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A Heinz, sob administração dos
novos sócios – o bilionário
Warren Buffett e os magnatas
brasileiros Jorge Paulo Le-
mann, Marcel Telles e Carlos Al-
berto Sicupira, do fundo 3G –,
começou a fazer cortes profun-
dos para melhorar a gestão da
companhia. A s mudanças afeta-
rão a operação da empresa na
América do Norte.

A Heinz – empresa de alimen-
tos fabricante do famoso ket-
chup, comprada pelos novos só-
cios em fevereiro deste ano, pe-
la soma de US$ 28 bilhões – vai
fechar três unidades produti-
vas, o que resultará no corte de
1.350 empregos.

De acordo com a empresa, a
ideia é ganhar eficiência opera-
cional. As fábricas que serão des-
continuadas ficam nos estados

americanos de Idaho e Carolina
do Sul, nos Estados Unidos, e a
terceira unidade fica no Cana-
dá. A produção das três plantas
será absorvida por outras unida-
des industriais já instaladas nos
dos países.

Com a mudança, a Heinz pas-
sará a ter 6,8 mil funcionários
em tempo integral na América
do Norte. Os 1.350 postos de tra-
balhos eliminados incluem o fe-
chamento das três fábricas e

também o anúncio de redução
horizontal do número de fun-
cionários na região, que elimi-
nou 600 empregos em agosto.

A gestão da Heinz, uma cente-
nária empresa familiar, está ga-
nhando um estilo mais agressi-
vo sob a gestão do 3G. Os três
empreendedores que funda-
ram a Ambev – e, mais tarde, a
gigante mundial AB Inbev – es-
tão usando seus principais ta-
lentos para garantir que a apos-
ta bilionária no potencial da
Heinz vire realidade.

O time de executivos da com-
panhia é formado por rostos co-
nhecidos do 3G. Um dos respon-
sáveis por negociar a compra da

Heinz pelo 3G, Alexandre Beh-
ring, comandou a ALL entre
1998 e 2004. O atual presidente
da Heinz, Bernardo Hess, foi
presidente de outra grande
aquisição do grupo, a operação
mundial do Burger King. Já Pau-
lo Basílio, que presidiu a ALL
até maio de 2012, é hoje diretor
financeiro da Heinz. / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

foi o prejuízo gerado pela plataforma BlackBerry 10, criada para enfrentar
os sistemas operacionais Android, do Google, e iOS, da Apple

Marina Gazzoni

O Grupo Pão de Açúcar (GPA)
elegeu a bandeira Minimercado
Extra como sua principal frente
de abertura de lojas. A rede abri-
rá 15 lojas no formato entre no-
vembro e dezembro e pretende
chegar ao fim do ano com 170
unidades, 63 a mais do que em
2012. As novas unidades repre-
sentam um avanço do grupo so-
bre o varejo de vizinhança, seg-
mento dominado pelos “merca-
dinhos de bairro”.

O avanço do GPA nos mini-
mercados começou em 2012,

quando as 67 lojas da bandeira
Extra Fácil, criada em 2007, fo-
ram convertidas para o formato
atual, o Minimercado Extra.
Desde então, a empresa abriu
88 lojas só em São Paulo.

Entre janeiro e setembro, o
GPA abriu 45 novos minimerca-
dos, número bem maior do que
as 13 novas lojas de todos os ou-
tros formatos. O investimento
nos novos minimercados so-
mou R$ 80 milhões. “Vamos
continuar no mesmo ritmo em

2014.”, disse a diretora de opera-
ções de minimercados do GPA,
Rita de Sousa Coutinho.

Segundo ela, a empresa estu-
da lançar lojas compactas tam-
bém de outras marcas, como do
Pão de Açúcar, uma decisão que
deve ser tomada no primeiro tri-
mestre de 2014. Na França, o
grupo Casino, controlador do
GPA, tem 6 mil unidades neste
formato, com seis marcas dife-
rentes. “Vamos trazer experiên-
cias do Casino para o Brasil nos
minimercados”, disse Rita.

Hoje a Grande São Paulo tem
cerca de 4 mil mercados peque-
nos (com até quatro caixas) e
cerca de 25 mil varejos de vizi-
nhança de outros formatos, co-
mo padarias e armazéns, segun-
do dados da Nielsen.

Rita ressalta que o Minimer-
cado Extra não compete com hi-
permercados e supermercados

do grupo, mas é um canal com-
plementar. “O consumidor
compra bens de consumo em
até cinco canais diferentes. O
minimercado compete com o
mercadinho independente”,
disse. Para ela, o papel das lojas

compactas é ser um repositor
da despensa da casa e um local
de fácil acesso para a compra de
produtos perecíveis, como ver-
duras e laticínios.

Para o professor Claudio Feli-
soni, presidente do conselho do

Programa de Administração do
Varejo (Provar/Ibevar), a conve-
niência de encontrar uma loja
próxima de sua casa é uma das
principais demandas do consu-
midor das grandes cidades e jus-
tifica o avanço das grandes re-
des no segmento de minimerca-
dos. “O consumidor tem dificul-
dade de deslocamento e valori-
za a conveniência do varejo.”

Segundo ele, as grandes redes
demoraram para entrar nesse
negócio no Brasil porque priori-
zaram formatos que proporcio-
nassem maiores ganhos de esca-
la, como hipermercados e su-
permercados. Mas, nos últimos
anos, com o aumento da renda
da população, que fomentou o
consumo, e com a dificuldade
de encontrar grandes imóveis
com boa localização, o varejo
passou a admitir lojas menores.

O Minimercado Extra ocupa
espaços entre 200 e 300 m² e
oferece cerca de 3,5 mil produ-
tos. Os supermercados já exi-
gem imóveis de 700 a 1,5 mil m².

Heinz anuncia corte
de 1.350 funcionários

Pão de Açúcar ocupa espaço em bairros com minimercado

US$ 1 bi
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Pfizer recomenda
troca de aparelhos
da BlackBerry
Empresa, que tem 92 mil funcionários, afirmou em memorando
interno temer a falência da fabricante de smartphones canadense

Loja de bairro. Opção para compra de produtos perecíveis

● Queda livre
Uma recente proposta de venda
avaliou a BlackBerry em US$ 9
por ação, mas o mercado vê a
situação de forma mais pessimis-
ta. Hoje, os papéis da empresa
valem cerca de US$ 6,40.

Desconfiança. Clientes deixam a BlackBerry e passam a usar iPhones e celulares Android

COMUNICADO 
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, nos termos do art. 10 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de
Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta
ANEEL/ANATEL/ANP Nº 001, de 24/11/1999, por solicitação, torna pública a viabilidade de compartilhar a
Infraestrutura consubstanciada em área de 133 m² existente nas instalações da subestação Brasília Sul situada em
Samambaia, no Distrito Federal, conforme identificação constante das informações complementares e atendidas as
seguintes condições:
• A referida área deve destinar-se à implantação de centro de armazenamento de dados e informações, sendo
admitida a construção de prédio de até 2 pavimentos, vedado o uso da benfeitoria para qualquer outra destinação.
• É responsabilidade do interessado contratar o fornecimento de energia à concessionária de energia elétrica local,
visando o atendimento da carga prevista para o prédio.
Visando garantir a melhor utilização da área e o menor risco à prestação do serviço público de transmissão, somente
serão admitidos pleitos relativos à área como um todo.
Informações complementares estão à disposição na Gerência de Comercialização de Transmissão, na Rua Real
Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro RJ, CEP: 22.281-900, email: dtrn@furnas.com.br .
Nos termos do art.6º da Resolução ANEEL Nº 581, de 29/10/2001, os interessados deverão solicitar o
compartilhamento por escrito, em até 48 horas a contar da publicação deste Comunicado, com as informações
técnicas para análise de viabilidade do compartilhamento.

Gerência de Comercialização de Transmissão - GCT
Furnas Centrais Elétricas S.A

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, visando a dar 
conhecimento ao mercado e, conseqüentemente, ampliar a competitividade, torna público que pretende lançar, na primeira quinzena 
de dezembro de 2013, licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a fim de constituir
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP objetivando o fornecimento, transporte e instalação de 60.000 (sessenta mil) a 100.000 
(cem mil) cisternas, em polietileno, com capacidade de 16.000 (dezesseis mil) litros, para acumulação de água de chuva, visando 
ao abastecimento de comunidades rurais difusas, nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Ceará. As 
especificações técnicas das cisternas, reservatórios de captação de água de chuva, bombas, placas e especificações técnicas da
instalação das cisternas serão objeto do Projeto Básico, a ser divulgado juntamente com o Edital. Estima-se que a licitação será divida 
em 04 (quatro) ou 06 (seis) lotes, e que a execução se dará entre os meses de fevereiro e agosto de 2014. Poderão participar desta 
licitação empresas do ramo, nacionais e estrangeiras, que satisfaçam a todas as exigências constantes do edital a ser lançado.Os 
recursos orçamentários para fazer face às despesas correrão à conta do Programa de Trabalho nº 14.2.10.53101.18.544.2069.12QC 
– Implantação de Obras e Equipamentos para Ofertas de Água – Plano Brasil sem Miséria.
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GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

Nova gestão da
gigante dos alimentos
decidiu fechar três
fábricas nos Estados
Unidos e no Canadá

● Competição

Grupo abriu 63 lojas do
gênero com a bandeira
Extra em 2013 e pode
ter lojas compactas
com outras marcas

Drew Armstrong
BLOOMBERG NEWS / NOVA YORK

A Pfizer, maior companhia
farmacêutica do mundo, pre-
tende se desfazer dos telefo-
nes da marca BlackBerry por
temer que a companhia pos-
sa ir à falência ou interrom-
per seus serviços. Em memo-
rando interno, a Pfizer orien-
tou seus empregados que
usam aparelhos da marca a
comprar um telefone da
Apple ou algum modelo que
rode o sistema operacional
Android, do Google.

Ao dar a orientação, a farma-
cêutica citou a queda na partici-
pação de mercado da Black-
Berry, empresa baseada em Wa-
terloo, no Canadá, e observou
que a companhia chegou a se
oferecer para venda. “Em fun-
ção da queda nas vendas, a em-
presa está numa situação volá-
til”, disse a Pfizer, a partir da
sua sede em Nova York, a em-
pregados, num memorando ob-
tido pela Bloomberg News. “Reco-

mendamos que os usuários dos
telefones BlackBerry usem
seus aparelhos e planejem mi-
grar para umnovo modelo quan-
do expirar o contrato normal.”

Após anos perdendo clientes
para o iPhone, da Apple, e apare-
lhos que rodam o sistema An-
droid, a BlackBerry está encon-
trando dificuldades para evitar
a perda de usuários.

Segundo dados da consulto-
ria britânica Juniper, a empresa
teria vendido 3,7 milhões de
smartphones no terceiro tri-
mestre, obtendo receita de me-
nos de US$ 1,6 bilhão. No mes-
mo período, em 2010, a Black-
Berry comercializou 12 milhões
de aparelhos, com faturamento

de US$ 4,6 bilhões.
O novo sistema operacional

BlackBerry 10, pensado para ini-
ciar uma retomada da compa-
nhia no mercado, recebeu uma
resposta morna dos consumido-
res, e a empresa teve de dar bai-
xa de quase US$ 1 bilhão em es-
toques não vendidos no último
trimestre.

A Pfizer tinha 92 mil emprega-
dos na sua última prestação de
contas anual às autoridades, o
que faz dela a oitava maior em-
pregadora entre companhias
farmacêuticas baseadas nos Es-
tados Unidos e na Europa oci-
dental, segundo dados compila-
dos pela Bloomberg. O efeito da
recomendação da empresa aos
seus funcionários, portanto, de-
ve ser sentido pela a marca de
smartphones.

Planos de contingência fo-
ram desenvolvidos para o caso
de a BlackBerry fechar ou não
conseguir prover serviços, diz a
Pfizer no memorando. “Nós
nunca fomos à mídia nem fala-
mos sobre nossos provedores

de serviços”, disse Joan Cam-
pion, porta-voz da Pfizer.

Fracasso. Uma oferta feita em
setembro para a aquisição da
BlackBerry por US$ 4,7 bilhões
foi retirada este mês, provocan-
do um abalo na empresa. Em
vez de adquirir a companhia e
fechar seu capital, a Fairfax,
maior acionista da BlackBerry,

e um grupo de investidores
aportaram US$ 1 bilhão em títu-
los para ajudar a recompor o cai-
xa da empresa.

Com a mudança, o ex-presi-
dente da Sybase, John Chen,
considerado o responsável por
recuperar a empresa de softwa-
res corporativos, foi escolhido
para comandar a companhia no
lugar de Thorsten Heins.

Em um post num blog da em-
presa em 13 de novembro, Chen
tentou tranquilizar clientes de
que a BlackBerry não vai desapa-
recer. “A BlackBerry tem força
financeira para o longo prazo”,
disse. “Estou confiante de que
reconstruiremos a BlackBerry
para o benefício de todas as par-
tes interessadas.” / COM AGÊN-
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“Não vamos competir
com hipermercados,
mas com o mercadinho
de bairro.”
Rita de Sousa Coutinho
DIRETORA DE OPERAÇÕES DA ÁREA DE

MINIMERCADOS DO GPA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




