
Sinais emitidos em Nova York
indicam que a gigante dos cos-
méticos Avon começa a se me-
xer. Primeiro tirou Andrea Jung
do comando das operações - ela
será “apenas” presidente do
conselho; depois, tirou o execu-
tivo Fernando Acosta da concor-
rência (Unilever) e o nomeou
presidente para a América Lati-
na. Agora, a Avon troca o co-
mando dos negócios em seu
principal mercado e anuncia
que David Legher, a partir de 1º
de março, é o presidente da sub-
sidiária brasileira.

E Legher chega com boas cre-
denciais. “Legher tem exercido
um papel importante na lide-
rança do México por seu forte
desempenho e agora vai apli-
car sua experiência e liderança
ao maior mercado da Avon, o
Brasil”, diz a nota divulgada pe-
la empresa para anunciar a mu-
dança. Por trás das palavras
protocolares, porém, há núme-
ros espetaculares. Sob o coman-
do de Legher a receita da Avon
no México cresceu 17% no ter-
ceiro trimestre do ano passado.
Os números de 2011 serão co-
nhecidos amanhã.

Apesar das mudanças, em se
tratando de Avon, talvez seja
mais prudente aos investidores

aguardar antes de comemorar.
Exemplos não faltam.

Embora o Brasil tenha passa-
do o Japão e se tornado o segun-
do maior mercado mundial de
cosméticos, a Avon conseguiu
registrar queda de 1% no lucro
líquido e recuo de nada menos
que 3% nas vendas, no terceiro
trimestre de 2011. Não parece se
tratar de um problema local. Afi-
nal, apesar dos resultados finan-
ceiros, o Brasil superou a matriz
no ano passado com vendas de
US$ 2,2 bilhões, 20,1% do total
e é hoje o maior mercado para a
Avon em todo o globo.

No final do ano, a empresa ad-
mitiu que teve problemas de
venda por conta da implanta-
ção de um novo sistema que
coordena todo o processo de dis-
tribuição. Algo deu errado e os
números mostram isso. Mas não
é só. Luis Felipe Miranda, que
por sete anos presidiu a Avon
no país, passou boa parte deste
tempo pedindo à matriz que
abrisse nova fábrica por aqui.
Nunca foi atendido, apesar de
todos os indicativos do país. A
Avon também disse que abriria
novo centro de distribuição no
Brasil. Até agora, não cortou a fi-
ta de inaguração, assim como
também não sabe quem sucede-
rá Andrea e não soube informar
a nacionalidade do novo coman-
dante no Brasil. ■

Os tentáculos da Multiplan al-
cançam área cada vez maior.
Depois de comprar um terreno
que pertencia ao Walmart no fi-
nal do ano passado, por R$ 231
milhões, acaba de ampliar a
participação no Shopping Vila
Olímpia, na capital paulista.

A companhia desembolsou
R$ 175 milhões para a compra
de fatia de 30% que pertencia à
Brookfield, dobrando, assim,
sua participação no empreendi-
mento. “Faz todo o sentido. Bas-
ta olhar para a movimentação
da companhia, que prefere ter a
gestão de seus shoppings em
mãos ao compartilhá-la”, ava-
lia Sérgio Molina, diretor da
agência de publicidade DMV, es-
pecializada no segmento.

Trata-se de mais um passo pa-
ra brigar por espaço no setor,
atualmente liderado pela BR
Malls. Entre janeiro e setembro
de 2011, a receita líquida da Mul-
tiplan somou R$ 483 milhões e
a da BR Malls chegou a R$ 598
milhões. Mas, se por um lado as
duas empresas estão relativa-
mente próximas em receita,

por outro, se distanciam em es-
tratégia, lembra Molina.

Enquanto Multiplan e Iguate-
mi controlam o próprio negó-
cio - atuam desde a compra do
terreno, construção até a admi-
nistração -, a BR Malls atua em
todas as frentes, mantendo par-
ticipações minoritárias e majori-
tárias em obras de terceiros,
além de investir em constru-
ções próprias. Outra diferença
está no território. As duas pri-
meiras concentram atuação no
Sudeste e Sul do país, enquanto
a líder opera em nível nacional.
“O risco é menor nos projetos
próprios”, opina o especialista.
O ponto em comum é a aposta
no público: há shoppings para
todos os gostos e bolsos. ■

A Procter & Gamble Co. quer
encerrar o imbróglio envolven-
do a venda de sua unidade de
salgadinhos para o grupo Dia-
mond, de acordo com três fon-
tes ouvidas pela Bloomberg.

Em abril do ano passado, a
P&G vendeu a marca Pringles
para a Diamond por US$ 1,5 bi-
lhão. A operação, entretanto,
não foi adiante. Problemas de
gestão — e uma consequente
queda nos lucros — fizeram a
Diamond demitir seu presiden-
te e o diretor financeiro na sema-
na passada. Caso a venda da
Pringles tenha prosseguimento,
a P&G ficará, conforme previsto

em acordo do ano passado, com
37% do capital da Diamond.

De acordo com informações
de mercado, a P&G já teria rece-
bido “dezenas de propostas” de
companhias interessadas em
comprar a Pringles. “A empresa
vai avaliar a situação”, disse a
P&G em nota.

A venda da Pringles marcará
a saída da P&G, maior empresa
de bens de consumo do mundo,
do mercado de alimentos. A em-
presa manterá sua estratégia fo-
cada em nutrição animal, limpe-
za doméstica, cuidados pessoais
e fraldas descartáveis.

O presidente da P&G, Robert
McDonald, está estudando o
mercado internacional para de-
senvolver a linha de cremes fa-
ciais Olay. ■ Bloomberg
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David Legher, que esteve à frente do crescimento de 17% do mercado
mexicano no último trimestre, assumirá a presidência no Brasil

Multiplan e Iguatemi
seguem mesma
linha estratégica
de negócios,
enquanto a BR Malls,
líder do setor, opta
por caminho distinto,
diz especialista

Embora o Brasil seja
o maior mercado
da companhia no
mundo, a Avon
reluta em abrir nova
fábrica por aqui e, até
agora, o novo centro
de distribuição,
prometido para
o final de 2011,
não saiu do papel

O atual presidente da Tam, Líbano Barroso, deixará o cargo.
A companhia aéra informou que o executivo permanecerá
na vice-presidência financeira e de relações com investidores
da holding. No lugar de Barroso, ficará Marco Antonio Bologna,
presidente da holding, que assumirá também a presidência
da companhia de aviação, informou a empresa em
comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários.

Sinaldemudanças?Andrea
Jungagora ficará“apenas”
noconselhodeadministração

GIGANTE DAS VENDAS 
DIRETAS

Ações da Avon com alta de 2,4% 
acumulada no ano, em US$
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 19




