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TECNOLOGIA: Cerca de 80 empre-
sas coreanas de tecnologia, a
maioria médias e pequenas, vie-
ram pela primeira vez ao País para
tentar fechar negócios com os em-
presários brasileiros. Elas partici-
pam, em São Paulo, da Feira de
Tecnologia de Produtos da Coréia,
que termina hoje. Segundo o dire-
tor geral da Divisão Comercial do
Consulado Geral da Coréia, Kim
Gun Young, a expectativa é de
que o encontro resulte em negó-
cios entre os dois países da ordem
de US$ 400 milhões. O evento não
reúne só lançamentos mundiais
de grandes empresas. Há peque-
nos e médios empresários corea-
nos à procura de representantes
comerciais para seus produtos,
como a Modoo Plaza Inc, que fabri-
ca o retrovisor inteligente. Trata-se
de um retrovisor para veículos co-
nectado a sensores no pára-cho-
que. Com isso, o motorista pode
saber a distância exata do carro
que está na sua traseira. O equipa-
mento também pode ser conecta-
do ao celular, como dispositivo de
viva voz. A Sorikey, outra empresa
coreana, vende fechaduras auto-
máticas que identificam o dono da
casa pela voz.● M.C.

EXPERIÊNCIA: A Sears foi, durante
décadas, a referência de loja de
departamentos no Brasil. Quando
a empresa de origem americana
desembarcou no bairro do Paraí-
so, em São Paulo, nos anos 40, já
era famosa nos EUA. O slogan
“satisfação garantida ou seu di-
nheiro de volta” tornou a cadeia
uma das mais conhecidas no vare-
jo brasileiro. Até o início da déca-
da de 80, a força do nome deu
fôlego para a Sears brasileira cres-
cer. Mas o cenário mudou quando
a Sears, Roebuck nos EUA come-
çou a ter problemas. “Eles foram
obrigados a passar por uma restru-
turação porque não estavam bem
e venderam todos os ativos na
América Latina”, lembra o consul-
tor de varejo e professor da USP,
Nelson Barrizzelli. Em 1983, o con-
trole acionário das 11 lojas da
Sears no Brasil passou para os
grupos Victor Malzoni e Vendex,
da Holanda, num negócio calcula-
do em US$ 60 milhões.“A venda
serviu para o fortalecimento da
matriz americana”, diz Barrizzelli.
No início dos anos 90 a joint ventu-
re formada pela Malzoni e Vendex
(Grupo Susa) perdeu o fôlego e se
desfez das lojas para o Mappin e
para shopping-centers. Entre as
causas da decadência da Sears,
os analistas observavam que ela
havia perdido contato com os
clientes, que os serviços caíram
de qualidade e que não havia acer-
tado o caminho no segmento de
roupas femininas. Os esforços
feitos para rejuvenescer a imagem
da rede não tiveram sucesso.
Ao contrário da Sears, o Brasil
ficou de fora do foco de negócios
da Kmart, que no ano passado,
contava com mais de 2 mil pon-
tos-de-venda. A rede, que em
2001 entrou em concordata, se-
gundo especialistas de varejo, é
também a maior concorrente do
Wal-Mart e adota nos EUA o mo-
delo de loja de departamento de
desconto, que não existe no Bra-
sil.● Vera Dantas

SearseKmartunemforçasnosEUA
Operação, estimada em US$ 11 bilhões, cria a terceira maior rede de varejo americana, atrás do Wal-Mart e da Target
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Empresas coreanas investem no Brasil
LG anuncia hoje aplicações de US$ 50 milhões e a Samsung garante que País terá maior fatia de recursos na América Latina

11
Bilhões de dólares é o valor
da fusão entre os grupos de
varejo norte-americanos Kmart
e Sears Roebuck

55
Bilhões de dólares é a receita
anual estimada da nova
empresa criada com a fusão,
que será a terceira maior rede
de varejo dos Estados Unidos,
atrás de Wal-Mart e Target

3,5
Mil é o número aproximado
de lojas da nova cadeia,
sendo 2,3 mil delas de
grande porte

10
É o número de membros
da junta diretiva que será
formada para administrar a
nova empresa, sendo 7
vindos da Kmart, incluindo o
presidente, e 3 da Sears

SATISFAÇÃO – Lampert (esquerda), Lewis (centro) e Lacy comemoram o acordo RECEITA – Searsvendeu US$24,6bilhõesnoano

BALANÇO CONJUNTO

ELETRÔNICOS

Márcia De Chiara

A disputa de mercado promete
ser acirrada em 2005 para em-
presas coreanas fabricantes de
eletroeletrônicos, como televi-
sores, celulares e aparelhos de
áudio e vídeo instaladas no
País. A LG anuncia hoje um in-
vestimento de US$ 50 milhões
na expansão da capacidade de
produção da fábrica de telefo-
nes celulares em Taubaté (SP),
segundo o diretor de Marketing
da companhia, Lucas Oh.

Atualmente a unidade pro-
duz 2, 4 milhões aparelhos por
ano e deve pular para 4,050 mi-
lhões no ano que vem. Até
2006 serão 6,5 milhões de tele-
fones celulares. A fabrica, que
também produz monitores, de-
ve começar a trabalhar com ca-
pacidade expandida a partir de
abril do ano que vem. Em
2003, a subsidiária brasileira
da LG faturou US$ 600 mi-
lhões.

O presidente de Operações
da Samsung para o Brasil e
América Latina, Jong Won Pa-
rk, não revela as cifras que se-
rão aplicadas em 2005 no País
por questões estratégicas. Mas
diz que o Brasil deve ficar com
a maior fatia dos investimentos
no conjunto da América Lati-
na: “O País é o maior mercado
consumidor da região e as fábri-

cas estão aqui.”
A meta da empresa é con-

quistar 20% do mercado de tele-
visores e, com isso, liderar esse
segmento já no ano que vem.
Em 1995, a companhia chegou
a montar televisores no Brasil,
mas acabou abandonando esse
mercado. Agora volta com mui-
to apetite, especialmente no
segmento de equipamentos de

áudio e vídeo de alto valor.
Na análise de Park, a concor-

rência da LG não preocupa por-
que as duas empresas atuam
em nichos diferentes.

A Samsung fecha este ano
com vendas monitores para
computador, celulares e discos
rígidos (HDD) que somam
US$ 700 milhões, 46% a mais
do que em 2003. Cerca de 90%

desse valor é proveniente do
mercado doméstico. Em 2005,
a empresa quer continuar cres-
cendo. O objetivo é ampliar em
50% o faturamento em dólar,
especialmente com a volta para
segmento de áudio e vídeo de
produtos de alto valor.

Em julho, chegará ao merca-
do brasileiro um televisor de
plasma de 80 polegadas, o

maior existente hoje no mer-
cado, segundo a empresa. En-
tre os produtos diferencia-
dos estão televisores de tela
de cristal líquido (LCD) com
57 polegadas, além do pri-
meiro telefone celular com
câmera fotográfica com reso-
lução de 5 megapixel, uma
das mais altas do mercado.

SEMICONDUTORES
Neste fim de ano, a compa-
nhia já vai vender DVDs, fil-
madoras e equipamentos pa-
ra home theater. “Em 2004
fizemos um mega investi-
mento no País em capacida-
de produtiva, para 2005 o
grande investimento será em
produtos”, diz Park.

A empresa aplicou em
2004 o total de US$ 100 mi-
lhões, que inclui investimen-
tos na nova fábrica de celu-
lar em Campinas, nos dois
centros de pesquisas e na re-
modelação da unidade de
produção de Manaus, que fa-
brica monitores, discos rígi-
dos e agora aparelhos de ima-
gem e som.

A Samsung é a maior fa-
bricante mundial de semi-
condutores, um componente
que é o coração dos eletroele-
trônicos. Park diz que, por
enquanto, não há intenção
de fabricar esse componente
no País, mas a companhia es-
tuda o assunto.●

VAREJO

Christine Hauser
The New York Times
NOVA YORK

As redes varejistas norte-ameri-
canas Kmart Holding Corp. e
Sears, Roebuck & Co. anuncia-
ram ontem que estão se juntan-
do para formar uma nova em-
presa, chamada Sears Holding
Corp. A companhia passa a ser
a terceira maior varejista dos
EUA, com cerca de US$ 55 bi-
lhões em vendas anuais. Ficará
ainda bem atrás da gigante Wal-
Mart, cinco vezes maior, mas
bem próxima da segunda colo-
cada, a Target. O negócio, esti-
mado em US$ 11 bilhões, in-
clui as cerca de 3,5 mil lojas
das empresas. As lojas Kmart e
Sears vão continuar a operar
sob seus nomes atuais.

A Sears tentou durante anos
reverter a difícil situação por
que vinha passando, mas não
obteve muito sucesso. Enquan-
to redesenhava suas lojas e me-
lhorava suas mercadorias na es-
perança de melhorar as vendas,
concorrentes como Wal-Mart e
Lowe levavam seus clientes.

Por sua vez, em agosto, a
Kmart, que saiu de uma concor-
data há apenas 18 meses, obte-
ve o terceiro trimestre seguido
com lucratividade, mesmo com
as vendas caindo em 15%. Im-
pulsionada por suas holdings
imobiliárias – cerca de 1,4 mil
lojas no país – estava na estra-
nha posição de perder terreno
nas vendas ao consumidor en-
quanto gerava lucros significati-
vos como empresa.

A fusão deve ser concluída
até o final de março de 2005 e
está sujeita à aprovação dos
acionistas. A empresa terá seu
quartel-general na sede da
Sears, nos subúrbios de Chica-
go, mas as empresas disseram
que vão manter uma presença
significativa em Troy, Michi-
gan, onde a Kmart está basea-
da. Os conselhos de diretores
de ambas as empresas aprova-
ram unanimemente os termos
do acordo, sob os quais os acio-
nistas irão receber uma ação co-
mum da nova Sears Holdings

para cada ação da Kmart. Já os
acionistas da Sears terão o direi-
to de escolher entre receber
US$ 50 em dinheiro ou meia
ação da Sears Holdings para ca-
da uma da Sears, Roebuck.

O presidente da Kmart,
Edward Lampert – que coman-
dou a operação de salvamento
do empresa –, será o presidente
da Sears Holdings. “Estamos tra-

balhando nisso com muita aten-
ção”, disse Lampert em uma co-
letiva para a imprensa em Nova
York. “Vai ser uma realização
enorme.” Lampert, que é funda-
dor da empresa de investimento
ESL Partners, disse que a fusão
criaria um “líder poderoso” na
indústria do varejo, com pontos
de distribuição expandidos e me-
lhores oportunidades.

Alwin B. Lewis, presidente e
executivo-chefe da Kmart e fu-
turo diretor-geral da Sears Hol-
dings, disse que o acordo vai
“permitir turbinar” as empre-
sas para competir. A estratégia
prevê US$ 200 milhões gera-
dos pela receita de conversão
de pontos-de-venda para a mar-
ca da Sears e a venda cruzada
de marcas. Uma rede de vendas

mais ampla é um dos fatores
que pode contribuir para eco-
nomias de custo anuais de
mais de US$ 300 milhões.
Outros incluem uma escala
de compra maior e outras
melhorias operacionais e ad-
ministrativas. O atual presi-
dente da Sears, Alan Lacy,
será o vice-presidente da
Sears Holdings.●

TELA GIGANTE – Jong Won Park exibe o televisor de plasma de 80 polegadas, o maior do mercado

SOBREVIVÊNCIA – A Kmart saiu da concordata há apenas 18 meses
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