
A Hypermercas é conhecida por
ser rápida no gatilho. Da mes-
ma forma com que multiplicou
o seu faturamento com aquisi-
ções desde a abertura de capi-
tal, em 2008, a companhia ven-
deu rápido as marcas que de-
ram origem ao seu negócio.

Depois de meses de especula-
ção no mercado, a Hypermar-
cas anunciou neste final de se-
mana a venda da Etti para a mul-
tinacional Bunge e da Assolan
para a brasileira Química Ampa-
ro, trazendo para o caixa R$
305 milhões. Com as operações,
a empresa agora pode dedicar
seus esforços em duas frentes:
medicamentos e higiene pes-
soal. “Com a venda da Etti e da
Assolan, a companhia finaliza o
ciclo de desinvestimento dos ne-
gócios de limpeza e alimentos,
o que permitirá iniciar o ano de
2012 focada em medicamentos
e higiene pessoal, segmentos
nos quais é líder e que oferecem
maior rentabilidade e perspecti-
vas de crescimento”, disse Clau-
dio Bergamo, CEO da Hyper-
marcas, em comunicado divul-
gado à imprensa.

A Etti, conhecida pelas linhas

Salsaretti e Puropurê, foi vendi-
da para a Bunge, comandada
por Pedro Parente, por R$ 180
milhões. A transação inclui a
aquisição de uma fábrica em
Araçatuba, no interior de São
Paulo, onde também funciona o
centro de distribuição, com cer-
ca de 250 funcionários.

Já a Química Amparo, em-
presa familiar dona da marca
Ypê, pagou pela Assolan R$ 125
milhões. Nessa operação, a
companhia adquiriu o negócio
de fabricação e comercializa-
ção de aço, palha de aço, panos
de limpeza, esponjas sintéticas
e saponáceos, comercializados
sob as marcas Assolan, Perfex
e Cross Hatch.

Para Maurício Morgado, pro-
fessor da FGV-Eaesp, a estraté-
gia faz sentido. “A Hypermar-
cas, ao que parece, está fugindo
da briga com gigantes como a
Procter&Gamble, Unilever e
Nestlé dentro dos supermerca-
dos”, avalia Morgado. “Em ali-
mentos, as multinacionais têm
mais escala e acesso a marcas
globais.” Essas empresas, por-
tanto, têm mais força na hora
de negociar com o varejo super-
mercadista. Já na seara do vare-
jo de farmácias, a Hypermarcas
pode ser mais poderosa, visto

que a rede de fornecedores é
muito pulverizada. Não que fal-
tem concorrentes de peso, a
exemplo da Colgate. “Mas há vo-
lume de empresas de menor
porte para fornecer itens fora
da prateleira de medicamen-
tos”, ressalta o professor.

Mercado financeiro
As operações de venda poderão
ajudar a Hypermarcas a fazer as
pazes com os investidores, que
viram o preço das ações da em-

presa despencar este ano.
Na sexta-feira, os papéis da

Hypermarcas encerraram o dia
cotadas a R$ 8,81, com queda
de 1,01%. No início do ano, as
ações valiam cerca de R$ 22. Es-
sa queda, da ordem de 60,7%
no ano, é reflexo das expectati-
vas pessimistas de investidores
por causa do desempenho ruim
dos resultados e da revisão de es-
timativas. No terceiro trimes-
tre, a companhia teve prejuízo
de R$ 190,5 milhões. ■

Com a aquisição da Etti, a Bunge
ganha musculatura para brigar
na categoria de atomatados com
multinacionais do setor que
atuam no Brasil, como Heinz,
com a marca Quero; Nestlé, fa-
bricante da Maggi; e Unilever,
que produz a Knorr.

Em maio deste ano, a empre-
sa, comandada por Pedro Paren-
te, entrou nesse segmento ao ad-
quirir a marca Primor, que tem
atuação destacada no Norte e
Nordeste do Brasil. Como a Etti
é tradicional no Sul e Sudeste, a

Bunge completa a atuação no
negócio. “Por meio dessa opera-
ção, a Bunge fortalece sua estra-
tégia de reforçar presença no ne-
gócio de alimentos, em um mer-
cado promissor de extrema im-
portância para o varejo brasilei-
ro”, disse em comunicado à im-
prensa Pedro Parente, presiden-
te da Bunge Brasil.

A Bunge já tinha tentado re-
forçar sua atuação em atomata-
dos quando entrou na disputa
pela Quero, adquirida pela rival
Heinz em 2011. A empresa tam-

bém tentou comprar a Coquei-
ro, empresa de enlatados, mas
perdeu a chance para a Camil,
que tem o fundo Gávea, de Ar-
mínio Fraga, como um de seus
principais investidores.

Para especialistas, a Bunge de-
ve continuar firme no movi-
mento de aquisições. “A Bunge
quer se consolidar como grande
player de alimentos no país.
Não vai parar por aí”, diz Roma-
no Pansera, presidente da Po-
pay, associação global de mar-
keting de varejo. ■ D.C. e E.P.

Pedro Parente
Presidente da
Bunge Brasil

SUSTENTABILIDADE

Campanha Copa Orgânicae Sustentável
é aprovada por empresas

Divulgação

CONSTRUÇÃO

Suíça Holcim investe US$400 milhões para
expandir produção de cimento no Equador

Graham Barclay/Bloomberg

Érica Polo e Denise Carvalho
redacao@brasileconomico.com.br

Hypermarcas vende
Etti e Assolan
por R$ 305 milhões

A campanha Copa Orgânica e Sustentável será lançada em 2012.
A proposta da campanha é levar produtos sustentáveis para
hotéis, pousadas, bares, restaurantes, supermercados, estádios
e outros espaços comerciais localizados nas 12 cidades-sede
da Copa do mundo, promovendo uma grande campanha de consumo
consciente para a população e os turistas.

Henrique Manreza

A Holcim, segunda maior fabricante de cimento do mundo, investirá
US$ 400 milhões para expandir sua produção em Guayaquil, no
Equador. A nova linha ampliará a produção no país em 54%, para 54
milhões de toneladas de cimento anuais. A construção terá início em
dezembro do ano que vem e durará dois anos. O governo equatoriano
lançou recentemente um programa de incentivo à construção civil.

“Por meio dessa operação, a
Bunge fortalece sua estratégia
de reforçar a presença
no negócio de alimentos,
em um mercado promissor
ede extrema importância”

Operações concluídas no fim de semana repassam a marca de alimentos
para a Bunge e a de produtos de limpeza para a Química Amparo

EMPRESAS

ANÁLISE

Bunge fortalece linha para brigar com Nestlé

ClaudioBergamo:
focodaHypermarcas

émedicamentoe
produtosde

higienepessoal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 24.


	BEA10011212_TT.pdf
	BEA10021212_TT.pdf
	BEA10031212_TT.pdf
	BEA10041212_TT.pdf
	BEA10051212_TT.pdf
	BEA10061212_TT.pdf
	BEA10071212_TT.pdf
	BEA10081212_TT.pdf
	BEA10091212_TT.pdf
	BEA10101212_TT.pdf
	BEA10111212_TT.pdf
	BEA10121212_TT.pdf
	BEA10131212_TT.pdf
	BEA10141212_TT.pdf
	BEA10151212_TT.pdf
	BEA10161212_TT.pdf
	BEA10171212_TT.pdf
	BEA10181212_TT.pdf
	BEA10191212_TT.pdf
	BEA10201212_TT.pdf
	BEA10211212_TT.pdf
	BEA10221212_TT.pdf
	BEA10231212_TT.pdf
	BEA10241212_TT.pdf
	BEA10251212_TT.pdf
	BEA10261212_TT.pdf
	BEA10271212_TT.pdf
	BEA10281212_TT.pdf
	BEA10291212_TT.pdf
	BEA10301212_TT.pdf
	BEA10311212_TT.pdf
	BEA10321212_TT.pdf
	BEA10331212_TT.pdf
	BEA10341212_TT.pdf
	BEA10351212_TT.pdf
	BEA10361212_TT.pdf
	BEA10371212_TT.pdf
	BEA10381212_TT.pdf
	BEA10391212_TT.pdf
	BEA10401212_TT.pdf



