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CVC lança plano para fornecedores
Tu r i s m o
Andréa Licht
De São Paulo

A CVC, maior operadora de
viagens do país e que neste ano
estima crescer quase 38% , atin-
gindo quatro milhões de passa-
geiros embarcados, quer estrei-
tar relações comerciais com for-
necedores. A ideia é transformar
em parceiros preferenciais uma
parte de seus 30 mil fornecedo-
res de hotéis, pousadas, compa-
nhias aéreas, empresas de turis-
mo receptivo e locadoras de au-
tomóveis.

O programa que está sendo
lançado hoje consiste na troca
de benefícios entre a operadora
e as empresas parceiras, diz o vi-

ce-presidente de produtos, mar-
keting e operações da CVC, Fa-
bio Godinho. “O programa vai
oficializar o que já existe de for-
ma não institucionalizada; va-
mos deixar mais claras as vanta-
gens e aprofundar o relaciona-
mento com os principais forne-
cedores”, disse ele.

A CVC, que tem uma força de
distribuição que inclui 730
agências exclusivas, oito mil lo-
jas multimarca e um canal de
vendas on-line, vai usar este po-
tente escoadouro dos seus atuais
950 produtos para destacar os
fornecedores preferenciais. O
programa já nasce com a adesão
de 316 participantes entre redes
hoteleiras, hotéis independentes
e resorts – são 235 marcas locais
e 81 estrangeiras.

De acordo com Godinho, os
parceiros ganham preferência
nos anúncios realizados pela
CVC em mídia impressa, folders,
cartazes e totens. As vitrines das
lojas próprias e multimarca, am-
bientadas tematicamente, são
outro recurso para aumentar a
visibilidade dos fornecedores.

A operadora investe, em mé-
dia, R$ 70 milhões anuais em
marketing.

Do faturamento total da CVC,
95% são relativos à venda de pa-
cotes (fretamentos e pacotes di-
nâmicos) e 5% de viagens livres.
O fundo americano Carlyle con-
trola a CVC. Comprou 63,6% das
ações da CVC do seu fundador, o
empresário Guilherme Paulus,
por R$ 700 milhões, no início de
janeiro de 2010.

SCOTT EELLS/BLOOMBERG

Kindle, da Amazon, deve chegar até o Natal e vai concorrer com o Kobo, à venda a partir de hoje no site da Livraria Cultura

Est rat é g i a Varejista estreia amanhã na capital paulista com projeto de abrir de seis a oito lojas por ano no Estado

Hortifruti prevê forte expansão em SP
LEO PINHEIRO/VALOR

Tiago Miotto, presidente da rede, que tem 24 lojas (a maioria no Rio) e espera faturar R$ 650 milhões este ano

Paola de Moura
Do Rio

Vinte e três anos depois de nas-
cer em Colatina no interior do Es-
pírito Santo, o grupo Hortifruti
concretiza uma ideia que vinha
sendo gestada há quase três anos.
A varejista especializada em frutas,
legumes e verduras inaugura sua
primeira loja em São Paulo, no
bairro do Brooklin, amanhã. Os
paulistanos que chegarem cedo
podem até estranhar os funcioná-
rios batendo palmas e agradecen-
do a entrada dos primeiros clien-
tes. Mas é assim que ocorre diaria-
mente nas 24 lojas do grupo, que
transformou o sacolão da esquina
numa rede de faturamento de R$
450 milhões em 2011. Este ano, a
estimativa é faturar R$ 650 mi-
lhões e, em 2013, R$ 840 milhões.

A entrada em São Paulo já foi
tentada em 2008, mas o sócio local
não quis investir muito na expan-
são e o grupo então preferiu espe-
rar. Nos últimos três anos, a com-
panhia se reestruturou, adotou
políticas de governança corporati-
va e vendeu, em agosto de 2010,
30% do seu capital para o FIB Brasil,
fundo administrado pela BR Inves-
timentos. Com dinheiro em caixa e
sem necessidade de um novo par-
ceiro, vai chegar a São Paulo com
quatro lojas, além da aberta no
Brooklin. As outras três já estão em
obras nos bairros do Itaim, Moema
e Paraíso. Todas as unidades, com
tamanho entre 500 m2 e 700 m2 de

liário aquecido desanima o grupo.
“Estamos atentos às oportunida-
des para bons negócios. Isto tudo
está contemplado no nosso proje-
to e não vai nos impedir de chegar
l á”, garante. O objetivo é também
abrir lojas nas grandes cidades do
interior. “Nosso projeto não se res-
tringe à capital. Estamos procu-
rando espaços em Santos e Campi-
nas, por exemplo. Em cidades on-
de o potencial populacional nos
mostre um mercado interessante”,
diz o presidente da rede.

A logística também não é em-
pecilho. “Temos três centros de
abastecimento, um em Cariacica,
no Espírito Santos; dois no Rio de
Janeiro (na Ceasa e em Duque de
Caixas); e outro em São Paulo, na
C e a g e s p”, conta o executivo. Além
disso, todo o transporte é feito
por 219 veículos próprios que vão
às lojas cinco vezes por dia entre-
gar os produtos adquiridos em
960 diferentes fornecedores.

Foi em 1989 que Gilberto Lo-
pes, carregador de um box na
Central de Abastecimento (Cea-
sa) do Espírito Santo, viu em Belo
Horizonte um loja que vendia
frutas, verduras e legumes no
modelo sacolão. De volta à Cola-
tina, no norte do Estado, contou
a novidade para o patrão Paulo
Hertel, o primeiro a iniciar a ven-
da por sacolão na cidade. Mas foi
com o irmão de Paulo, João
Eduardo Hertel, e o amigo Tadeu
Fachetti que Gilberto iniciou a
rede. “Logo eles perceberam que

se melhorassem o serviço e crias-
sem um ambiente similar ao dos
supermercados iam atrair mais
consumidores”, diz Miotto.

Hoje a rede tem 16 lojas no
mercado carioca, três em Niterói,
quatro no interior do Rio e uma
no Espírito Santo (outras duas lo-
jas que funcionavam pelo siste-
ma de franquia no mercado capi-
xaba estão deixando de operar
sob a bandeira Hortifruti).

Nos últimos dez anos, o grupo
se expandiu e passou a vender
também outros produtos: pães,
biscoitos, laticínios, carnes e até
massas congeladas. E foi um dos
pioneiros no lançamento de pa-
cotes de legumes e verduras pro-
cessadas, cortadas e higieniza-
das. “Diversificamos pela de-
manda do consumidor, mas
nossa especialidade são mesmo
frutas, legumes e verduras”, afir-
ma Miotto. Os carros-chefe são
responsáveis por 60% do fatura-
mento, seguidos de mercearia e
delicatessen, processados e car-
nes. A empresa ainda possui um
cartão de crédito próprio com
mais de 47 mil clientes ativos.

As famílias dos três fundado-
res possuem três holdings que
administram o grupo. A de Lo-
pes tem 33% do capital; a de Fa-
chetti, 29%; e a de Hertel, 8%. Os
três estão no conselho, enquan-
to a administração ficou com
Miotto, sobrinho de Fachetti,
que começou como fiscal de cai-
xa e chegou à presidência.

área de vendas, devem ser inaugu-
radas no começo do ano que vem.

“Depois que nos reestrutura-
mos e recebemos o aporte de ca-
pital pudemos montar melhor a

o p e r a ç ã o”, diz o presidente do
grupo Tiago Miotto. O objetivo
para o mercado paulista é ambi-
cioso. “A ideia é duplicar o tama-
nho da rede com as lojas no Esta-

d o”, conta Miotto. “Serão de seis a
oito novas lojas por ano”, prevê. O
investimento médio anual será
de R$ 50 milhões a R$ 60 milhões.

Nem mesmo o mercado imobi-

L i v ro s Americana fecha com Record, Objetiva, Rocco,
Planeta, Sextante e negocia com Cia das Letras e Globo

Amazon assina
contrato com as
maiores editoras
Beth Koike
De São Paulo

Após cerca de três anos de ne-
gociações acirradas, a Amazon fi -
nalmente fechou acordo com as
maiores editoras brasileiras para
vender seus livros em formato di-
gital, para leitura no Kindle. Na
semana passada, a varejista ame-
ricana assinou contrato com a
DLD — empresa responsável pe-
los livros on-line da Record, Obje -
tiva, Sextante, R o c c o, Planeta,
LPM, Novo Conceito e da cana-
dense Harlequin. Além disso, está
em negociações avançadas com a
Companhia das Letras e  a Globo
Livros e mantém conversas com a
E d i o u r o. A varejista americana
também já tem em seu catálogo
os livros da Melhoramentos, que

edita as obras do escritor Ziraldo,
segundo o Va l o r apurou.

Ainda segundo fontes do setor,
as editoras brasileiras consegui-
ram derrubar a proposta inicial da
Amazon que pedia uma redução
de 70% no valor dos livros. Após in-
tensas negociações, o abatimento
caiu para algo entre 30% e 40%.

O mercado editorial acredita
que a varejista americana planeja
iniciar a venda do seu leitor digi-
tal Kindle no começo de dezem-
bro, para aproveitar as vendas de
Natal. O acordo que provê con-
teúdo em português para o equi-
pamento era um passo importan-
te para a empresa iniciar a opera-
ção no Brasil. A Amazon pode
anunciar sua estreia no país nas
próximas semanas. Segundo uma
fonte do setor, há um lote de apa-

relhos Kindle no Porto de Santos
(SP) em processo de liberação.

A pressa da Amazon não é à toa.
Hoje a Livraria Cultura inicia as
vendas do leitor digital da cana-
dense Ko b o em seu site, por R$ 399
e parcelamento em até cinco vezes
sem juros. Nas lojas físicas da rede,
o aparelho chega no dia 5.

Nesse segmento, as empresas
que entram primeiro no mercado
levam vantagem porque dificil-
mente o cliente adquire dois apa-
relhos com a mesma função. O pre-
ço do Kobo é o mesmo do leitor da
Positivo (o Alfa), que deixará de ser
comercializado na Livraria Cultu-
ra. Já em relação ao Kindle, estima-
se que ele será vendido por algo
em torno de R$ 550.

As fabricantes dos leitores digi-
tais acreditam que mesmo os do-

nos de tablets, como iPad, poderão
adquirir um “e-reader ” devido à
melhor visualização para a leitura.

“Quero concorrer com a Ama-
zon no Brasil, no mesmo campo,
com impostos, fretes e pagamen-
to parcelado sem juros. Lá fora, a
Amazon opera com margens
apertadas e fluxo de caixa positi-

vo porque recebe antes e paga
depois. Aqui, a gente paga pri-
meiro os impostos e recebe de-
pois, parcelado”, diz Sergio Herz,
CEO da Livraria Cultura.

Herz acredita que a chegada de
aparelhos de leitura mais moder-
nos incentivará a publicação de
obras digitais. Hoje, a Livraria Cul-

tura tem um catálogo de 12 mil tí-
tulos brasileiros e mais 300 mil es-
trangeiros. A parceria com a Kobo
vai proporcionar à Cultura ofere-
cer um catálogo com mais de 3 mi-
lhões de títulos de outros países a
partir de 2013. Futuramente, o Ko-
bo também poderá ser vendido
por outros varejistas.

Cade vai avaliar pedido sobre Webjet
Av i a ç ã o
Thiago Resende
De Brasília

Ex-funcionários da We b j e t de -
vem entrar com um pedido no
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) para que
o órgão revise a decisão sobre a
fusão entre Gol e Webjet, apro-
vada no mês passado.

Eles se reuniram ontem com o
presidente do Cade, Vinícius de
Carvalho. No encontro, o Cade se
comprometeu a analisar o pedi-
do que deve ser protocolado.

A reunião foi um pedido de
comandantes da Webjet, que se-
rá extinta. Alegaram que as em-
presas envolvidas no negócio
apresentaram “informações er-

radas” a respeito da Webjet que
levaram a uma análise incorreta.

De acordo com a legislação, o
órgão antitruste pode rever uma
decisão em dois casos: dados en-
ganosos ou descumprimento do
Termo de Compromisso de De-
sempenho (TCD) – acordo assina-
do entre o Cade e as companhias
do negócio que trata das determi-
nações impostas no julgamento.

A Gol informou na sexta-feira
que demitirá 850 colaboradores,
entre tripulação técnica, tripula-
ção comercial e manutenção de
aeronaves, como parte do proces-
so de encerramento das atividades
e da marca da controlada Webjet.

Em 10 de outubro, o Cade apro-
vou a compra da Webjet pela Gol.
No entanto, o órgão antitruste im-
pôs restrições ao negócio. As em-

presas terão que utilizar no míni-
mo 85% dos slots (autorizações pa-
ra pouso e decolagem) no aero-
porto Santos Dumont, no Rio de
Janeiro, na média por trimestre.

No dia do anúncio das demis-
sões, o Cade esclareceu que é res-
ponsável por analisar os efeitos
de fusões e aquisições na concor-
rência de cada setor, e que não
tem o poder de intervir na estra-
tégia comercial da empresa.

A compra da Webjet pela Gol
foi firmada em agosto do ano
passado. O preço total da Web-
jet, estimado na época, era de R$
310,7 milhões, sendo R$ 214,7
milhões em dívidas. Mas a Gol
informou em março que con-
cluiu a compra por R$ 43 mi-
lhões, além de assumir o endivi-
d a m e n t o.
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