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Aposentados, porém
em franca atividade

PontoFrioreagecomhumor
aoavançodaCasasBahia
Pingüim Bonzão e sua família vão aparecer em comerciais
animados com a mesma técnica do filme ‘Monstros S/A’

Indústria já exporta
geladeiradesmontada
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VAREJO

Carlos Franco

O Ponto Frio, rede vice-líder do
mercadode varejo de eletroeletrô-
nicos e eletrodomésticos no Bra-
sil, decidiu reagir com campanha
criativa ebem-humorada aoavan-
ço da Casas Bahia neste final de
ano. O resultado da estratégia vai
ao ar neste domingo, quando será
exibido o comercial em que a fa-
mília do mascote da rede, o pin-
güim Bonzão, ganha vida.

O vice-presidente de Criação
da DM9DDB, Sergio Valente,
que comandou a ação, diz que foi
uma operação de guerra, em que
12 animadores da Casablanca tra-
balharam durante duas semanas,
usando as mesmas técnicas exibi-
das nos filmes Monstros S/A e A
Era do Gelo, para que BomBom,
Bonzildo, Bonzaço, Bonzinho,
Bonzão e Vovô Bonzão pudes-
sem emocionar o público, em
uma linha muita próxima da dos
ursos da Coca-Cola.

Segundo Valente, o processo
de “renderização” – a digitaliza-
ção de cada um dos personagens
e sua inclusão, um aum,nos cená-
rios – levou 12 dias, e foram usa-

das três Lan Houses para apoio,
com os movimentos pré-testados
pelo público. Nas peças impres-
sas, a família aparece em diferen-
tes cenários, oferecendo produtos

apreços competitivos. Com fa-
turamento de R$ 2,4 bilhões
em 2003, ante R$ 6 bilhões da
Casas Bahia, o Ponto Frio tem
320 lojas e perdeu a liderança
para a concorrente nos últimos
quatro anos, quando também
enfrentouum processo de rees-
truturação, agora concluído.

FESTA
Comqueimade fogosepresen-
ça maciça de fornecedores, in-
cluindo o presidente da Nestlé,
Ivan Zurita, o empresário Sa-
muel Klein, controlador da Ca-
sasBahia, inaugurouontempe-
lamanhã, noPavilhãodeExpo-
sições do Anhembi, a Super
Casas Bahia. Uma megaloja
que até o dia 30 vai ocupar
uma área de 151 mil m² e pode
figurar no Guinness, o livro
dos recordes, como a maior lo-
ja sazonal do mundo. A expec-
tativa da rede é que 2 milhões
depessoas sejamatraídas ao lo-
cal, onde haverá shows gratui-
tos, como o de Alexandre Pi-
res, na noite de ontem.

Se a Casas Bahia reforça o
foco na baixa renda, oferecen-
do crédito e investindo em
eventos como o Anhembi, o
Ponto Frio tem investido pesa-
do para atrair o consumidor
das classes A e B que compra
pela internet. Numa estratégia
de tornar esse público–que ad-
quire produtos de maior valor
– fiel, a rede tem mantido cor-
respondência freqüente com
ele, com várias ofertas. ●

Wal-Mart planeja abrir
mais dez lojas em 2005

Dana vende por US$ 1 bilhão sua divisão de reposição
Com o negócio, fabricante de autopeças passa a se concentar no fornecimento para montadoras e nas exportações

URGÊNCIA – Animações foram produzidas em duas semanas

AUTOPEÇAS

Cleide Silva

As unidades de operações de
reposição da fabricante de au-
topeças Dana em Diadema, na
região do ABC paulista, fun-
cionaram ontem sob nova dire-
ção. Os cerca de 300 funcioná-
rios da empresa receberam ca-
misetas com a logomarca da
Affinia, que adquiriu os negó-
cios de vendas de peças aos lo-
jistas. Um bolo foi cortado e
distribuído aos trabalhadores,
após uma cerimônia que teve
hino nacional e hasteamento
da bandeira brasileira.

O negócio concluído na ter-
ça-feira envolveu a compra

mundial das operações de ven-
da ao mercado de reposição
da Dana, uma das maiores fa-
bricantes de autopeças do
mundo, que concentrará forne-
cimento para montadoras e ex-
portações. O grupo americano
de investidores Cypress, con-
trolador da Affinia, pagou
US$ 1 bilhão pelo negócio,
que envolve 52 empresas com
13 mil funcionários.

“Nós estamos extremamen-
te satisfeitos em conseguir le-
var esse negócio a uma conclu-
são satisfatória”, disse nos
EUA o presidente mundial da
Dana, Michael J. Burns. “Essa
venda vai trazer para a Dana
uma importante flexibilidade
estratégica e financeira.”

No Brasil, as unidades ad-
quiridas são a de amortecedo-
res Nakata e a de filtros Wix.
“O grupo nasce com fatura-
mento de US$ 1,8 bilhão a
US$ 2 bilhões”, diz o vice-pre-
sidente da Affinia no Brasil,
Jorge Schertel. No País, o fa-
turamento anual é de cerca de
US$ 100 milhões. Segundo
ele, as unidades de amortece-
dores e de filtros passam a ser
controladas pela Affinia, que
manterá as atuais marcas des-
ses produtos.

A direção da Dana infor-
mou que estão incluídos na
venda os ativos relacionados à
estrutura de vendas, promo-
ção e assistência técnica. Tam-
bém passa para o controle da

Cypress a Pellegrino Indústria
e Comércio de Autopeças, que
conta com 17 filiais espalha-
das pelo Brasil. Já a fábrica de
componentes e sistemas de
suspensão e direção continua
sendo controlada pela Dana.

“A Affinia passa a ser um
dos maiores clientes da Dana
no Brasil. Poderemos focar es-
forços e recursos em nossa
competência de projetar e pro-
duzir componentes para sus-
pensão, transmissão e motor,
enquanto a Affinia focará nos
processos de comercialização
e serviços aos clientes do mer-
cado de reposição”, disse o vi-
ce-presidente para Desenvol-
vimento de Negócios da Da-
na, Paulo Nunes.●

Marcia Furlan

A Wal-Mart deve registrar em
2005 o maior índice de expansão
orgânica já realizada pela rede no
Brasil, desde sua chegada em
1994. A empresa confirmou a
inauguração de dez novas lojas.
Duas já estão em construção: em
Vitória – estreando no Espírito
Santo – e São José dos Campos,
onde já tem um hipermercado e
será inaugurado um clubede com-
pras Sam’s Club. A localização
dasdemais unidades não foi infor-
mada,mas oplano pode incluir lo-
jas da bandeiraBompreçono Nor-
deste.

Em 2003, a empresa america-
na abriu 3 lojas no País, entre hi-
permercado e clube de compras,
e, em 2004, 6. “Como nossa base
de lojas aumentou, temos de in-
tensificar as inaugurações para
manter o ritmo de crescimento”,
explicou o vice-presidente da Di-
visão Supercenter Wal-Mart,
Marcos Samaha. De 2003 a
2004, a rede saltou de 25 pontos-
de-venda para 149, com a aquisi-
ção do Bompreço em março, que
acrescentou 118 supermercados.
Com isso, passou à terceira posi-
ção no ranking nacional do setor,
com faturamento aproximado de
R$ 5,3 bilhões, atrás do Grupo

Pão de Açúcar e Carrefour.
A bandeira Bompreço no Nor-

deste foi mantida e nenhuma loja
foi fechada, disse Samaha. No
Nordeste, o grupo tem ainda a Ba-
laio, Minimercados Bompreço e
Hiper Magazine, de não-alimen-
tos. O projeto de expansão para
2005 não contempla a divisão de
supermercados Todo Dia, que
tem duas unidades em São Paulo
– Taboão da Serra e Sapopemba.

TAMBORÉ
Amanhã, o Wal-Mart inaugura a
149.ª unidade no País, em Tambo-
ré, na regiãode Barueri (SP).A lo-
ja, de 6,5 mil m² de área de ven-
das, fica ao lado de um Sam’s
Club inaugurado há uma semana,
e quase em frente a um hipermer-
cado Carrefour. Pelo menosmeta-
dedas lojas doWal-Mart na Gran-
de São Paulo segue a estratégia
de se instalar ao lado de um con-
corrente.
O projeto arquitetônico e layout
da nova loja diferem no acaba-
mento edecoração, mais sofistica-
dos. Apesar da concentração de
famílias de maior poder aquisiti-
vo, a empresa afirmouque preten-
de implantar também ali a políti-
ca de pesquisar preços do concor-
rente e posicionar seus produtos
em patamares mais baixos..●

VAREJO

O grupo americano AIG, par-
ceiro do Unibanco, na área de se-
guros, decidiu investir na Sendas
Distribuidora – empresa formada
no ano passado pela associação
dos grupos Sendas e Pão de Açú-
car (CBD). Pelo contrato anuncia-
do ontem, fundos de investimen-
to do Grupo AIG vão investir na
Sendas Distribuidora o valor em
reais equivalente a US$ 50 mi-
lhões, via subscrição e integraliza-
ção de 157.082.802 ações PNB.
Os papéis, de emissão da Sendas
Distribuidora, representam
14,86% do seu capital.

De acordo com o anúncio, o
aporte servirá para reduzir o endi-
vidamento líquido e capitalizar a
Sendas Distribuidora. A empresa
tem uma dívida alta e opera com
prejuízo. Na época da associação
da rede Sendas de supermerca-
dos, que fica no Rio de Janeiro,
com o Grupo Pão de Açúcar, em
dezembro do ano passado, o dono
da rede carioca, ArthurSendas, in-
formou que a dívida da empresa
com o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) era de cerca de R$ 130
milhões, o que correspondia a
50% do valor da dívida total.

O Pão de Açúcar não informa
o valor do débito, mas segundo o

último relatório financeiro do gru-
po, o endividamento líquido da
Sendas Distribuidora respondeu
por R$ 42,9 milhões do total de
R$ 147,3 milhões das despesas fi-
nanceirasdoPãodeAçúcar no ter-
ceiro trimestre deste ano. No mes-
mo período, o prejuízo da Sendas
foi de R$ 16,2 milhões. No pri-
meiro semestre, as perdas da Sen-
das somaram R$ 36,6 milhões.
Como o Pão de Açúcar tem 50%
de participação na Sendas Distri-
buidora, sua perda foi o equivalen-
te a R$ 18,3 milhões.

O contrato prevê que, em qua-
tro anos, o Pão de Açúcar poderá
comprar as ações da Sendas ad-
quiridas pela AIG. Por sua vez, a
AIG poderá subscrever até 3 bi-
lhões de ações preferenciais de
emissão do grupo varejista, num
futuro aumento de capital. O pre-
çoda emissãodessas ações será fi-
xadocom baseemvalordemerca-
do à época.

A direção do Pão de Açúcar
não quis comentar o negócio
mas, segundo fontes do mercado,
o investimento foi vantajoso para
a rede. “A Sendas vai reduzir sua
dívida com capital de risco e com
um débito menor poderá reduzir
juros”, diz o consultor de varejo e
professor da USP, Nelson Barri-
zzelli. Na sua avaliação, a injeção
decapital da AIGvai tambémme-
lhorar os resultados da Sendas.

De acordo com um analista de
mercado, a operação não era espe-
rada, mas é interessante tanto pa-
ra o Pão de Açúcar que reduz adí-
vida do Sendas, como para a AIG
que aposta num melhor desempe-
nho da rede carioca para futura-
mente trocar as ações do Sendas
pelas do Grupo Pão de Açúcar
(CBD), valorizadas no mercado.
Ele observa que, mesmo se subs-
crever 3 bilhões de ações da
CBD, isto equivale a menos de
2% do capital total da empresa.

A Sendas Distribuidora tem
106 lojas e fechou os primeiros
nove meses de 2004 com receita
de R$ 798,6 milhões, o que repre-
sentou 21,2% das vendas do Gru-
po Pão de Açúcar.

O acerto da parceria do Pão de
Açúcar e Sendas, em dezembro
passado, com participações
iguais de 50% no capital votante,
foi estratégico para as duas redes.
O Pão de Açúcar consolidou sua
liderança no setor de supermerca-
dos, à frente do Carrefour, em se-
gundo lugar no ranking do setor.
OSendas, por sua vez, com aope-
ração, segundo comentários, se li-
vrou do endividamento e de difi-
culdades de expansão.

A fusão das empresas ainda
não foi julgadapelo Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade). ● Ana Paula Ragazzi,
Roberto Lira e Vera Dantas.

ALEGRIA – Segundo Schertel, grupo nasce com receita de US$ 2 bi

ANIVERSÁRIO – Há um ano, Arthur Sendas (à esq.) e Abílio Diniz anunciaram a parceria entre os grupos
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