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OSubmarino completa 5
anos como o único entre
os grandes varejistas da

internet que não tem uma rede
de lojas físicas. Mesmo assim,
sua operação não tem nada de
virtual: são 450 funcionários
que trabalham em um depósito
com 8 mil metros quadrados
ocupados na Barra Funda, em
São Paulo, onde estão estoca-
dos produtos que equivalem a
35 dias de faturamento. A em-
presa estima que sua receita irá
ultrapassar R$ 300 milhões es-
te ano. Em 2003, foram R$
211,6 milhões.

“As concorrentes puramente
virtuais, com a mudança da
Nasdaq, não conseguiram so-
breviver”, afir-
mou o diretor-ge-
ral do Submari-
no, Flávio Jan-
sen, que come-
çou a trabalhar
naempresa quan-
do ela ainda era
um projeto, em
maio de 1999. O
Submarino foi
criado a partir
da Booknet, livraria virtual que
foi vendida para a GP Investi-
mentos, que criou o Submari-
no, por Jack London, um dos
pioneiros da internet brasileira.

A mudança na Nasdaq, bol-
sa eletrônica americana, a que
se referiu Jansen foi o estouro
da bolha em abril de 2000, que
levou consigo muitas empresas
de tecnologia em todo o mun-
do, inclusive no Brasil. “Nos Es-
tados Unidos, as circunstâncias
foram parecidas”, disse Jan-
sen. “As lojas físicas ocuparam
o espaço da internet.” Hoje, o
principal concorrente do Sub-
marino é a Americanas.com,
que tem controladores em co-
mum.

Potencial – O comércio eletrô-

nico passa, no Brasil, por um
crescimento explosivo. Em ju-
lho, as vendas pela internet
apresentaram crescimento de
68,2% sobre o mesmo mês de
2003, somando R$ 618,7 mi-
lhões de acordo com o Índice
de Varejo Online, calculado pe-
la Câmara Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (Câmara-e.
net) e pela E-Consulting. O va-
lor equivale a 3,5% do varejo
total do País.

“Existe um bom potencial
de crescimento para pelo me-
nos 2 ou 3 anos”, afirmou Da-
niel Domeneghetti, diretor de
Estratégia da E-Consulting.
Somente 3 milhões dos 23 mi-
lhões dos internautas brasilei-
ros compram pela rede mun-
dial. “Os grandes varejistas vir-
tuais do País têm hoje uma si-
tuação sólida em um mercado
que ainda não é sólido.” Uma
mostra do potencial do comér-
cio eletrônico pode ser medida
pelo número de pessoas que

usam internet
banking no País:
12 milhões, qua-
tro vezes mais
do que com-
pram eletronica-
mente.

“Com 3 mi-
lhões de consu-
midores online,
não existe espa-
ço para surgir

outro grande varejista virtual
no Brasil”, afirmou Domene-
ghetti. A visão é compartilha-
da por Jansen, do Submarino,
para quem, no curto prazo,
uma grande loja virtual só sur-
giria a partir de grandes redes
de varejo já existentes. Empre-
sas como Casas Bahia e Mara-
brás ainda não têm operação
na internet. “O público alvo
dessas lojas ainda não está na
rede”, explicou Domeneghetti.

Aprendizado – A primeira
grande lição aprendida pelo
Submarino, segundo Jansen,
foi que o Submarino precisaria
de estoque, mesmo sendo uma
loja virtual. Isso foi descoberto
logo depois do lançamento, no
final de 1999. Ele cita dois gran-

des desafios enfrentados pela
empresa: o lançamento das ope-
rações em quatro outros países,
entre 1999 e 2000, e, logo de-
pois, a concentração dos esfor-
ços no Brasil. Com a expectati-
va de abertura de capital nos
EUA, a empresa iniciou opera-
ções na Argentina, México, Por-
tugal e Espanha.

Logo em seguida, com o es-
touro da bolha, teve de redire-
cionar sua atuação e se desfa-
zer das operações internacio-
nais. A empresa fechou as sub-
sidiárias de Portugal e da Ar-
gentina e vendeu as da Espa-
nha e do México. Os resultados
do redirecionamento começa-
ram a aparecer em meados de
2002, quando tiveram o primei-
ro lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização
(Ebitda, na sigla em inglês). O
Submarino teve resultado posi-
tivo, na última linha do balan-
ço, no ano passado, o que deve
se repetir este ano. “Em 2005,
esperamos crescer pelo menos
30%, com lucratividade”, afir-

mou Jansen.
Para o Natal, o Submarino

deve contratar cerca de 150 fun-
cionários temporários. No pri-
meiro semestre, o site atendeu
a 520 mil clientes. Em seu catá-

logo virtual, a empresa tem 700
mil produtos diferentes, dividi-
dos em 18 categorias. “O desa-
fio agora é crescer a partir des-
te novo patamar”, afirmou Jan-
sen.

BETH MOREIRA

Depois de mais de três
anos de estudos e pes-
quisas, a Alcan Alumí-

nio do Brasil apresentará ao
mercado, na próxima semana,
a primeira lata de alumínio pa-
ra alimentos do mercado brasi-
leiro. Desenvolvida em parce-
ria com a fabricante de pesca-
dos Femepe, a nova embala-
gem faz parte do esforço da
empresa para elevar o consu-
mo de alumínio no Brasil.

Segundo a Alcan, os estu-
dos foram focados inicialmen-
te no mercado de pescados,
por se tratar de um segmento
vertical, que normalmente pro-
duz sua própria embalagem, e
pela facilidade de adaptação
das linhas de aço ao alumínio.

A oportunidade para a en-
trada do alumínio no setor ali-

mentício foi detectada após
pesquisa de mercado sobre há-
bitos de compras e consumo
de bebidas, realizada em 2000
pela Interscience, e a percep-
ção sobre as embalagens dos
produtos. O trabalho mostrou
que o consumidor identifica a
lata de alumínio como a princi-
pal alternativa de evolução e
melhoria para a
lata de alimento.

O alumínio
proporciona ain-
da menor desgas-
te de ferramen-
tal das empresas
produtoras de
embalagem, e
têm menor peso,
o que facilita a
logística de
transporte dos produtos. A ma-
leabilidade do material permi-
te também a criação de forma-
tos inovadores, possibilitando
que os fabricantes de embala-
gens conquistem um diferen-
cial competitivo de mercado.

Além disso, a lata de alumí-
nio para alimentos permiti-

rá, como na de bebidas, uma
estampabilidade de melhor
qualidade, dando maior des-
taque ao produto nos pontos-
de-vendas. Em compensa-
ção, estima-se que o uso da
embalagem de alumínio é de
10 % a 20% mais cara que as
de aço, vidro ou plástico.

A Alcan é a única produto-
ra de chapa pa-
ra esse tipo de
embalagem no
País. A expecta-
tiva inicial da
empresa é de
que as novas la-
tas para alimen-
tos respondam
por até 5% do
mercado no pra-
zo de um ano.

Na Europa, o alumínio res-
ponde por cerca de 20% do se-
tor de embalagens para ali-
mentos, que consome em tor-
no de 150 mil toneladas de
alumínio por ano. O material
é usado na fabricação de em-
balagens para patês, queijos,
atomatados e até carnes.

ELDER OGLIARI

PORTO ALEGRE – O
Grupo Gerdau prepara
a sucessão do presiden-

te-executivo Jorge Gerdau Jo-
hannpeter, de 67 anos, que
tornou uma siderúrgica do
Rio Grande do Sul numa mul-
tinacional, com 19 usinas dis-
tribuídas pelo Brasil, Estados
Unidos, Canadá, Chile e Uru-
guai. O grupo produz 14,6 mi-
lhões de toneladas de aço bru-
to por ano e teve um fatura-
mento consolidado de R$
11,3 bilhões só no primeiro se-
mestre.

Os primeiros rumores de que
a sucessão estava em curso sur-
giram há dois anos, quando o
grupo anunciou uma nova go-
vernança corporativa, dividida
entre um conselho de adminis-

tração e um comitê executivo.
Há poucos dias, em entrevis-

ta ao Financial Times, Jorge
Gerdau Johannpeter anunciou
que vai renunciar à função exe-
cutiva e manter a presidência
do conselho. Não estabeleceu
uma data, mas a empresa traba-
lha com a perspectiva de que a
troca do coman-
do ocorra em
dois a três anos.
É possível que
consiga mais
tempo para se de-
dicar a uma gran-
de paixão: o hi-
pismo.

A escolha do
sucessor deve
surgir de uma
discussão entre os principais
acionistas, os irmãos Jorge,
Klaus, Germano e Frederico
Gerdau Johannpeter. Os favori-
tos são André, 41 anos, filho de
Jorge, e Cláudio, 40 anos, filho
de Klaus, os dois representan-
tes da quinta geração familiar
que já chegaram ao topo da hie-

rarquia do grupo ocupando vi-
ce-presidências do comitê exe-
cutivo. Mas não está descarta-
da a possibilidade de alguém
de fora do clã ser o escolhido.

Os candidatos familiares
cumpriram as exigência for-
mulada pelo avô Curt Jo-
hannpeter de apresentar cre-

denciais de tra-
balho, capacida-
de e dedicação
fazendo carrei-
ras dentro da
empresa, com
passagens pelo
chão da fábrica
e operação de
máquinas. Qual-
quer que seja o
c o m a n d a n t e ,

uma coisa é tida como certa. O
grupo vai continuar sob contro-
le familiar, mantendo uma tra-
dição centenária iniciada em
1901 pelo imigrante alemão Jo-
hannes Heinrich Kaspar Ger-
dau com a compra da Fábrica
de Pregos Pontas de Paris, em
Porto Alegre.

Depósito em SP tem 8 mil m², estoques que equivalem a 35 dias de faturamento e 450 funcionários

Jansen, diretor-geral da empresa: no Submarino desde seu projeto

Com 450 funcionários,
varejista virtual espera

ultrapassar R$ 300
milhões de faturamento

Cherubini, da Yoki: empresa entra nos setores de refrescos e sopas

CARLOS FRANCO

Oinverno prolongado
aqueceu as vendas da
Yoki Alimentos, que de-

ve encerrar o ano com fatura-
mento superior a R$ 300 mi-
lhões e já faz planos de expan-
são. Além de entrar em novos
segmentos, como o de sopas
com a marca Kitano e refres-
cos em pó, a empresa prepara
uma expansão com a constru-
ção de mais 1 fábrica, desta vez
na cidade de Campo Novo, no
Mato Grosso, que vai se juntar
às 6 já existentes: 2 no Estado
de São Paulo (São Bernardo
do Campo e Marília), 3 no Pa-
raná e 1 no Rio Grande do Sul.
A expectativa da Yoki é de um
crescimento de 9% este ano,
que também foi embalado pela
propagação das festas juninas
e julinas.

Segundo o vice-presidente
da empresa, Gabriel Cherubi-
ne, o investimento na nova uni-
dade é de R$ 4 milhões, mais
os incentivos municipais e esta-
duais. A expectativa é a de que
essa nova unidade, voltada pa-

ra o milho de pipoca e amen-
doim, entre em atividade até o
fim do ano.

Já para entrar no mercado
de sopas industrializadas, que
movimenta cerca de R$ 250 mi-
lhões por ano no País, a Yoki
investiu R$ 1 milhão e espera
abocanhar uma fatia de 10%
das vendas no primeiro ano de
atuação, ou seja até agosto do
próximo ano. “Esse é um mer-
cado que complementa o nosso
negócio”, justifica Cherubine,
que também aposta nos refres-
cos em pó: “Essa foi uma alter-
nativa que encontramos para o
verão, e estamos bem posicio-
nados”.

Com a marca Kitano, de
temperos, a empresa espera
resgatar a confiança para a li-
nha de sopas, que surge com
12 sabores, incluindo as instan-
tâneas “Pra Mim”, com uma
porção com somente 50 calo-
rias. Num mercado dominado
por gigantes como Maggi e
Knorr-Cica, a intenção da
Yoki é apresentar um produto
mais próximo daquele que a
dona de casa faz.

O foco da empresa, porém,
continua a ser as linhas de mi-
lhos, farinhas e grãos, além dos
confeitos como a paçoca e o pé-
de-moleque, com a ajuda do in-
verno e das festas juninas.

Alcan cria lata de alumínio para alimentos
Inédito no País, produto

foi desenvolvido em
parceria com a Femepe,
fabricante de pescados

Gerdau já prepara sucessão do comando
Jorge Gerdau

Johannpeter anuncia
que vai deixar o cargo,

mas não fixa data

Aos 5 anos, Submarino mostra força da internet

Yoki deve fechar ano com
lucro e planos de expansão
Com faturamento acima

de R$ 300 milhões,
empresa vai investir R$ 4
milhões em nova unidade

Depois de cinco anos
no vermelho,

empresa deve fechar
2004 com lucro

OBJETIVO É

AUMENTAR O

CONSUMO

DE ALUMÍNIO

QUINTA

GERAÇÃO

DEVE

ASSUMIR

CORREÇÃO
Ao contrário do que foi publi-

cado ontem na página 6 do ca-
derno de Economia, a metalúr-
gica Cobrasma não foi à falên-
cia, mas sim desativada em
1994. Endividada e sem novas
encomendas, a empresa não te-
ve condições de sustentação.

COMÉRCIO

ELETRÔNICO

NO PAÍS ESTÁ

EXPLODINDO

Paulo Liebert/AE

Paulo Liebert/AE

Fabio Motta/AE

Reestruturação
da Zoomp começa
a dar resultado

MARCIA FURLAN

Oplano de reestrutura-
ção da Zoomp, iniciado
em 2000, começa a dar

resultados. A empresa deve vol-
tar a ter lucro em 2004, o que
não ocorria desde 1999. No pri-
meiro semestre, o lucro ficou
em cerca de R$ 650 mil, ou 1%
do faturamento do período. No
ano passado, a empresa fechou
com prejuízo operacional líqui-
do de R$ 4,688 milhões, 17%
menos que no ano anterior.

Os resultados estão sendo co-
memorados pela companhia,
que conheceu o apogeu na déca-
da de 90, quando a marca virou
sinônimo de jeans de qualidade
e objeto de desejo de grande
parte dos consumidores. Nos úl-
timos anos, começou a sentir
de perto os reflexos do desaque-
cimento econômico, e está se re-
cuperando somente agora, ano
em que completa três décadas
de existência.

O diretor financeiro da
Zoomp, Marcio Guimarães,
avalia que o segundo semestre,
como ocorre habitualmente, de-
ve ser melhor que a primeira
metade do ano por causa do
movimento de Natal. Ele traba-
lha com uma estimativa conser-
vadora de faturamento de R$
150 milhões em 2004.

O empenho no saneamento
das contas, além do bem-estar
da empresa, visa à abertura de
capital, idéia que vem sendo ali-
mentada há anos. O resultado
positivo deste ano pode favore-
cer o processo, mas não é condi-
ção indispensável. “Nossa in-
tenção é fazer esta abertura até
o final de 2005, mas vai depen-
der dos bancos e parcerias”, dis-
se Guimarães.

As reformulações da compa-
nhia, iniciadas em 2000, e que
se estenderam até o ano passa-
do, atingiram 18 pontos de
venda, próprios e franquea-
dos. Foram fechadas todas as
lojas de baixo retorno e manti-
das apenas 47 unidades, locali-
zadas nas principais cidades.
Ao mesmo tempo, a empresa
reforçou as negociações com
lojas multimarcas e hoje tem
no portfólio 1.400 clientes, res-
ponsáveis por 55% do volume
comercializado.

O retrocesso dos investimen-
tos em franquias, na mão inver-
sa do que vêm fazendo empre-
sas de diversos setores, está rela-
cionada, segundo Guimarães,
ao momento do mercado. A
rentabilidade das operações
com as lojas multimarcas é
maior e a estratégia facilita a
distribuição de produtos em to-
do o País, atingindo cidades me-
nores que não comportariam
pontos de venda próprios. A es-
tratégia é eficaz por causa da
grande penetração das marcas
Zapping e Zoomp.

A Zoomp reviu também a de-
cisão, tomada anos atrás, de
apostar no segmento fashion.
O mix de produtos, agora, vol-
tou a ser dominado pelos jeans
e complementos, e a participa-
ção dos itens com muito teor de
moda caiu pela metade. Após
devolver o espaço que tinha to-
mado das calças jeans, o seg-
mento fashion responde hoje
por 6% das vendas.

Até 2005, as lojas Zoomp
passarão por reformas. O con-
ceito arquitetônico está sendo
alterado, assim como o
layout, a fim de melhorar o
atendimento e valorizar os
produtos expostos. A idéia é
promover uma modernização
do visual. Até o ano que vem
também deve ser concluído o
processo de terceirização da lo-
gística, a exemplo do que foi
feito com a produção.
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