cresci-
mento da rede no Brasil foi a cria-
ção da master franqueada, em ju-
nho do ano passado. À época não
foi revelado o valor do aporte da
Vinci Partners, gestora de recur-
sos baseada no Rio e que tem en-
tre os donos Gilberto Sayão, ex-
sócio do banco Pactual. A partici-
pação acionária dos sócios da BK
do Brasil não é revelada.

No início do ano, a Burger
King do Brasil comprou as 78 lo-
jas em São Paulo e no Rio que
pertenciam ao grupo BGK, co-
mandado pelo empresário Luiz
Eduardo Batalha – que trouxe a
marca para o País, em 2004.

Em setembro de 2010, a ma-
triz da rede Burger King foi com-
prada, por US$ 3,3 bilhões, pelo
fundo 3G Capital, controlado pe-
los brasileiros Jorge Paulo Le-
mann, Carlos Alberto Sicupira e
Marcel Telles, principais acionis-
tas da cervejaria AB Inbev.

Schincariol vira
Brasil Kirin e terá
novas marcas
Empresa comprada há um ano pela japonesa Kirin deverá entrar
em mercados em que ainda não atua, como o de bebidas funcionais

PAULO LIEBERT/ESTADÃO
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Mudança. Novo posicionamento da Schin levou seis meses para ser definido, disse Domenico

O nome da família Schincariol
aos poucos está sendo desvincu-
lado da cervejaria, vendida no
ano passado para a japonesa Ki-
rin. O primeiro passo foi dado
ontem, quando o novo presiden-
te da empresa, Gino di Domeni-
co, anunciou o novo nome da
companhia: Brasil Kirin. Produ-
tos como a cerveja Nova Schin
não sofrerão mudanças. Mas a
empresa deixou claro que quer
ter “marcas aspiracionais”, que
despertem o desejo do consumi-
dor, para disputar mercado com
suas concorrentes.

“A Kirin tem muitas marcas lá
fora e podemos trazer alguma pa-
ra cá. Também podemos criar
uma nova, aqui dentro. Mas, an-
tes de definir o que fazer, precisa-
mos entender os consumidores
brasileiros e o que eles querem”,
afirmou Domenico ontem, em
entrevista para anunciar a nova
marca corporativa da empresa.

Ele declarou que a empresa es-
tá deixando de ser uma compa-
nhia meramente industrial para
ser uma companhia que olha pa-
ra o consumidor. Domenico
acrescentou que, se for preciso,
marcas serão eliminadas. “Já cor-
tamos durante este ano 25% do
portfólio da empresa, eliminan-
do produtos. Até agora, nenhu-
ma marca foi eliminada, mas
sempre há a possibilidade”, dis-

se. A empresa também quer lan-
çar novos produtos em setores
que ainda não atua, dentro do
segmento de bebidas. “Produtos
ligados ao conceito de saúde e
funcionalidade”, explicou.

Nova Schin. O novo nome da
companhia será comunicado ao
consumidor a partir de 25 de no-
vembro, por meio de uma campa-
nha em mídia impressa e TV. “A
mudança de nome faz todo o sen-
tido, pois agora a empresa é inter-
nacional e precisa ter um nome
internacional”, disse o especia-
lista em mercado de bebidas
Adalberto Viviani.

O problema, segundo ele, é a
marca Nova Schin. “A empresa
tem um problema semelhante
ao da Heineken, com a Kaiser:
Nova Schin é uma marca fraca,

mas o volume de vendas é gran-
de. A diferença é que a Heineken
tem uma marca internacional
forte que pode ser usada no com-
bate por espaço no mercado. A
Kirin não tem.”

Dívidas. A mudança de nome,
segundo Domenico, não implica
em nova razão social. As dívidas
da Schincariol, por exemplo,
continuam com a Brasil Kirin.
“Hoje, nosso endividamento é
baixo, entre 1,2 ou 1,3 vez o Ebit-
da previsto para este ano.” A em-
presa quer fechar 2012 com lu-
cros antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização de R$
550 milhões – 83% mais que o to-
tal de R$ 300 milhões de 2011.

Domenico diz que este ano o
faturamento da companhia deve
crescer 12%. As despesas de com-
pras devem cair 5%, uma vez que
agora os processos são feitos em
conjunto com a Kirin Internacio-
nal e há um ganho em escala.

As vendas, segundo José Fran-
cischinelli, diretor financeiro e
de planejamento da Brasil Kirin,
também melhoraram. “As ven-
das de cerveja já cresceram 9%”,
afirmou ele. A empresa, porém,
ainda precisa melhorar sua dis-
tribuição. Segundo Domenico,
de aproximadamente 1 milhão
de pontos de venda no País, a
companhia chega a 600 mil. /L.C.

Grife. Tommy Hilfiger: parceria com foco na distribuição

● Nova postura

Rodolfo Nagai fica com
o controle da empresa
ao assumir dívida de
R$ 200 milhões; negócio
deve ser fechado hoje

Atacado. Nagai vendeu o Assaí ao Pão de Açúcar em 2007

GINO DI DOMENICO
PRESIDENTE
DA BRASIL KIRIN
“A Kirin tem muitas marcas lá
fora. Também podemos criar
uma nova, aqui dentro. Mas.
antes de definir o que fazer.
precisamos entender o
consumidor brasileiro e saber
o que ele quer.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B




