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Alimentos

Tatiana Fávaro / CAMPINAS

Em uma parceria com
a fabricante de ali-
mentos e cosméti-
cosZurita,a apresen-

tadora de tevê Ana Hickmann
lança a linha Saúde & Beleza,
de alimentos funcionais, com
sua marca, a AH, que já atua

em esmaltes e óculos.
De acordo com o proprietário

da fabricante dos novos produ-
tos, Domingos Zurita, o objetivo
da parceria é usar o conhecimen-
to da empresa para levar ao mer-
cado produtos de beleza e saúde
para as classes A e B. “Não terá o
mesmo preço de produto impor-
tado, mas terá alto valor agrega-

do”, afirmou o empresário sem
falar de preços ou valores de in-
vestimento.

A expectativa é de que as pri-
meiras redes parceiras come-
cem a vender a nova linha da AH
até o fim de março.

Inspirada em produtos comer-
cializados no exterior, a linha
traz cápsulas de berinjela, beta-
caroteno, cafeína, cálcio, coláge-
no, guaraná, leticina de soja, lico-
peno, óleo de alho, óleo de coco,
óleo de linhaça, entre 29 itens, e
promessas como o Eterna 25
(composto de vitaminas e mine-
rais para o fortalecimento de ca-
belos e unhas), a Spirulina (para
emagrecimento) e o Zbalance

(suplemento vitamínico).
Segundo a Associação Brasilei-

ra de Empresas de Produtos Nu-
tricionais (Abenutri), o setor mo-
vimentava R$ 500 milhões ao
ano em 2008. A estimativa, na
época, era de que aproximada-
mente 10 milhões de brasileiros
consumissem algum tipo de su-
plementos para equilibrar a die-
ta e que US$ 120 milhões fossem
gastos por consumidores que
procuram esse tipo de produto
fora do País. “A Ana tem uma
imagem para esse tipo de produ-
to, porque chega às famílias, co-
mo apresentadora, e às mulhe-
res, como modelo”, afirmou o
empresário.

Negócios

Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

Três ex-executivos da Olympus,
incluindo o ex-presidente Tsuyo-
shi Kikukawa, e outras quatro
pessoas foram presas ontem no
Japão, por envolvimento numa
fraude contábil de mais de US$
1,5 bilhão.

A fabricante de câmeras e equi-

pamentos médicos enfrenta pro-
cessos movidos por acionistas
desde que o esquema fraudulen-
to veio à tona. Em dezembro, a
sede da empresa e escritórios afi-
liados foram invadidos pela polí-
cia e reguladores de valores mo-
biliários, depois de a Olympus re-
velar o conluio de Kikukawa e
duas pessoas para encobrir pre-
juízos com investimentos feitos

nos anos 1990, conta o site da
revista BusinessWeek.

O site lembra que as ações da
empresa caíram 49% desde a de-
missão, em 14 de outubro, do pri-
meiro presidente não japonês da
companhia, Michael Woodford,
que ficou menos de um mês no
cargo. Nessa época, Kikukawa
acumulou as posições de presi-
dente da empresa e presidente

do conselho, para depois renun-
ciar aos cargos em outubro.

Uma porta-voz da Olympus
afirmou à BusinessWeek que a em-
presa leva a situação a sério e coo-
perará com as investigações. A
imprensa internacional trata o
caso como um dos maiores es-
cândalos corporativos do Japão.

Também foram presos o ex-vi-
ce-presidente Hisashi Mori e o
ex-auditor Hideo Yamada, além
do ex-corretor Akio Nakagawa.

O escândalo arranha a reputa-
ção da Olympus, segundo analis-

tas do mercado. “A questão-cha-
ve que ainda pesa sobre o futuro
da companhia é se as prisões e as
investigações criminais revela-
rão novos detalhes que possam
dificultar os esforços da Olym-
pus em abafar o escândalo e re-
construir sua reputação e saúde
financeira”, diz o Wall Street Jour-
nal.

O jornal conta que os investi-
dores de Tóquio reagiram calma-
mente à notícia, há muito espera-
da. As ações da companhia caí-
ram 2,4% ontem.

Em 2011, a expansão nas vendas
da Nestlé nos mercados emer-
gentes foi de 13,3%, contra ape-
nas 4,3% nos países ricos e 3,7%
na periferia da Europa, como
Grécia, Portugal ou Itália. Entre
os Brics, a expansão ficou acima
de 11%.

Os planos da empresa não se
limitam à expansão de vendas.
Em 2012, a Nestlé deverá fazer

investimentos de mais de 5 bi-
lhões de francos suíços (US$ 5,4
bilhões) pelo mundo. Mais da
metade, porém, irá aos emergen-
tes, na ampliação de fábricas,
aquisições e em garantir o aces-
so a novos consumidores. Esses
investimentos de pelo menos
US$ 2,5 bilhões ainda incluem
um centro de pesquisa na Índia

Além de vendas e investimen-

tos, a Nestlé admite que vem
comprando papéis do tesouro
dos governos desses mercados
emergentes como forma de apli-
cação de sua liquidez.

No total, a empresa adquiriu
mais de US$ 5 bilhões em papéis
da dívida soberana de países, par-
te delas dos Brics.

No Brasil, em 2011, a Nestlé
construiu sua 31ª planta indus-

trial, inaugurada em novembro,
com investimento de R$ 163 mi-
lhões em Três Rios. Outro inves-
timento foi a implantação de
uma nova linha para produção
do novo achocolatado em pó Al-
pino em Araras (SP).

Jim Singh, diretor financeiro
da empresa, aponta que, no Bra-
sil, ir ao Centro-Oeste e ao Nor-
te são as novas orientações para

ganhar novos consumidores.
Dez mil pessoas trabalham no
País na distribuição dos produ-
tos Nestlé, como autônomos.

Paul Bulcke, presidente da
Nestlé, ainda indica que a expe-
riência que a empresa iniciou no
Nordeste, reduzindo o tamanho
das embalagens e vendendo a
preços mais baixos seus produ-
tos para atingir uma nova gama
de consumidor começa a ser re-
petida em outros mercados
emergentes, justamente para
conseguir novos mercados. / J.C.

Ex-executivos da Olympus são presos

Nos emergentes, vendas cresceram 13,3%

Eletrônicos. Eike confirma
negociação com Foxconn
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Jamil Chade
CORRESPONDENTE / VEVEY

Mesmo com uma expansão de
vendas que perde fôlego, o Bra-
sil caminha para se transfor-
mar no segundo maior merca-
do mundial para a Nestlé. A
multinacional vai apostar nos
mercados emergentes para ga-
rantir seu crescimento nos
próximos anos e metade dos
investimentos da companhia
já ocorre nesses mercados.

Diante da estagnação nos paí-
ses ricos, 50% de suas vendas de-
penderão das economias emer-
gentes até 2020. “As placas tectô-
nicas estão se mexendo e esta-
mos vivendo uma nova realida-
de”, afirma Paul Bulcke, presi-
dente da maior empresa de ali-
mentos do mundo.

Ele não disfarça: a decisão de
destinar metade dos investimen-
tos da Nestlé para os emergen-
tes ocorre porque são nesses
mercados que está o crescimen-
to nos próximos anos.

Os dados financeiros da em-
presa mostraram que o Brasil ter-
minou 2011 como terceiro maior
mercado, posição que já havia
conquistado em 2010 ao superar
a Alemanha em vendas. No ano
passado, as vendas da multina-
cional no País chegaram a 5,4 bi-
lhões de francos suíços (US$ 5,9
bilhões). Em reais, a expansão fi-
cou em 8% em comparação a
2010.

Se a tendência de crescimento
das vendas for mantida no caso
do Brasil, em 2012 o País roubará
a posição da França, que fechou
2011 com vendas de 5,64 bilhões
de francos suíços, mas que pena

para registrar uma expansão sóli-
da. Parte do motivo que impediu
2011 de fechar com o Brasil na
segunda posição foi a valoriza-
ção do franco suíço, que ganhou
10% em relação ao real no ano.
Na moeda suíça, portanto, as
vendas no Brasil foram reduzi-
das de 5,6 bilhões em 2010 para
5,4 bilhões em 2011, uma redu-
ção de 3%.

A valorização do franco suíço
gerou mesmo um impacto im-
portante nos resultados da em-
presa. As vendas foram de 83,6
bilhões de francos suíços, contra
93 bilhões de francos em 2010.
Os lucros líquidos caíram para
9,4 bilhões de francos suíços,
8,1% abaixo do que foi registrado
um ano antes para a fabricante
do Nescafé, chocolates Garoto,

Perrier e sorvete Häagen-Dazs.

Desaceleração. Além da moe-
da, o que também contou foi a
desaceleração na expansão da
Nestlé no Brasil no ano. Em
2010, as vendas haviam sofrido
uma alta de 21%. No ano passa-
do, a expansão ficou em 8%, infe-
rior ao desempenho dos demais
Brics, da América Latina e da mé-

dia dos emergentes.
A perda de fôlego também já

foi notada por outras gigantes
do setor. Há dois dias, a Danone
apontou que a debilidade do mer-
cado europeu neutralizaria seu
desempenho nos países em de-
senvolvimento em 2012. Para a
Unilever, a crise europeia vai co-
meçar a afetar os emergentes.

Mesmo assim, a cúpula da Nes-

tlé insiste que os resultados no
Brasil são positivos. “O Brasil é
uma de nossas prioridades”, in-
siste Bulcke. O executivo evitar
falar em cifras de investimentos.
Mas aponta que os planos no Bra-
sil estão “no topo de sua agen-
da”. “Temos confiança no merca-
do brasileiro e as perspectivas
do País são muito boas”, declara
o belga, que tem um salário de
quase US$ 9 milhões por ano.

No mercado mundial, a econo-
mia americana continua sendo o
principal destino dos produtos
Nestlé, com 31 bilhões de fran-
cos suíços em vendas. Mas, num
ritmo cada vez maior, os emer-
gentes substituem a Europa e ou-
tros mercados maduros, em re-
cessão e com um consumo estag-
nado. Hoje, três dos sete maio-
res mercados da Nestlé já são paí-
ses emergentes – Brasil, México
e China. Juntos os mercados em
desenvolvimento representam
41% das vendas da multinacio-
nal que contam com 328 mil fun-
cionários e 460 fábricas.

economia.estadão.com.br

MAIS PRODUTOS
DA ANA HICKMANN
Apresentadora fecha acordo com a Zurita

Brasil deve se tornar, neste ano, o
segundo maior mercado da Nestlé

Foco. Ana Hickmann busca consumidor das classes A e B

LAURENT GILLIERON/AP

Avanço. Apesar de o crescimento estar se desacelerando no País, a crise na Europa deve fazer com que o Brasil ultrapasse a França
em 2012, ficando atrás somente dos Estados Unidos na lista dos principais mercados da maior empresa de alimentos do mundo

● Mercado
Fundada em 1919, a Olympus
tinha como negócio principal a
produção de microscópios e ter-
mômetros. A empresa produziu
sua primeira câmera em 1936.
Hoje, a empresa controla 75% do
mercado global de endoscópios.

estadão.com.br

Aposta. Paul Bulcke, presidente da Nestlé, afirmou ter confiança no mercado brasileiro e que as perspectivas do País são ‘muito boas’
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




