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Lílian Cunha

Nove meses depois de adqui-
rir a rede de franquias Touch,
o Grupo Technos, de relógios,
fechou ontem a compra da ri-
val Dumont, por R$182,1 mi-
lhões. Com o negócio, a Tech-
nos, dona de 31% do mercado
nacional de relógios, passará a
deter 46% das vendas no País,
segundo dados da Superinten-
dência da Zona Franca de Ma-
naus (Suframa).

Tanto a Dumont Saab do Bra-
sil quanto a Technos produzem
seus relógios no Polo Industrial
da Zona Franca de Manaus. A
Technos é a maior fabricante na-
cional, com as marcas Technos,
Mormaii, Mariner, Euro, Seiko,
Timex, Allora e Touch. Com a
compra, a empresa passa a con-
trolar também marcas como Du-
mont e Condor. Outras grifes, co-
mo Fossil, Armani, Diesel,
DKNY, Burberry, Michael Kors e
Marc Jacobs – que eram licencia-
das para a Dumont – ficam agora
com a Technos.

Empresa de gestão familiar, a
Dumont está na Zona Franca de

Manaus desde 1970, produz em
média 132 mil relógios ao mês e
tem 300 funcionários. A compa-
nhia não divulga faturamento.

A Technos foi criada em 1956,

no Rio de Janeiro, como repre-
sentante da marca suíça Tech-
nos. Nos anos 90, a companhia
comprou os direitos da marca
suíça. Na década seguinte, em
2008, a Technos foi comprada
por um grupo de investidores
formado pelos fundos DLJ, Dy-
namo e outros administradores.

Seus produtos são focados
nos consumidores das classes B
e C e têm preço médio de R$ 125.
A Dumont atua na mesma faixa,
com preço médio de R$ 121.

Novos negócios. Em 2011, a
Technos abriu capital e com par-
te dos R$ 461 milhões que levan-
tou na Bolsa pagou suas dívidas e
partiu para aquisições no merca-
do. A primeira foi a rede de fran-
quias de relógios Touch, compra-
da em julho por R$ 20,6 milhões.
A segunda foi a Dumont, anun-
ciada ontem.

“Pautamos nossa estratégia
de crescimento não só pela ex-
pansão orgânica de marcas, mas
também pelo desenvolvimento
e a aquisição de novos negó-
cios”, divulgou a empresa no ba-
lanço dos resultados de 2012, di-

vulgado ontem à noite ao merca-
do.

No ano passado, conforme o
documento, a empresa teve re-
ceita bruta de R$ 377,1 milhões,
com alta de 17,9% sobre 2011. A
empresa, que também fatura
com assistência técnica e troca
de pulseiras, vendeu 2,9 milhões
de relógios em 2012 – 19% a mais
que no ano anterior.

Pirataria. “As pessoas conti-
nuam comprando relógios por-
que o produto virou um adorno e
símbolo de status”, diz Nelson
dos Santos, presidente do Sindi-

cato das Indústrias de Relojoaria
e Ourivesaria de Manaus.

Em 2012, as vendas nacionais
de relógios movimentaram R$
1,2 bilhão. Desse total, 135 mi-
lhões são de relógios importa-
dos formalmente. Outros R$
600 milhões são a fatia dos reló-
gios fabricados na Zona Franca
de Manaus, segundo Santos.

A diferença – R$ 465 milhões _
é a parte que fica com a pirataria,
segundo se estima no setor.
“Mas acredito que a pirataria pas-
se de 60% do total que movimen-
ta o mercado”, diz Santos.

Há alguns anos, segundo ele, o

sindicato pediu ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e à Receita
Federal que o País estabelecesse
um preço de referência para en-
trada de relógios importados no
Brasil. “O preço mínimo para
um relógio bem simples produzi-
do aqui é de US$ 8 por unidade.
Mas a pirataria chega custando
US$ 2,50 ou até US$ 2 por unida-
de”, explica ele. “Acredito que a
aquisição da Dumont pela Tech-
nos vai ser boa para o mercado
nacional, pois assim teremos um
participante de peso para nego-
ciar com o governo.”

A demanda por voos domésticos
no Brasil teve queda de 4,06%
em fevereiro, na comparação
com igual mês de 2012, na segun-
da queda consecutiva após 43
meses seguidos de crescimento,
informou a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) ontem.

No acumulado dos dois pri-
meiros meses do ano, a deman-
da caiu 2,26%. A oferta teve forte

recuo de 10,96%, na mesma base
de comparação.

Com a oferta caindo em ritmo
superior à retração da demanda,
a taxa de ocupação das aerona-
ves nos voos nacionais cresceu
em fevereiro, ficando em
72,02%, com alta de 5,18 pontos
porcentuais na comparação
com fevereiro de 2012, quando a
taxa havia marcado em 66,84%.

No primeiro bimestre, a taxa
de ocupação de voos domésticos
ficou em 75,97%. O resultado
não só supera a marca de 70,98%
de 2012, mas também é o melhor
resultado desde o início da apura-
ção dos números, há 13 anos.

Nos voos internacionais ope-
rados por empresas brasileiras, a
Anac verificou aumento de 0,8%
na demanda em fevereiro, na

comparação com um ano atrás.
A oferta subiu 14,2% em relação a
2012 e também chegou ao maior
nível desde o início da série histó-
rica, em 2000.

A taxa de ocupação nos voos
internacionais operados por em-
presas brasileiras alcançou
70,49% em fevereiro de 2013, um
recuo de 9,38 pontos porcen-
tuais frente aos 79,87% do mes-

mo mês de 2012. Neste segmen-
to de mercado, TAM e Gol repre-
sentaram a totalidade das opera-
ções de empresas brasileiras,
com 87,69% e 12,31%, respectiva-
mente.

Líderes nacionais. Em partici-
pação de mercado, a TAM e a Gol
continuaram a liderar o merca-
do doméstico no mês passado,
com participação de 41,66% e
34,08%, respectivamente.

Em relação ao último ano, no
entanto, as empresas que mais

cresceram no mercado nacional
foram a Avianca (cuja fatia pas-
sou de 4,98% para 6,9%) e a Trip
(que saltou de 4,15% para 5,14%).
Esta última foi comprada pela
Azul, em maio do ano passado.

O levantamento da Anac mos-
tra ainda que a Avianca e a Trip
foram as empresas que tiveram
maior crescimento de demanda
em fevereiro. A Avianca regis-
trou crescimento de 32,98% so-
bre fevereiro de 2012, e a Trip
teve alta de 18,9%. / AGÊNCIA

ESTADO E REUTERS

Busca por voo doméstico cai 4% em fevereiro

● Uma das estratégias de cresci-
mento da Technos é se expandir
para outras áreas de atuação que
sejam compatíveis com a rede de
lojas que revendem os produtos
da empresa. A empresa vê opor-
tunidades de expansão em seg-
mentos como o de óculos de sol
(um mercado de R$ 2 bilhões no
Brasil) e também no de bijuterias
(que gira anualmente R$ 700 mi-
lhões).

Hoje, segundo dados da empre-
sa, dos 13,5 mil pontos de venda
que vendem Technos no Brasil,
70% trabalham também com se-
mijoias e óculos de sol.

DIVULGAÇÃO

Technos compra rival
Dumont por R$ 182 mi
Com 31% das vendas nacionais de relógios, fabricante agora terá mais
15% de um mercado que no ano passado movimentou R$ 1,2 bilhão

Para crescer,
relógios, óculos,
bijuterias e afins

Fábricas. Dumont e Technos produzem seus relógios na Zona Franca de Manaus

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.

De segunda 
a sexta  

no Estadão.

MEGA PORTOES LTDA EPP, torna publico que requereu na
CETESB a Renovação de Licença de Operação para SERRALHERIA.,
sito à R. Taka,176, Jardim Japão, CEP 02124-070, São Paulo/SP.

RELEASE
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) comuni-
ca a todos interessados no procedimento de chamamento referente ao edital de 
conveniamento abaixo relacionado, para dele fazer constar a autorização da altera-
ção de data de entrega de propostas e da audiência pública, conforme se segue:
• À vista do noticiado no processo administrativo nº 2013-0.054.892-0, em espe-

cial a solicitação da CAS SUDESTE e do parecer favorável da AJ desta Pasta, 
autorizo a alteração do edital que rege o Chamamento nº 339/SMADS/2013, 
cujo objeto é o oferecimento de 60 vagas no serviço socioassistencial “Núcleo de 
Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II - de 7 a 14 anos”, na 
área de abrangência do Distrito Sapopemba - CAS Sudeste, e as propostas se-
rão recebidas pelo Comitê de Avaliação no dia 02/04/2013, no período das 
10:00h às 12:00h, CREAS Vila Prudente, na Rua Manoel Arruda Castanho, 145 
- Vila Tolstói. A Audiência Pública será realizada no dia 09/04/2013, às 10:00h, 
CREAS Vila Prudente, na Rua Manoel Arruda Castanho, 145 - Vila Tolstói fican-
do mantidas e inalteradas as demais disposições da peça editalícia.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

AVISO

CONCORRÊNCIA Nº 41702213 - OBRAS CIVIS ESTAÇÕES L17. A COMPANHIA DO  

METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ comunica que conforme previsto em 

Edital, a data-base das propostas deverá ser o primeiro dia do mês de apresentação 

das propostas, ou seja, 01/04/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EDITAL

Edital: 16/13. Processo Administrativo: 576/2013. Pregão Presencial: 15/13. Objeto: aquisição de bandeiras. O Edital
será disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga
http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada do Edital diretamente na Seção de
Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 31,40 (trinta e um reais
e quarenta centavos), na Seção de Tributação, a partir do dia 26 de março até o dia 10 de abril de 2013. Os envelopes
deverão ser protocolados até as 09 horas do dia 11 de abril de 2013, na Seção de Comunicações, no endereço acima.

Pirassununga, 25 de março de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins - Chefe da Seção de Licitação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústri-
as de Fiação e Tecelagem, em Geral, de
Malharias e Meias, Especialidades Têxteis,
Cordoalha e Estopa, de Tinturaria, Estam-
paria e Beneficiamento de Linhas, de não
Tecidos e de Fibras Artificiais e Sintéticas,
Acabamento de Confecções de Malhas de
Taubaté, Caçapava e Pindamonhangaba e
Região - Aviso Resumido de Eleições Sin-
dicais - E cumprimento ao disposto nos ter-
mos do Estatuto social deste Sindicato, faço
saber aos que este virem ou dele tiverem co-
nhecimento que no dia 07 de agosto de 2013,
no horário das 8:00 às  17:00 horas, com ur-
nas fixas e itinerantes, nos termos do edital,
afixado  na sede. Fica aberto o prazo de 07
(sete) dias, para registro de chapas que deve-
rá ser efetuado na secretaria do Sindicato, sito
na Av. Granadeiro Guimarães, 34, Centro -
Taubaté / SP., no horário das 8:00 às 16:00
horas. Taubaté, 25 de março  de 2.013.

Iranilda Andrade da Silva - Presidente.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B17.




