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Mabe pede recuperação judicial
E l et ro d o m é st i c o s
Andréa Licht e Beth Koike
De São Paulo

A fabricante de eletrodomésti-
cos Mabe Brasil, pertencente ao
grupo mexicano de mesmo no-
me, informou na sexta-feira que
entrou com pedido de recupera-
ção judicial em Hortolândia (SP).
Como parte desse processo, a
companhia fechou sua fábrica de
Itu (SP). Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos de Campinas e Re-
gião, foram demitidas 1,2 mil
pessoas com o encerramento das
atividades da unidade.

A companhia, que produz fo-
gões, máquinas de lavar e outros
itens de linha branca das marcas
GE, Dako e Continental, também
tem fábricas em Hortolândia e
Campinas. Nesta, de acordo com o
sindicato, foram demitidos 92 fun-
cionários da área administrativa.

No Brasil, a Mabe detém cerca
de 20% do mercado de linha
branca, que é liderado pela mul-

tinacional americana Whirlpool,
dona da marca Brastemp, com
40%. Em segundo lugar está a
sueca Electrolux, que detém 30%.

Em comunicado divulgado na
sexta-feira, a Mabe informou que
a operação no Brasil tem “proble -
mas relacionados à sua liquidez e
condições próprias do mercado
brasileiro, que afetam a viabili-
dade econômica da companhia”.
E acrescentou que o processo de
recuperação judicial busca sa-
near, estabilizar e dar continui-
dade à operação. “Vamos reestru-
turar a operação e cumprir com
os compromissos adquiridos
com consumidores, clientes, for-
necedores, empregados e autori-
dades”, informou a nota.

O Brasil representa 25% do fatu-
ramento mundial da fabricante,
de US$ 4 bilhões em 2012, e é o
maior mercado, à frente do Méxi-
co. Em entrevista ao Va l o r em mar-
ço, a empresa anunciou investi-
mento de R$ 5 milhões em uma
nova linha de eletrodomésticos
premium — a Continental One.

As unidades da companhia
em Campinas e Hortolândia têm
juntas 2,6 mil trabalhadores,
que entraram em férias coletivas
em 20 de abril e deveriam ter
voltado ao trabalho na semana
passada, no dia 2. “Mas as fábri-
cas não retomaram as atividades
alegando falta de matéria-pri-
m a”, disse Claudio Rabelo Oli-
veira, do sindicato dos metalúr-
gicos de Campinas e que tam-
bém é funcionário da Mabe.

Lourival Kiçula, diretor-execu-
tivo da Eletros, associação das in-
dústrias de eletroeletrônicos, dis-
se a decisão da Mabe foi “uma
grande surpresa”. “Não temos de-
talhes, só fomos informados que
o pedido que recuperação foi
a c e i t o”, afirmou na sexta-feira.

Segundo dados da Eletros, o se-
tor de linha branca encerrou o ano
passado com crescimento entre
16% e 20% em volume, em compa-
ração com 2011. Foram comercia-
lizados 7,3 milhões de geladeiras,
5 milhões de máquinas de lavar e
6,6 milhões de fogões.

Unlike faz joint venture
com AMGW e UniMedios
Pu b l i c i d a d e
Guilherme Serodio
Do Rio

A agência de publicidade cario-
ca Unlike concluiu uma joint ven-
ture com a americana AMGW e a
mexicana UniMedios para criar o
grupo de planejamento de mídia e
relações públicas 3A (The Ameri-
cas Agency Alliance). O acordo vai
permitir o intercâmbio de clientes
entre as três agências e deve repre-
sentar um faturamento conjunto
de US$ 80 milhões este ano.

Com a parceria, as agências pre-
tendem concorrer de igual para
igual com os grupos multinacio-
nais de mídia com operações nas
Américas, que não precisam abrir
mão de seus clientes na hora de in-
ternacionalizar uma campanha. A
expectativa é que a criação do gru-
po aumente em 70% o faturamen-
to somado das três empresas.

Nenhuma das agências vai dei-
xar de existir e o faturamento
também não será integrado. Mas
as três vão trabalhar com a nova
identidade do Grupo 3A.

No Brasil, o acordo deve trazer
clientes internacionais para a
Unlike e elevar em 30% o fatura-
mento da agência brasileira este
ano sobre os US$ 20 milhões ob-
tidos em 2012.

“Juntamos os que as três agên-
cias têm de melhor. A AMGW é
uma agência de relações públi-
cas e mídia on-line; a mexicana,
de planejamento e mídia e a Un-
like é uma agência cheia, com
planejamento e mídia, mas tam-
bém criação, online e [organiza-
ção de] eventos”, diz Roberto
Amarante, presidente da Unlike.

Com 27 anos no mercado de
publicidade, a agência carioca
conta com 55 funcionários e
inaugurou este ano um escritó-
rio em São Paulo.

Est rat é g i a Fabricante de alumínio usa modelo semelhante ao de franquias

Alcoa planeja dobrar
rede de 42 lojas até 2016
Chris Martinez
Para o Valor, de São Paulo

Quer comprar um parafuso,
uma adega para acomodar seus
vinhos ou uma janela de alumí-
nio? Maior fabricante de alumí-
nio do mundo, Alcoa vem cons-
truindo, há dez anos, uma opera-
ção de varejo no Brasil. A rede
tem 42 lojas, com previsão de
abrir mais 11 neste ano. E a meta
para 2016 é dobrar de tamanho.

A ideia da Alcoa, em 2003, era
investir num canal de distribuição
mais organizado do que o formato
que adotava — restrito a filiais es-
palhadas pelo país, com um enges-
sado sistema de vendas controla-
do pela matriz. Havia aquela buro-
cracia natural às gigantes indus-
triais e, na maioria das vezes, não
se conhecia de perto a freguesia lo-
cal. Também era impossível vender
para pessoas físicas, aceitar cartão
de crédito ou cheque pré-datado.

Mas o modelo inicial, que come-
çou despretensiosamente, vingou.
Agora até mesmo uma caminho-
nete pode ser usada como meio de
pagamento. Pelo menos, numa
das três lojas da rede no Ceará. O

“e s c a m b o” entre cliente e proprie-
tário é possível porque o varejo da
Alcoa foi criado para pertencer a
seus donos — e não à companhia.

Embora não seja uma franquia,
funciona com metologia seme-
lhante: as lojas Rede & Alumínio
seguem um padrão definido pela
Alcoa, vendem com exclusividade
seus produtos e outros itens com-
plementares, que não tenham
conflito de interesse com a fabri-
cante de alumínio. O dono do ne-
gócio investe no ponto, no capital
de giro (com taxas subsidiadas e
“menores que a do mercado”) e, ao
fim do mês, paga uma espécie de
royalty para a Alcoa. O valor varia
de loja para loja e está alinhado
com o ritmo de vendas.

“A estratégia era ser mais efi-
ciente, atender o consumidor local
e entender suas necessidades”, diz
José Carlos Cattel, diretor da divi-
são de extrudados da Alcoa. “An -
tes, quando uma construtora tinha
dúvidas sobre um produto, preci-
sava entrar em contato com a ma-
triz em São Paulo, agora isso não é
mais necessário”, diz Anderson
Oba, gerente da divisão de extru-
dados da Alcoa e que participou

ativamente da implantação do
projeto de varejo. A multinacional
atua em toda a cadeia do alumínio,
da mineração da bauxita até a pro-
dução de transformados. No Bra-
sil, são seis unidades industriais.

Paulo Ananias, dono das três lo-
jas do Ceará, depois de trabalhar
duas décadas e meia na Alcoa co-
mandando a regional do Nordes-
te, candidatou-se a assumir a filial
de Fortaleza que a Alcoa iria fechar
e transformar na loja terceirizada.
Era o nascimento da Rede Alumí-
nio & Companhia, um braço den-
tro da empresa que faturou R$ 2,6
bilhões no Brasil em 2012.

Com ajuda da multinacional,
ele reformou a filial, adaptando-a
ao formato da loja, assumiu o esto-
que (com prazo de 12 meses para
pagar, sem juros, com carência de
90 dias e sem ter que dar garan-
tias), e abriu o negócio. “Na época,
investi o equivalente a R$ 1,5 mi-
lhão, e me dediquei a um modelo
em que acreditava”, diz Ananias.
Hoje, ele é dono de três lojas no Es-
tado. O faturamento anual fica na
casa de R$ 28 milhões.

Ananias afirma que as vendas
aumentaram significativamente

com a simplificação da operação,
com destaque para a inclusão de
novos clientes antes não acessa-
dos pela Alcoa. O melhor exem-
plo, neste caso, é o de ter passado
a vender para pessoas físicas, em
particular para o que regional-
mente eles chamam de “maca -
queiros” – um apelido divertido e
não pejorativo, como Ananias
faz questão de ressaltar, dado
àquelas pessoas que fazem pe-
quenos serviços, ou bicos. Na ca-
deia de vendas, representam 30%
do consumo de alumínio. O tí-
quete médio dessa freguesia, na
loja, soma R$ 500. “É um volume
interessante e imagine que, an-
tes, não chegávamos a eles”, diz.

Para os executivos da Alcoa, ter
fechado 15 filiais e entrado no
varejo — projeto brasileiro e ini-
ciado em 2003 —, a diferencia
dos concorrentes. Estas ainda se-
guem trabalhando no sistema de
distribuição ou vendendo pro-
dutos em lojas multimarcas.

A Rede Alumínio & Cia, embora
venha aumentando o mix, só tra-
balha com produtos de alumínio
da Alcoa. Esse tipo de produto res-
ponde por 60% das vendas.
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José Carlos Cattel, diretor da Alcoa: chance de estar mais perto do consumidor

D o m i n o’s e Pizza Hut adaptam operações ao Brasil
Re st a u ra n t e s
Paola de Moura
Do Rio

Em busca de crescimento ace-
lerado, as duas maiores redes
mundiais de pizza, D o m i n o’s e
Pizza Hut, adotaram estratégias
semelhantes no Brasil: expandir
a operação em shoppings e
agregar opções diferentes de re-
feições de almoço.

“É um mercado difícil porque
o brasileiro não tem por hábito
comer pizza no almoço. É um
prato típico de jantar”, diz Fer-
nando Câmpora, sócio-diretor
do Grupo Cherto, consultoria es-
pecializada em franquias.

Líder global em entregas de piz-
zas, a rede Domino’s começou a
abrir lojas em shoppings e a ven-
der fatias no balcão em dezembro,
por iniciativa do grupo Trigo, seu
master franqueado brasileiro. Na
maior parte do mundo, a empresa
só possui lojas de rua e tem como
principal negócio o “delivery ”.

A decisão de estar em praças de
alimentação no Brasil está relacio-
nada ao crescimento da classe mé-
dia, associado à expansão do nú-
mero de shoppings, principal-

mente em áreas mais populares,
segundo Eduardo Ourivio, vice-
presidente do grupo Trigo. A pri-
meira loja foi aberta no Plaza Nite-
rói, um dos mais movimentados
do Rio de Janeiro. A rede também
inaugurou unidades no shopping
Nova América, no BarraShopping
e no NorteShopping, no Rio; no In-
terlagos, em São Paulo; e no Shop-
ping Palladium, em Curitiba.

“Nos Estados Unidos, não te-
mos uma loja sequer em shop-
pings. Mas isso não significa que
não podemos adaptar nossas ope-
rações em outros países para cres-
cer ”, diz o presidente mundial da
D o m i n o’s, Patrick Doyle, que este-
ve no Rio, onde fica a sede da Tri-
go, para conhecer a novidade.

Outra adaptação também foi
implantada pela franqueada no
Brasil para aproveitar pontos de
venda da sua rede Spoleto. São
lojas divididas entre as duas mar-
cas, no sistema batizado de “store
in store”, ampliando a oferta de
refeições ao consumidor. Nove
unidades seguem o modelo e a
ideia é abrir mais sete.

Já bem estabelecida nos shop-
pings, a Pizza Hut, operada em São
Paulo pelo grupo Brazil Fast Food
(BFFC), está diversificando o cardá-

pio para aumentar a venda nos ho-
rários mais fracos. Há uma linha de
massas, saladas e sobremesas para
o almoço e outra de sanduíches
para a tarde. O tíquete médio das
refeições é de R$ 45, para uma fa-
mília de três pessoas, ou seja R$ 15
por pessoa. Já os sanduíches cus-
tam em média R$ 4,90. “Hoje 80%
do nosso negócio é pizza, mas esta-
mos acrescentando essa linha para
aumentar as venda nesses horá-

rios”, diz o diretor-geral do Pizza
Hut em São Paulo, Jorge Aguirre

Na Domino’s, a mudança na es-
tratégia já está dando resultado,
afirma Ourivio, da Trigo. Enquan-
to no ano passado as vendas cres-
ceram 9%, ante 11% em 2011, nes-
te ano estão mais elevadas. “No
primeiro bimestre expandiram
15% e no trimestre serão 17%”, diz.

Patrick Doyle vê muito espaço
para crescer no país. “Se você

olhar para o México onde temos
600 lojas para uma população de
menos da metade do Brasil, você
pode ver o quanto o mercado aqui
pode ser competitivo”, afirma.

Câmpora lembra, no entanto,
que o mercado brasileiro não é tão
fácil. Em vários regiões, principal-
mente as de maior poder aquisiti-
vo, há pizzarias tradicionais onde a
competição é mais acirrada. “Mas
isso depende do mercado e as re-
des devem optar por locais onde
esta competição é menor”, diz.

O presidente da Domino’s acre-
dita que o valor cobrado pela rede
é suficiente para enfrentar a dispu-
ta. “Temos um bom valor para nos-
sos produtos. Valor não é só preço
baixo, mas é bom preço para o que
você recebe”, afirma Doyle. No Bra-
sil, o tíquete médio da Domino’s é
de R$ 36. “Mas este valor é para di-
vidir por três pessoas”.

Mesmo assim, a rede tem busca-
do áreas onde a competição é me-
nor. Recentemente abriu grandes
lojas em Nova Iguaçu e em Duque
de Caxias, na Baixada Fluminense,
região sem pizzarias tradicionais e
com grande público classe C.

Hoje, a Trigo opera 61 lojas Do-
m i n o’s no Brasil. A empresa pre-
vê abrir outras 30 ainda este ano.

A cidade de São Paulo, que tem
nove filiais, deve chegar a dezem-
bro com 11. Até 2016, o grupo
projeta ter 175 unidades no país.

No mundo, a Domino’s tem 10
mil lojas e faturou US$ 1,7 bilhão
em 2012, com lucro líquido de US$
112,4 milhões. A Índia, onde serão
abertas 100 novas lojas este ano, é
o mercado em que a rede mais
cresce, a uma taxa anual de 15%.

No Brasil, além da diversificação
do cardápio, a rival Pizza Hut está
usando outras táticas para elevar
as vendas. A rede implantou um
sistema pelo qual o consumidor
pede a pizza pela internet e depois
passa na loja para buscá-la no ho-
rário desejado. E reduziu o preço
da tradicional pizza pan, que varia
de R$ 40 a R$ 55 nas lojas, para R$
24,90 nesse modelo. O desconto
triplicou as vendas nos sete restau-
rantes onde o sistema já existe, se-
gundo Jorge Aguirre. “O público,
neste caso, é aquele acostumado a
pedir pizza em casa. Agora ele pas-
sa pela loja e retira o pedido”, diz. O
preço da mesma pizza no sistema
de entrega é de R$ 38.

Com 22 lojas, a Pizza Hut paulis-
ta faturou R$ 85 milhões em 2012
(alta de 12% sobre 2011). Este ano,
espera atingir R$ 104 milhões.

LEO PINHEIRO/VALOR

Doyle, da Domino’s: “Nos EUA não temos uma loja sequer em shoppings”

Cresce receita
da M. Dias
A l i m e n to s
Conrado Mazzoni
De São Paulo

A fabricante de massas e bis-
coitos M. Dias Branco lucrou
R$ 108 milhões no primeiro tri-
mestre, o que representa um
avanço de 1,4% na comparação
com igual período de 2012.

De acordo com o informe pu-
blicado pela empresa, o aumento
de 19,9% do custo dos produtos
vendidos, sobretudo em razão
do avanço do custo médio de ma-
térias-primas, prejudicou os nú-
meros do primeiro trimestre.

A M. Dias Branco repassou os
custos maiores com insumos,
elevando em 11% o preço médio
de vendas. Nesse contexto, a re-
ceita líquida da companhia atin-
giu R$ 948,4 milhões no primei-
ro trimestre, uma expansão de
16,9% na comparação com 2012.

A empresa investiu R$ 70,4 mi-
lhões de janeiro a março.

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 maio 2013, Empresas, p. B4.




