
A PetroChina vai formar uma
joint-venture com a Encana
Corp., maior produtora de gás
natural do Canadá, por US$ 1,2
bilhão. A companhia ficará com
49,9% dos ativos da Encana na
formação de Duvernay, reserva
que fica no estado de Alberta.

Esta é a primeira vez que a En-
cana anuncia um acordo com a
PetroChina, maior produtora
de petróleo da Ásia, depois do
acordo de cerca de US$ 5 bi-
lhões feito com as reservas em
Cutbank Ridge, em Calgary ter
naufragado.

Pelo acordo com a PetroChi-
na, a companhia vai desembol-
sar pouco menos de US$ 1 bi-
lhão nos próximos quatro anos
em um fundo de desenvolvi-
mento e pesquisa, de acordo
com comunicado divulgado on-
tem.

Este é o primeiro acordo en-
tre uma companhia canadense
e uma estatal chinesa desde a
introdução de novas regras de
investimento estrangeiro no
país desde o dia 7 de dezembro.
Antes da aprovação, o governo
canadense recusou a compra
de ativos da Nexen pela outra
estatal chinesa Cnooc. O acor-
do, de US$ 15,1 bilhões, ainda
está na mesa de negociação. Pe-
las normas, joint-ventures e
aquisições de pequenas partici-
pações acionárias são autoriza-
das com celeridade. ■

Ter um cliente como o príncipe
William, segundo na linha de
sucessão do trono inglês, não é
para qualquer empresa. Mas é
para a argentina La Martina,
marca de roupas de jogo de po-
lo. E se a qualidade dos produ-
tos precisa estar a altura de con-
sumidores deste tipo, a apre-
sentação das lojas também não
pode ficar por menos.

Mas no Brasil, mesmo sem
ter príncipes na sua clientela, a
empresa exagerou nas exigên-
cias feitas a seus candidatos a
franqueados. Piso de mármore
e outras imposições elevaram os
custos para a abertura das lojas.
Resultado? De fevereiro de 2011
até agora, a varejista não conse-
guiu abrir nenhuma franquia. A
única loja em operação é a do
shopping Cidade Jardim, em
São Paulo, que pertence a pró-
pria companhia.

Até o final de 2010, a empre-
sa atuava no Brasil através de
um representante que distri-
buia os produtos em 75 lojas
multimarcas. Desde o início do
ano passado, a companhia resol-
veu tomar as rédeas da opera-
ção brasileira e
anunciou seu plano
de expansão. Se-
riam 15 franquias
até 2014. O respon-
sável pelo plano era
Tomas Lanzillota,
que trabalhava na
sede do grupo, em

Buenos Aires, há quinze anos.
Mas o alto preço das franquias
inviabilizaram a expansão brasi-
leira. “Não permitiram que ele
reduzisse o custo das unida-
des”, diz um executivo próxi-
mo a empresa. Lanzillota dei-
xou a companhia e hoje está na
rede de roupa feminina Rapso-
dia. Na La Martina, quem assu-
miu o comando do Brasil foi Da-
rio Dominguez, que também
possui participação na empre-
sa, cujo acionista majoritário é
o empresário Lando Simonetti.

Dominguez prefere não co-
mentar os motivos da saída de
Lanzillota. “Fizemos uma rees-
truturação na empresa. Tomas
foi embora por problemas inter-
nos”, resume. Ele também afir-
ma que a rede já retomou os pla-
nos de expansão e tem contra-
tos de franquias fechados para
Campinas, Curitiba e Rio de Ja-
neiro. As unidades devem ser
abertas no ano que vem

A reestruturação sobre a qual
Dominguez faz mistério diz res-
peito a redução do investimen-
to por parte dos franqueados,
afirma um executivo do merca-
do. “Eles revisaram o projeto.
Agora o valor de uma franquia
La Martina está 75% menor”,
diz. Dominguez desmente as in-
formações.

Presente em 20 países, as rou-
pas da La Martina são elabora-

das para jogadores
de polo. A compa-
nhia costuma parti-
cipar em diversos
torneios espalha-
dos pelo mundo.
Uma camiseta fabri-
cada pela empresa
para um campeona-

to possui diversos símbolos que
deixam claro em qual jogo e em
qual país ela foi usada. Depois o
mesmo modelo de pode ser
comprado pelo consumidor em
uma das lojas da rede. O dife-
rencial da empresa é justamen-
te este. Ter em suas roupas em-
blemas originais de campeona-
tos que realmente acontece-

ram. É comum encontrar no
mercado varejistas que traba-
lham com roupas apenas inspi-
radas em campeonatos de polo,
ou seja, com símbolos e brasões
de jogos fictícios.

A La Martina também fabrica
capacetes, celas e tacos, os
quais são usados pelos atletas
durante os jogos. ■

FECHAMENTO

Yakult encerrará operações na Argentina

A Yakult Honsha Co. informou ao mercado ontem que decidiu

encerrar suas operações na Argentina, onde atuava desde 1997

com a importação de bebidas produzidas no Brasil. Em nota,

a companhia afirma que “uma vez que não foi possível estabeler

uma base de negócios e nem vislumbar nenhuma possibilidade de

lucros, decidimos dissolver a subsidiária”. Ainda segundo a empresa

japonesa, os impactos em suas finanças serão “mínimos”.

La Martina se atrapalha com
plano de expansão no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 dez. 2012, Empresas, p. 20.




