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ENCONTRO DE CONTAS

40%
é a expectativa de crescimento
em 2013 da Paiva Imobiliária,
que completa 10 anos de atuação
e expandirá suas atividades
para novos mercados, como
o de alto luxo no Rio de Janeiro.

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Mercado de mascar sofisticado

GIRO RÁPIDO
Divulgação

O mercado brasileiro de doces e chicletes
saiu da casa dos R$ 8 bilhões, em 2007, e
atingiu cerca de R$ 10,8 bilhões no ano passado, segundo levantamento da Mintel,
consultoria especializada em tendências de
consumo. A expectativa para os próximos
anos é de um crescimento médio de 5% a
6% e que chegue à marca dos R$ 14 bilhões
em 2017. A alta, entretanto, não é acompanhada pelo volume de vendas, que praticamente se manteve estável nos últimos
anos. Entre os fatores para a valorização
dos produtos está o aumento do custo de
produção, com mão de obra mais cara e elevação dos insumos, e também pela sofisticação dos produtos, principalmente pela entrada de itens importados. Entre 2007 e
2011, o volume de importação de balas e
chicletes triplicou no país saltando de R$ 10

➤
●

A marca de eletrodomésticos Consul investirá
cerca de R$ 4 milhões este ano no Consulado
da Mulher, seu projeto social que oferece
oportunidades de geração de renda para mulheres
em vulnerabilidade. Em seu 10º ano, a iniciativa
beneficiou mais de 8 mil pessoas em 2012 e
assessorou 160 empreendimentos populares.

Mercado de doces no país deve
movimentar R$ 14 bilhões em 2017

milhões para R$ 30 milhões. “Essa concorrência estrangeira fez a indústria brasileira
se esforçar para qualificar seus produtos”,
avalia Jean Manuel Gonçalves da Silva, analista de alimentos sênior da Mintel. ■

Costa do Sauípe aposta em rede social para elevar vendas
Longe do status de empreendimento de luxo que teve em seus primeiros anos de atuação,
a Costa do Sauípe amplia suas ferramentas de venda com o lançamento de um canal
dentro de sua página no Facebook. A iniciativa tem como objetivo facilitar a compra de
pacotes por potenciais clientes e agilizar as consultas em relação ao empreendimento. Até
então, o cliente interessado em realizar uma reserva tinha que ir até o site do resort. Com
essa investida, a Costa do Sauípe espera ampliar as vendas on-line em 12% ainda este ano.

FRASE

“É um show midiático,
mas vamos analisar.”
Tim Cook

●

CAFENE será a denominação da categoria de
➤ confeitos à base café. A brasileira SPA, que
criou o produto, aposta no potencial de consumo
do item comparando-o a seu maior concorrente.
Enquanto a produção mundial de cacau foi de 4
milhões de toneladas, a de café atingiu 8,8 milhões.

Presidente-executivo da Apple,
sobre ação judicial de David
Einhorn para compartilhar
mais dinheiro com acionistas.
David Paul Morris/Bloomberg

➤
●

Ir ao cinema por um ano sem pagar nada.
Esse é o prêmio da promoção que a rede
Kinoplex realizará até o próximo mês. A ação ocorre
através da página da rede de cinema no Facebook
e escolherá os internautas que postarem os cinco
melhores discursos de agradecimento para o Oscar.

➤
●

Morten Hansen, coautor do best-seller
“Vencedoras por Opção”, Jeffrey Pfeffer,
da Universidade Stanford, e George Kohlrieser,
professor do IMD, da Suíça, estão confirmados para
o Fórum HSM Gestão e Liderança 2013, que ocorre
em São Paulo, em abril. Nas oito edições anteriores,
o evento soma 40 mil executivos em sua plateia.

Faturamento da Hugo Boss cresce 22%
Nelson Ching/Bloomberg

Expansão da rede na Ásia e
nos Estados Unidos deve elevar
receita para ¤ 3 bi até 2015

Citigroup
vende parte
dos ativos da
Aeromexico

Julie Cruz
Banco passou mais de metade
de seus ativos na companhia
aérea para magnata mexicano

Bloomberg

A Hugo Boss AG, a ultraluxuosa
grife controlada pelo Permira
Advisers, registrou lucro líquido de ¤ 70 milhões no quarto trimestre, uma alta de 30% em relação ao mesmo período do ano
anterior. As vendas no varejo
multimarca e a abertura de lojas próprias ao redor do mundo
foram responsáveis pela melhora dos resultados. O faturamento entre outubro e dezembro foi
de ¤ 607 milhões, crescimento
de 22% ante o ano anterior. No
ano, a receita do grupo teve
crescimento de 14%, atingindo
¤ 2,34 bilhões, com lucro 7,7%
superior em relação a 2011, com
¤ 307 milhões.
As ações da Hugo Boss saltaram 45% de valor no ano passado, de acordo com levantamento da Bloomberg.
A geração operacional de caixa pelo conceito Ebitda no trimestre doi de ¤ 138 milhões, alta de 42% sobre o mesmo período do ano anterior.
“Esperamos que as vendas no
varejo da Hugo Boss sejam beneficiadas com a abertura de lojas próprias, com a adoção de
mais franquias e compra de outras redes”, disse Claus Roller,

Hugo Boss: expansão mundial da grife elevou a receita mundial para ¤ 2,3 bilhões no ano passado

analista do Bank of America
Merril Lynch. “A frequência
mais intensa de lançamentos e
uma melhor arquitetura de preços poderá ajudar a melhorar as
margens brutas”.
Perspectiva

A grife alemã espera aumentar
seu faturamento, até 2015, para
¤ 3 bilhões e alcançar Ebitda de
¤ 750 milhões, com a abertura
de mais lojas na Ásia e nos Estados Unidos.
“O desempenho positivo em

2012 nos deixa um passo mais
perto de alcançar nossas metas
de médio prazo”, disse o presidente-executivo da marca,
Claus-Dietrich Lahrs. “Apesar

Hugo Boss e
Valentino estão
entre as grifes
internacionais do
portfólio do fundo
Permira Group

do ambiente ainda desafiador
do mercado, estamos confiantes de que vamos registrar um
crescimento superior este ano”.
O Hugo Boss, junto com a grife Valentino (adquirida em meados do ano passado), fazem parte do portifólio de investimentos da Permira Group. O fundo
de investimento fez aportes nos
segmentos de consumo, serviços financeiros, saúde e indústria. É dono de ações de empresas como Cortefiel, NewLook,
Ancestry.com, entre outras. ■

O Citigroup vendeu mais de metade de seus ativos no Grupo Aeromexico, maior companhia aérea do México, para um grupo
de investidores liderado pelo
chairman da maior companhia
produtora de leite do país.
Eduardo Tricio Haro, presidente do Grupo Lala, produtor
de laticínios, liderou um grupo
que adquiriu 20,2% da Aeromexico. A venda incluiu uma participação de 18,5% detida pela
unidade do Citigroup Banamex,
deixando o banco com 17,9%.
O desinvestimento do banco
na Aeromexico acontece cinco
anos depois de ter ganhado o
controle da empresa aérea, com
a compra de ações do governo.
Tricio Haro será o presidente e
terá uma participação pessoal
de mais de 10% no negócio, segundo comunicado da Aeromexico. Andres Conesa permanecerá como CEO da companhia.
A Banamex “vai focar em
seus principais ativos e seu negócio principal, o mercado financeiro”, disse, Paulo Carreno, porta-voz do banco.
■ Bloomberg

