
● A iniciativa da Natura para
atrair o pequeno investidor – do-
nos de 5% das ações da empresa
– é inspirada no conceito criado
pelo megainvestidor americano
Warren Buffett. Todo ano, a sua
holding de investimentos Berkshi-
re Hathaway realiza a maior as-
sembleia de acionistas do mun-
do. Milhares de investidores vão

até à pequena cidade de Omaha,
no Estado de Nebraska, no meio-
oeste dos Estados Unidos, para
participar do encontro.

No evento, além de fazer per-
guntas ao megainvestidor, os
acionistas aproveitam para com-
prar produtos de empresas em
que Warren Buffett investe com
até 30% de desconto.

A estratégia de se criar um pa-
vilhão de vendas foi uma maneira
de bancar os custos dos encon-
tros. Mesmo na assembleia de
acionistas, o megainvestidor ar-
ranjou um jeito de fazer dinheiro.

Naiana Oscar

Na tentativa de barrar a China e
recuperar parte do mercado
que está hoje nas mãos de im-
portadores, grandes fabrican-
tes nacionais de brinquedos
querem se unir para criar a
maior empresa do setor. A fu-
são vem sendo estudada há dois
anos depois de uma sugestão da
Brinquedos Estrela, que está en-
tre as cinco maiores fabricantes
do País. “É impossível ter um
setor forte num ambiente tão
pulverizado como o nosso. Sem
um grande player, não somos al-
vo de investimentos”, disse o
presidente da companhia, Car-
los Tilkian.

De acordo com o presidente
da Associação Brasileira de Fa-
bricantes de Brinquedos
(Abrinq), Synésio Batista da
Costa, essa fusão deve envolver
sete grandes empresas que, jun-

tas, terão um faturamento de
R$ 250 milhões e uma fatia de
40% do mercado nacional. Es-
ses dados não foram confirma-

dos por Tilkian.
Costa garante ainda que o pro-

cesso está prestes a ser concluí-
do e que a documentação deve

ser encaminhada para avaliação
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) em
um prazo de três meses. Mas os
empresários do setor não são
tão otimistas em relação a esse
prazo. Para eles, a fusão não de-
ve sair antes de um ano, princi-
palmente por causa do próprio
perfil das empresas. Exceto a Es-
trela, todas as outras fabrican-
tes são de capital fechado, o que
dificulta as negociações, uma
vez que seus números não são
auditados.

Os nomes das empresas en-
volvidas nas negociações não fo-
ram divulgados. Costa disse ape-
nas que são de um mesmo seg-
mento e complementares. En-
tre as maiores fabricantes de
brinquedos do País estão Ban-
deirantes, Gulliver, Grow, Es-
trela e Líder. Como não existem
estatísticas confiáveis no setor,
a Abrinq não divulga o ranking
com a participação das compa-
nhias.

No Brasil existem 440 fabri-
cantes de brinquedos que de-
têm menos da metade do merca-
do nacional. O restante foi abo-
canhado por 280 importadores,
especialmente chineses.

Custo. “Nosso maior proble-
ma é o custo da cadeia produti-
va do brinquedo. A competitivi-
dade é afetada pelo câmbio e até
pela política trabalhista brasilei-
ra, que não respeita a sazonali-
dade”, disse Tilkian. Em 2009, a
Estrela calcula ter faturado cer-
ca de 15% a mais que no ano ante-

rior, quando as vendas chega-
ram a R$ 108 milhões.

As propostas para a fusão já
foram apresentadas ao Ministé-
rio da Indústria e Comércio,
acompanhadas de uma série de
reivindicações, como redução
de carga tributária sobre os pro-
dutos e limitação da entrada de
importados. “Só assim vamos
ampliar nosso poder de negocia-
ção e ganhar escala econômi-
ca”, disse Costa.

Segundo ele, a associação con-
versa sobre a fusão também
com investidores americanos e
chineses, que entrariam como
sócios da nova empresa. “Estu-
damos até a possibilidade de fa-
bricar cerca de 20% dos produ-
tos na China.” Em 2009, a pro-
dução nacional de brinquedos
movimentou R$ 4,4 bilhões. Em
2010, o faturamento deve alcan-
çar os R$ 5 bilhões, de acordo
com a Abrinq.

Fábricas de brinquedos
estudam fusão
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● A união de concorrentes tor-
nou-se alternativa também para
fabricantes de brinquedos com
participação mais modesta no
mercado do País. É uma forma
de se manter num segmento do-
minado por importadores e com
probabilidade de ser liderado em
breve por uma gigante nacional.

Ontem, na feira nacional do
setor, em São Paulo, duas empre-
sas anunciaram fusão: a Baby
Brinq Rosita e a Acalento. Da jun-
ção dessas duas fabricantes, sur-
giu a BBRA (as letras são as ini-
ciais das empresas). “Nossa
grande dificuldade é manter a
competitividade”, disse o presi-
dente da empresa, Antônio Bran-
dini. “Com essa fusão, pretende-
mos nos colocar entre as dez
maiores fabricantes nacionais.”

O faturamento da BBRA para o
primeiro ano de operação é esti-
mado em R$ 60 milhões, com
brinquedos de plástico e bone-
cas. Estudo usado na negociação
indica redução de 17% nos cus-
tos fixos já este ano. “Vai nos pro-
porcionar aumento da lucrativida-
de e a possibilidade de reduzir
preços.” As duas fábricas, na Ba-
hia, devem ser unificadas até o
fim do ano. Mas as três marcas
de brinquedos serão mantidas.
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forte em um ambiente tão
pulverizado como o nosso”

SYNÉSIO BATISTA DA
COSTA
PRESIDENTE DA ABRINQ
“Só assim vamos ampliar
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e ganhar escala
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Natura
à moda
de Warren
Buffett
Empresa reúne acionistas em evento
inspirado no bilionário americano

Bilionário aproveita
encontro para fazer
mais dinheiro

Assembleia da Natura

Bate-papo. Luiz Seabra (D) conversa
com os acionistas durante o evento

União. Para Tilkian, grande empresa atrai investimentos

● Futuro

Empresas
menores já
fazem acordo

Cátia Luz

“Na manhã do dia 6 de abril, os
fundadores e os principais execu-
tivos da companhia estarão à sua
espera para mostrar de perto a
empresa que você ajuda a cons-
truir.” Foi atendendo a essa men-
sagem, enviada em um convite
personalizado, que cerca de 200
acionistas minoritários da Natu-
ra compareceram a um encontro
na unidade da empresa em Caja-
mar (SP).

“Nunca havia recebido um
convite desses em casa, com
meu nome. Decidi vir por pura
curiosidade. Deixei minhas coi-
sas, devo até estar perdendo di-
nheiro”, diz Celso Lima de Santa-
na, dono de um restaurante, que
investe em ações para garantir a
aposentadoria.

A iniciativa tem uma inspira-
ção evidente: a holding de inves-
timentos Berkshire Hathaway,
do megainvestidor Warren Bu-
ffett, que realiza o maior encon-
tro de acionistas do mundo. “Es-
tamos inaugurando um novo ti-
po de relacionamento com inves-
tidores para deixar a companhia
ainda mais transparente para o

pequeno acionista”, afirma Moa-
cir Salzstein, diretor de gover-
nança corporativa da Natura. Se-
gundo ele, a ideia de uma assem-
bleia mais aberta surgiu em se-
tembro do ano passado, logo de-
pois que a Natura aumentou o
porcentual de ações negociadas
na Bolsa de 25% para 40%.

Os convidados chegaram em
ônibus fretados pela compa-
nhia, que partiram do Shopping
Eldorado, em São Paulo. Depois
de atravessarem os gramados e
os corredores de vidro do prédio
da empresa (com cheiro dos sa-
bonetes de erva-doce da marca),
chegaram a um auditório, onde
era oferecido um brunch, servido
ao som de canções brasileiras,
com direito a Aquarela do Brasil.

Assim que foram acomoda-
dos, acompanharam por dois te-
lões a assembleia geral ordinária
da companhia, que ocorreu na se-
de da empresa em Itapecerica da
Serra, próximo a São Paulo.
Quem estava em Cajamar, pôde
exercer o voto na assembleia por
meio de procuração eletrônica.

Depois de acompanhar a as-
sembleia e de assistir a um vídeo
sobre o trabalho da Natura com

as comunidades do norte do
País, a plateia atravessou as corti-
nas estampadas com árvores pa-
ra experimentar a nova linha de
sabonetes da marca.

A experiência não animou a
aposentada Teresa Beppu a usar
os produtos. “Acho caros”, diz.
“Mas as ações da empresa estão
entre as que me deram mais ga-

nhos”, admite a investidora.
Em seguida, Alessandro Car-

lucci, presidente da empresa,
apresentou os números da Natu-
ra, da média diária de pedidos
(50 mil) ao aumento de 21% da
receita no ano passado.

Perguntas. Mas a maior parte
dos acionista esperava mesmo
pela grande oportunidade: fazer
perguntas ao presidente e aos
fundadores da Natura, Luiz Sea-
bra, Pedro Passos e Guilherme
Leal. “Lá em casa ninguém usa
Natura porque é chato para com-
prar”, afirmou um investidor, de-
pois de perguntar por que a em-
presa insistia na venda direta.
Outro acionista pediu para que
as próximas reuniões fossem
mais didáticas, porque a maioria
ali não sabia o que era Ebitda
(medida de geração de caixa).

Toda pergunta era precedida

por um agradecimento pela
oportunidade. Um outro investi-
dor chegou a dispensar a pergun-
ta: “Só quero agradecer pela li-
ção de empreendedorismo, pela
‘numeralha’ e pelos ensinamen-
tos filosóficos”, afirmou.

Esses últimos partiram, sobre-
tudo, de Luiz Seabra. Em uma fa-
la breve, ressaltou a importância
dos valores e do coletivo. No iní-
cio da fala, sugeriu que as pes-
soas ficassem à vontade. “Quem
quiser se espreguiçar, respirar
fundo, fazer respiração diafrag-
mática... Isso pode dar algum
conforto nesses minutos finais”.

Donos de ações da Natura há
quatro anos, o químico Daniel
Sutti e sua mulher, a advogada
Sônia, saíram de lá já com vonta-
de de ser convidados para a pró-
xima. “Ver de perto a empresa é
muito melhor do que ler os rela-
tórios anuais”, afirma Sônia.

Experiência. Acionistas experimentaram a nova linha de produtos da marca
Acionistas. Teresa Beppu (E) não usa produtos Natura;
Daniel e Sônia Sutti pediram novas reuniões

Projeto das empresas,
entre elas a Estrela, é
criar um grande grupo
nacional para concorrer
com os chineses
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Dúvidas. Carlucci (E), Seabra, Leal e Passos responderam a perguntas dos acionistas durante assembleia na empresa
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