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NaFrança,saláriomuito
altoderrubaexecutivo
Apósacumular€250milhões
desde2000,presidentedoGrupo
VincisedemiteqPÁG.B14

EmbraereKawasaki
rompemparceria
Aestruturametálica das asas
dos aviõesEmbraer 190e 195
deixoude ser produzidapela
Kawasaki AeronáuticadoBra-
sil, subsidiária da japonesaKa-
wasakiHeavy Industries, na
cidadedeGaviãoPeixoto (SP).
AEmbraer explicouque apar-
ceria foi rompidapara dar
mais eficiência àproduçãodes-
tesmodelos. A própria Em-
braer vai fabricar as estrutu-
ras,mas nãodetalhou osmoti-
vos e conseqüências do fimda
parceria comaKawasaki.

ScheringPlough
vaidemitir1,1mil
Ogrupo farmacêutico america-
noSchering Plough anunciou
ontemque vai cortar cerca de
1,1mil empregos, ou 3,4%de
seus efetivos totais, e que fe-
chará uma fábrica emPorto
Rico – onde serão eliminados
600empregos. Os outros 500
cortes serão feitos em fábricas
americanas. ASchering Plou-
gh explicou que deve ter gas-
tos de até US$260milhões
comessa reestruturação,mas
planeja economia anual de
cerca deUS$ 100milhões
comos cortes.

Heinzanunciaque
vai fechar15fábricas

NEGÓCIOS

OgrupoamericanoH.J. Heinz,
famosopelo seu ketchup,
anunciouontemque pretende
eliminar 2,7mil postos de tra-
balho, ou8%de seus efetivos,
e fechar 15 usinas, dentro de
umplanode reestruturação
estratégica paraos anos fis-
cais de 2007e2008. “A com-
panhia identificou 15 fábricas
dasquais espera sedesfazer
durante o exercício 2007, o
que constituirá o essencial dos
cortes de funcionários previs-
tos”, disse a empresa emnota.

ALIMENTOS

AcionistasdaArcelor
questionamfusão
AArcelor pode suspender seu
projetode fusão comasiderúr-
gica russaSeverstal casomais
de50%dos acionistas do gru-
poeuropeu semanifestemcon-
tra o negócio, disse ontemo
CEOdaArcelor, GuyDollé. Ele
confirmouqueopresidente da
companhia, JosepKinsch, rece-
beuontemumacarta de acio-
nistasdescontentes comopro-
jeto. A empresa temdeconvo-
car uma reuniãode acionistas
se isso for solicitadopor deten-
tores de20%dospapéis.

CSNpodeterusina
comchinesaBaosteel
ACompanhia SiderúrgicaNa-
cional (CSN) e aBaosteel,
maior empresa siderúrgica
chinesa, estão emnegociação
para construir uma siderúrgica
comcapacidade para produzir
6milhões de toneladas de aço
por ano, segundo informou
ontemoChinaBusinessNews,
órgãoda imprensa oficial chi-
nesa. Cada empresa seria do-
nade 50%donegócio, Procu-
radapeloEstado, a CSNnão
quis se pronunciar a respeito
doassunto.

Em tempo

É a definição da empresária Cristiana Arcangeli; lojas vão vender Chanel e Guess

Redepretendedemocratizaroluxo
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CasasBahiaqueremvirar
aBloomingdale’sdoBrasil

COMÉRCIO

Márcia De Chiara

AsCasasBahia,amaiorredede
eletrodomésticos e móveis do
País, começam a virar uma
grande loja de departamentos.
Quementrana unidadedaPra-
ça Ramos de Azevedo, no cen-
tro de São Paulo, onde funcio-
nou o Mappin, encontra ótica,
agência de viagens, perfuma-
ria, artigos de cama,mesa e ba-
nhoechocolates,alémdeeletro-
domésticos emóveis.
“Vamos ser a Macy’s ou a

Bloomingdale’s doBrasil”, pre-
vê o diretor administrativo-fi-
nanceiro da rede, Michael
Klein.AMacy’seaBloomingda-
le’s são tradicionais lojas de de-
partamentos dos Estados Uni-
dos. A diferença é que essas
duas redes começaram com o
foco nas confecções e depois se
expandiram para outros seg-
mentos. No caso das Casas Ba-
hia, a trajetória é inversa: dos
eletrodomésticos e móveis pa-
ra artigos de vestuário, entre
outros.
A oportunidade de agregar

novos itens surgiuhádois anos,
naprimeiraediçãodaSuperCa-
sas Bahia, que funciona todo
mêsde dezembronoParque de
Exposições do Anhembi, em
SãoPaulo. “Ali foi o nosso labo-
ratório”, lembra Klein. Na épo-
ca, a Nestlé montou um quios-
queparavenderchocolates, ca-
fé e biscoitos aos visitantes. O
resultadofoi tãofavorávelqueo
projeto se expandiu para as lo-
jas convencionais da rede. Ho-
je, há quiosques em 16 lojas.
Depois vieramaóticana loja

da Praça Ramos e a agência de
viagens SanCatur em seis uni-
dadesda rede.Aúltima investi-
da começou em fins de abril,
quando foram abertos estan-
desparavendadeperfumesim-
portados em32 lojas.
Klein conta que está nego-

ciando a entrada na rede de
uma joalheria que começará a
funcionar antes do Natal, além
de uma livraria, um espaço re-
servadopararecargadecelula-
res, alémda inclusãode artigos
de cama, mesa e banho em ou-
tras unidades. Os acordos para
compra desses itens estão sen-
do costurados comos fabrican-
tes. Ele também pensa em ven-
der louças, artigosde inoxe fer-
ramentas domésticas. “Só não
queremos entrar no setor de

produtos perecíveis, que tem
outra dinâmica”, diz Klein.
No caso das empresas que

abriram pontos-de-venda den-
tro das Casas Bahia, como a
Nestlé e a SanCatur, elas ven-
dem seus produtos e serviços e
pagam um porcentual para as
Casas Bahia, conta Klein, sem
revelar os valores.

CREDIÁRIO
O empresário diz que a decisão
deagregarnovosprodutosnas-
ceudaprópriaprocuraporpar-
tedosclientes,detectadanaslo-
jas.Alémdamarcaforte,ogran-
de guarda-chuva para abrigar
os novos produtos e empresas
queestãoseagregandoaoproje-
to das Casas Bahia é o crediá-
rio. É que o parcelamento das

vendasnocarnêounocartãode
crédito é a linha-mestra que
une todos os produtos e servi-
ços oferecidos pela empresa.

“Se fôssemos mudar o nome
das Casas Bahia, a nova marca
seriaaLojadoCrediário”, brin-
caKlein.

A companhia também
percebeu que está esgotan-
do o ciclo de expansão, mar-
cadopela abertura frenética
de pontos-de-venda. Hoje
com 530 lojas, a expectativa
éde em2anos ter 700unida-
des.Nessafase,todasascida-
des com 30 mil habitantes
num raio de 1,2 quilômetro
dos centros de distribuição
terão loja da rede.
Para dar continuidade ao

crescimento antes de partir
paraoutras regiõesdoPaís e
iniciar umnovo ciclo de ocu-
pação da área geográfica, é
preciso ter novos produtos
dentro das lojas já existen-
tes, diz Klein. “Já percebe-
mos,porexemplo,queaven-
da de celulares está satura-
da.”
Ele ressalta que a inten-

ção não é transformar todas
as unidades em lojas de de-
partamentos nem mudar o
focodaempresa,queéaven-
dadeeletrodomésticosemó-
veis. “Calculo que umas 100
lojas das 530 em funciona-
mento, as maiores em área
de vendas, têm esse perfil.”
Dentro de dois anos, a ex-

pectativa é que esses novos
itens respondam por 10%
das vendas da companhia.
Atualmente, a fatia dos ele-
trodomésticosnofaturamen-
to é de 68% e dos móveis,
30%.Osnovosprodutoseser-
viços têm participação pe-
quena ainda.
“As Casas Bahia são uma

daspoucasempresasquees-
tãonolimiardoseupotencial
de crescimento”, diz o sócio
daMixxer Desenvolvimento
Empresarial Eugênio Foga-
nholo. Por isso, a decisão es-
tratégicadacompanhia ago-
ra é ampliar a quantidade de
produtos vendidos nas lojas.
“Mas essa mudança tem um
risco enorme”, pondera.
De acordo com o consul-

tor, transformar os pontos-
de-venda em lojas de depar-
tamentos só é razoável em
cidadesondeaofertadepro-
dutos no varejo é pequena,
em municípios com 100 mil
habitantes. Em São Paulo,
por exemplo, onde o comér-
cio varejista é muito forte,
essa alternativa é inviável.
Foganholo lembra que o

modelo de lojas de departa-
mentos,quefezmuitosuces-
so na década de 70, come-
çou a perder força nos anos
80 com as lojas especializa-
das e os shopping centers.
Por fim , os hipermercados
sepultaram omodelo com a
inclusão de outros itens no
mix.●

AVIAÇÃO

MUDANÇA-ExperiêncianoAnhembinomêsdedezembro foi o laboratório,dizMichaelKlein

Rede venderá de artigos de cama, mesa e banho a óculos, perfumes e pacotes de viagem

MEDICAMENTOS

SIDERURGIA2

SIDERURGIA

Investidoresquestionam
editalde leilãodaVarig
Potenciaiscandidatos,comoa
OceanAir,questionamoaltovalor
dosativosàvendaqPÁG.B16

Idéia partiu
do interesse
dos próprios
clientes

FABIANO CERCHIARI/AE

A decisão das Casas Bahia de
vender cerca de 100marcas de
perfumes importados em 32 lo-
jasdaredenoeixoRio-SãoPau-
lo desde o fim de abril é uma
grande iniciativa de “democra-
tizar o luxo” no País, afirma a
empresáriaCristianaArcange-
li, consultora do projeto.
Nas contas dela, o projeto,

que prevê a inclusão desses
itens em cerca de 100 lojas da
rede, deve aumentar em um
quinto a distribuição de perfu-
mes no País. Hoje existem no
Brasil cerca de 500 pontos-de-
vendaespecializadosemperfu-
mesdegrifes.Easvendasestão
diminuindo nos últimos 4 anos.
Cristiana conta que foi con-

tratada para prestar uma con-
sultoria para empresa. Isto é,
faz a ponte entre as marcas fa-
mosas como Guess, Clinic, Bvl-
gari, Chanel, entre outras, e es-
colhe os itens que serão vendi-
dos nas lojas. Ela observa que o
mix de produtos, entre perfu-
mesfemininos,masculinosede-
sodorantes, é muito semelhan-
teaoqueexisteemlojasespecia-
lizadas em perfumes importa-
dos e o preço também. A dife-
rençaéafacilidadedepagamen-
to,nocrediáriodasCasasBahia
ounocartãodecréditoparcela-
do, que permite que novos con-
sumidores possam adquirir es-
ses itens.
A consultora conta que ela é

responsável pelo visual do es-
tande de vendas desses itens,
que lembra em tudo uma loja
especializada. Além disso, os
vendedores das Casas Bahia
são treinados para fornecer in-
formações detalhadas de cada
produto como, por exemplo, a
diferença entre uma colônia e
umextrato.

VIAGENS
Outro filão explorado pela rede
é a venda de pacotes turísticos
nacionais e estrangeiros e pas-
sagens aéreas e rodoviárias. A
SanCatur, que trabalhava para
a empresa prestando serviços
corporativos, inaugurou em
abril agências em seis lojas da

rede. “A meta até o fim deste
ano é ter dez agências dentro
dasCasasBahia”,dizosócio-ge-
rente da SanCatur, Oswaldo
Nadal.
Ele conta que, no primeiro

mês de funcionamento, as ven-
dassuperaramasexpectativas.
Foramcomercializados400pa-
cotes,anteameta inicialde100.
“Vendemos até pacotes para a
Disneylândia eEuropa”, obser-
va.Maisumavez,oparcelamen-
toé a chavedonegócio. Semre-
velar cifras, Nadal confirma
que em troca do espaço físico
cedidopelaredeédadoumpor-
centualsobreosnegóciosfecha-
dos dentro da loja. Neste caso,
os funcionários são da agência.

Nadal observa que os ne-
gócios foram surpreenden-
tes não apenas na venda de
pacotes turísticos, que in-
cluem passagem e hospeda-
gem,mastambémnaspassa-
gens aéreas e rodoviárias,
comapossibilidadedeparce-
lamento.
O sócio da SanCatur diz

que capilaridade da sua em-
presa aumentou depois que
abriu agências dentro das
Casas Bahia. É que antes o
contatoda companhiacomo
varejo estava restrito a uma
unidade.Agoraháapossibili-
dadedeumvolumemaior de
negóciosgraçasàproximida-
de com o consumidor. ●

MEL EVANS/AP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 jun. 2006. Economia, p. B14.




