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Empre s a s

Lagerfeld e Melissa
Karl Lagerfeld, o designer da Cha -
nel, vai criar uma pequena coleção
de calçados para a marca Melissa,
conhecida por seus sapatos colori-
dos de plástico. A parceria deverá
durar quatro temporadas e a pri-
meira será anunciada em março,
segundo a agência de notícias AP.
A Melissa já trabalhou com outros
designers estrangeiros famosos
como Jean Paul Gaultier e Vivien-
ne Westwood. Lagerfeld é conside-
rado pioneiro nesse tipo de parce-
ria, por ter desenhado uma cole-
ção para a varejista sueca H&M em
2004. A parceria com a Melissa foi
divulgada ontem por Lagerfeld,
por meio de nota.

Efeito contábil da Vetria
A Tr i u n f o Participações e Investi-
mentos (TPI) informou ontem
efeitos contábeis decorrentes da
criação da Vetria Mineração, for-
mada em parceria com América
Latina Logística (ALL) e Ve t o r i a l
Pa r t i c i p a ç õ e s , que atuará em pro-
dução e transporte de minério de
ferro. Com a operação, a TPI terá
um ganho de capital de R$ 451,5
milhões no patrimônio líquido no
balanço do quarto trimestre, refe-
rente a sua participação de 15,8%
no novo negócio — que, ao todo,
valerá R$ 3,5 bilhões. Segundo a
companhia, esse valor “p o d e r á”
ser adicionado à base de cálculo
do lucro considerado para distri-
buição de dividendos a acionistas.

Saneago abre propostas
A S a n e a g o, estatal de saneamento
de Goiás, abriu ontem as propos-
tas da licitação que vai escolher as
empresas que serão responsáveis
pelos serviços de esgoto das cida-
des de Aparecida de Goiânia, Trin-
dade, Rio Verde e Jataí. Participam
da disputa quatro consórcios:
Centro-Oeste, formado por Foz do
Brasil e pelas construtoras Central
do Brasil e Norberto Odebrecht;
Mendes Júnior, composto pela
própria empresa e pela Agbar
(Águas de Barcelona); Águas de
Goiás, constituído pelas empresas
Ferreira Guedes, Trail Incorpora-
dora, Enorsul Saneamento e gru-
po Evolutti; e consórcio Aegea,
empresa holding do grupo Equi -
pav voltada ao setor de saneamen-
to. O valor mínimo de outorga exi-
gido é de R$ 90 milhões e será ain-
da necessário um investimento
em torno de R$ 1 bilhão.

Site da TIM
A operadora TIM decidiu aliviar
parte da demanda gerada no seu
call center e lançou um novo site
com a oferta de 30 serviços que
antes dependiam apenas do te-
leatendimento. Além de acessar a
sua conta e solicitar segunda via
pela internet, agora o cliente da
TIM tem a opção de trocar de pla-
no, fazer recarga e solicitar blo-
queio de aparelhos pela web, en-
tre outros serviços. Na nova loja
virtual, o cliente que comprar
com o TIM Itaucard tem 10% de
desconto e pode pagar em até 12
vezes. Nos demais cartões, o par-
celamento é de 10 vezes.

Índice

Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s B2

Serviços B3 e B4

Te n d ê n c i a s & C o n s u m o B4

Movimento falimentar B4

The Wall Street Journal Americas B5, B6 e B7

I n f ra e st r u t u ra B8, B9 e B11

I n d ú st r i a B11 e B12

Commodities B13

Ag ro n e g ó c i o s B14 e B15

D e st a q u e s

A Go2Next, dirigida por
Paulo Pichini, planeja os
próximos passos com o
aporte de R$ 3 milhões
que recebeu do KB7 B2

Ambev vai investir R$ 580 milhões no PR
Bebidas
Marli Lima
De Curitiba

Após mais de dois anos de ne-
gociações, a Ambev vai assinar
hoje protocolo de intenções com
o governo do Paraná para inves-
timento de R$ 580 milhões em
uma nova fábrica. A unidade,
que deve ser uma das maiores da
companhia no país, terá incenti-
vos fiscais do programa Paraná
Competitivo. Vai gerar 500 em-
pregos diretos e produzir cerveja
e refrigerantes. A previsão é que
comece a funcionar em 2014.

A fábrica será construída em
Ponta Grossa, a 115 km de Curiti-

ba, onde há quatro terrenos dis-
poníveis. “Já marcamos essa assi-
natura outras vezes e não deu
certo. Acho que agora sai”, diz o
secretário da Indústria e Comér-
cio de Ponta Grossa, João Luiz Ko-
valeski. A assinatura do protoco-
lo terá a presença de Milton Se-
ligman, vice-presidente de rela-
ções corporativas da Ambev, e do
governador Beto Richa (PSDB). A
Ambev tem outras duas unida-
des no Paraná, uma na capital,
onde faz cerveja, e outra de refri-
gerantes em Almirante Taman-
daré. A companhia confirmou o
novo investimento, que integra
um total de R$ 2,5 bilhões anun-
ciados para o país em 2012.

As conversas entre o governo

do Paraná e a Ambev começa-
ram em 2010, na gestão ante-
rior, mas o ICMS cobrado no Pa-
raná, de 29,5%, era apontado co-
mo um entrave. A empresa pe-
diu redução na alíquota. O acor-
do deve incluir adiamento do
pagamento de ICMS.

A Ambev é a maior fabricante
de bebidas do país. No balanço
do terceiro trimestre, a empresa
informou que teve receita líqui-
da de R$ 8 bilhões, com alta de
26% sobre o mesmo período do
ano passado. O lucro líquido
cresceu 48,7%, para R$ 2,5 bi-
lhões. A venda em volume cres-
ceu 0,2% no Brasil e 1,5% conside-
rando os 16 países das Américas
onde a Ambev está presente.

Va re j o Rede de material de construção da Saint Gobain prepara-se para entrar no Nordeste

Telhanorte aperta controle de
estoque e volta a abrir lojas em 2013

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Manuel Corrêa, diretor geral da Telhanorte, apertou o controle do estoque: “É uma frustração quando falta produto”

Adriana Mattos
De São Paulo

Todas as segundas-feiras, o di-
retor geral da Te l h a n o r t e , Ma-
nuel Corrêa, recebe um levanta-
mento semanal sobre o nível
dos estoques das 37 lojas da va-
rejista no país. Trata-se do rela-
tório de controle de “stock out”,
que informa detalhes sobre o ní-
vel de produtos estocados por
loja, num conjunto de mil itens
avaliados. “Ainda não dá para sa-
ber, caso a caso, se o gargalo
existe por uma falha na entrega
do fornecedor ou por algum er-
ro nosso. De qualquer forma, é
uma frustração quando falta
p r o d u t o”, diz Corrêa. O acompa-
nhamento existe desde 2010,
quando o executivo (há 27 anos
no grupo) foi promovido pelos
franceses da Saint-Gobain para
o cargo. Corrêa entrou no cargo
com o intuito de fazer ajustes na
operação da Telhanorte.

Em entrevista ontem, na sede
da empresa, na zona norte de São
Paulo, o diretor comenta avanços
no período à frente da rede, ad-
mite problemas e fala da opera-
ção local na visão dos controla-
dores. Dona de uma receita de
€42 bilhões ao ano, a Saint-Go-
bain, tradicional fabricante de vi-
dros, tem ganhado mais dinheiro
com o varejo. Esse negócio cresce
na venda total do grupo a cada
ano e hoje, equivale a 45% da re-
ceita mundial. Do lucro opera-
cional do grupo no mundo, o va-
rejo responde por 22% — era 19%
em 2011. O Brasil tem posição
prioritária no crescimento dessa
operação, diz Corrêa.

O executivo informa que a em-
presa vai voltar a abrir lojas — as
últimas foram inauguradas em
2009, logo após a aquisição da
Center Líder. A ideia é abrir três
lojas em 2013. A rede também se
prepara para a entrada no mer-
cado do Nordeste, possivelmente
por meio da aquisição de um ne-

gócio local. “É o jeito mais rápi-
do. Acreditamos que em 2013 já
teremos feito algum anúncio por
lá. Com certeza, posso dizer que
até 2014, isso acontecerá”, diz o
diretor. “Não queremos pechin-
cha. Buscamos uma empresa boa
por um preço razoável”.

Outro mercado em análise é o
Rio de Janeiro e o sul do país, on-
de a rede tem um centro de dis-
tribuição de 13 mil metros qua-
drados em Londrina (PR), adqui-
rido da rede Bordignon em
2005. Com a estrutura atual, o
CD comporta atender mais pon-
tos. “Dá para abrir mais [pontos
no sul] e estamos avaliando a re-
gião dentro desse projeto de ir
para novas cidades nos próxi-
mos anos”. Das 37 lojas da rede
hoje, 20 estão em São Paulo, 10
no interior paulista , 4 em Minas
Gerais e 3 no Paraná.

A expansão orgânica é possí-
vel a partir de um plano de in-
vestimento na área logística. A
Telhanorte decidiu abrir centros
de distribuição menores que a
média, com produtos de alta de-
manda, para um abastecimento
mais ágil. No mês passado, a re-
de começou a operar um CD de
cinco mil metros quadrados em
Sumaré (SP), com produtos co-
mo cimento, argamassa e azule-
jos, de giro alto. Uma distribui-
ção mais pulverizada, em peque-
nos CDs ou armazéns, reduz ris-
co de gargalos e faz com que o
cliente ache mais facilmente na
loja o produto que precisa.

Se o cliente já leva da loja aqui-
lo que precisa, a entrega em casa,
sempre cara e complexa para o
varejo, pode reduzir de volume
dentro da operação. Metade das
vendas do varejo de construção
acontece com a entrega em casa.

Essa questão, inclusive, entra
numa análise mais crítica de
Corrêa sobre a operação. Ele en-
tende que o índice de ruptura na
loja precisa cair. Essa é a taxa
que indica falta de um item na

prateleira. Está em 3,8% e ele
quer que caia para 2%. Outro
ponto alvo de uma avaliação
mais dura é a taxa de inadim-
plência no cartão da loja. Esse
número chegou a variar de 12%
a 14% no começo de 2012 e foi
caindo gradualmente e está em
9%. A taxa histórica da rede é 5%.

A varejista informa ainda vai
abrir um CD em Ribeirão das
Neves (MG), que deve ficar pron-
to em junho de 2013. O maior

CD da rede, em Guarulhos, de 55
mil metros quadrados, tambem
ganhará mais 5 mil metros em
2013 e 15% a mais de docas (ou-
tros 5 mil metros foram adicio-
nados neste ano). No Nordeste, a
possível aquisição envolverá um
novo CD para a rede. Os investi-
mentos em logística e tecnolo-
gia da informação em 2011 e
2012 somaram R$ 25 milhões.
“Para 2013, a ideia é gastar cerca
de 40% desse valor”.

Em 2012, a companhia deve
registrar alta de 5% no fatura-
mento bruto, acima da média de
1,5% do setor no ano — período
em que o mercado de varejo da
construção foi duramente afeta-
do pela perda no fôlego de con-
sumo e alta na inadimplência.
Para 2013, a rede prevê expansão
de 8%. A empresa não informa fa-
turamento, mas o Valor apurou
que a soma deve chega perto de
R$ 1,8 bilhão em 2012.

.
ROGÉRIO MACHADO/FOLHAPRESS

Maior empresa de bebidas do país, Ambev já tem duas fábricas no Paraná — a terceira será aberta em Ponta Grossa em 2014

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, 4 dez. 2012, Empresas, p. B1.




