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Empre s a s Unimed Seguros terá
serviço diferenciado,
diz Rafael Moliterno,
presidente da
companhia B5

Ampliação da Flora
O governo de Santa Catarina in-
formou ontem que vai assinar ho-
je um protocolo de intenções com
a empresa J&F, holding controla-
dora da fabricante de produtos de
higiene e limpeza Flora. A empre-
sa vai ampliar as instalações que
possui em Itajaí. Essa unidade foi
adquirida pela companhia do
grupo Hypermarcas no ano pas-
sado e produz sabão em pó. Além
da Flora, a J&F controla diversas
outras empresas, entre elas o fri-
gorífico JBS. Procurado, nenhum
porta-voz do grupo foi encontra-
do para comentar o assunto.

Influência na Volkswagen
A Vo l k s w a g e n , segunda maior
montadora global, vai nomear Ur-
sula Piech, a esposa do presidente
do conselho de administração da
companhia, como membro do
conselho de supervisão da monta-
dora em sua próxima reunião
anual, informou a Bloomberg. O
mandato de Ferdinand Piech expi-
ra no dia 19 de abril, dois dias de-
pois dele completar 75 anos. Piech
tem o apoio do conselho para um
terceiro mandato, segundo fontes
de mercado. A nomeação da espo-
sa de Piech solidifica a influência
de sua família da VW. A família
Piech controla a Po r s c h e , acionista
majoritária da montadora alemã.

Gestores da Interfarma
A Interfarma (Associação da In-
dústria Farmacêutica de Pesqui-
sa) elegeu seu novo conselho di-
retor para o biênio 2012/2014. Os
executivos Theo van der Loo, da
B a y e r, e Alexandre Triebnigg, da
Novartis, foram eleitos, respecti-
vamente, presidente e vice-presi-
dente do conselho da entidade.
Foram escolhidos também ou-
tros quatro vice-presidentes
substitutos que formarão o comi-
tê gestor da Interfarma e defini-
dos os nomes dos 16 conselhei-
ros e os membros do conselho
fiscal para o mesmo período.

Molycorp adquire Neo
A americana Molycorp informou
ontem à noite que fechou a com-
pra da canadense Neo Material Te-
chnologies por 1,3 bilhão de dóla-
res canadenses. Com isso, a com-
panhia prevê criar uma das em-
presas do mineral terras-raras
“verticalmente integradas mais
tecnologicamente avançada do
m u n d o”. Pelo acordo, aprovado
pelo conselho diretor das duas
empresas, os acionistas da Neo vão
receber CDN$ 11,30 por ação (com
prêmio de 42%), sendo CDN$ 8,05
em dinheiro e 0,122 ações da Mo-
lycorp. A combinação vai ampliar
a presença da Molycorp em 11
país e abrir canais de vendas e ope-
rações à companhia na China.

Telefônica faz PDV
A Te l e f ô n i c a anunciou na sex-
ta-feira um programa de demis-
são voluntária como parte do
processo de integração de suas
operações com a V i v o. O corte vai
atingir 1,5 mil postos de traba-
lho nas operações da companhia
em São Paulo e Rio de Janeiro.
Atualmente, o grupo Telefônica,
que inclui ainda empresas como
A t e n t o, Te r r a e T-Gestiona, conta
com 106 mil funcionários. Em
acordo realizado com os Sindica-
tos de Telefônicos de São Paulo e
do Rio, a Telefônica definiu um
pacote de benefícios para os pro-
fissionais que optarem pelo pro-
grama. A relação inclui o paga-
mento de indenização propor-
cional ao tempo de serviço e a ex-
tensão por seis meses de benefí-
cios como plano de saúde.
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D e st a q u e s Cosméticos Plano é ter 50 lojas para
vender linha importada dos EUA

No Brasil,
L’Oréal entra
no varejo
com a Kiehl’s

LUCIANA WHITAKER/VALOR

Tisserand, novo presidente da L’Oréal: “Destinamos R$ 150 milhões apenas para infraestrutura nos próximos dois anos”

Heloisa Magalhães
Do Rio

A L’Oréal Brasil começa o ano
com movimentos inéditos na tra-
jetória da subsidiária. Um deles
será a entrada no varejo. Vai abrir
sete lojas até dezembro e a previ-
são é de chegar a 50, em quatro
anos. As lojas irão vender apenas
a linha de luxo Kiehl’ s, importa-
da dos Estados Unidos.

Com fábricas no país há mais
de 50 anos, o grupo francês atua
com 23 famílias de produtos no
mercado brasileiro, dos quais
95% são produzidos localmente.

Outra novidade é o foco na pes-
quisa científica da biodiversidade
brasileira, com o objetivo de pro-
duzir matéria-prima para cosméti-
cos e perfumes. Os estudos serão
desenvolvidos no novo centro de
pesquisas da L’Oréal, no Rio, anun-
ciado em dezembro.

“Destinamos R$ 150 milhões
apenas para infraestrutura nos
próximos dois anos. E [desse total]
R$ 70 milhões serão só para o novo
centro de pesquisas”, diz ao Va l o r
o francês Didier Tisserand, que as-
sumiu a presidência da subsidiária
brasileira em setembro. O plano de
R$ 150 milhões também considera
R$ 40 milhões para ampliar a capa-
cidade de produção das duas fá-
bricas (em São Paulo e no Rio).

O engenheiro, que está há 21
anos na L’Oréal, é casado com uma

ex-colega de trabalho, alemã. O ca-
sal tem duas gêmeas inglesas e
uma caçula, nascida no Japão. Ele
veio do comando da empresa na
Espanha. E diz que a transferência
ao Brasil foi um misto de definição
da matriz e da vontade que ali-
mentava de trabalhar em um dos
países que formam os Brics .

“A contribuição do que chama-
mos de novos mercados [América
Latina, Ásia e Europa Oriental] pas-
sou de 19% do faturamento, em
2010, para 38% em 2011”, diz Tisse-
rand. No mundo, a L’Oréal cresceu
5,1% em 2011. Nos emergentes,
9,5%. “Na América Latina o cresci-
mento foi de 13,2%”, disse.

No Brasil, a empresa cresceu
“mais de 10%” e fechou o ano pas-
sado com faturamento de R$ 1,8
bilhão. Com a crise na Europa e re-
tração do mercado americano, o
Brasil ganhou mais peso no grupo.

Tisserand não aceita provoca-
ção quando o tema é concorrência,
mas, ao que tudo indica, o grupo
francês, com faturamento no ano
passado de € 20,3 bilhões, quer
crescer em todos os segmentos de
produtos de beleza no Brasil. Vai
entrar em nichos onde a também
francesa L’Occitane atua com lojas
bonitas e cheirosas. E também vai
disputar com as nacionais Natura
e O Boticário.

“Queremos ampliar os produ-
tos para o país e para as brasilei-
ras. Impressionante como a mu-

lher brasileira vive a beleza. Elas
fazem um movimento com os ca-
belos, com sensualidade. O cabe-
lo é a principal preocupação da
mulher brasileira”, diz em bom
português, ora com uma ou ou-
tra palavras em espanhol e italia-
no, herança dos idiomas dos paí-
ses onde trabalhou.

Tisserand já esteve em Porto
Alegre e agora vai visitar Recife.
“Queremos ver como as mulhe-
res se tratam. Vamos a muitas
partes do país pois aqui as mu-
lheres, dependendo da região,
têm gostos diferentes, usam per-
fumes diferentes”, observa.

Ele visitou favelas cariocas e fa-
la, impressionado: “No Comple-
xo do Alemão há 350 salões de
beleza, oferecem produtos e téc-
nicas de qualidade”, diz, referin-
do-se ao conjunto de favelas si-
tuado na zona norte da capital.

Embora a proposta seja tam-
bém exportar o que for criado
aqui, o centro de pesquisas —
sexto no mundo do grupo — vai
fundamentalmente desenvolver
fórmulas para o mercado local. A
previsão é que o centro possa en-
trar em operação em 2014. Cin-
quenta especialistas já estão sen-
do treinados nos laboratórios na

sede do grupo, nas fábricas e
também em Paris. Quando pron-
to, vai ter de 150 a 200 pesquisa-
dores, segundo Tisserand .

A fábrica do Rio já tem um la-
boratório, que desde 2008 cria
produtos voltados para o país na
área capilar e de desodorantes.
Mas o centro de pesquisas vai
mais adiante e tem o objetivo de
permitir pesquisas avançadas,
junto com universidades, em la-
boratório mais completo com li-
nha capilar e beleza.

A fábrica do Rio tem 30 mil m²
de terreno e 24 mil m² de área
construída. Vai crescer com a
compra de um terreno ao lado da
atual, ganhando mais 43% de es-
paço. A unidade paulista conta
com 143 mil m² de área total e
45,9 mil m² de área construída.

Em 2011, a unidade fabril ca-
rioca sofreu uma reorganização
interna com o objetivo de au-
mentar a produção de protetores
solares. “Uma nova tendência de
uso no Brasil que está sendo cres-
cente, uma mudança de mentali-
d a d e”, destaca Tisserand.

.A fábrica está recebendo um
novo maquinário, tem capacida-
de para produzir até 40 milhões
de unidades de produtos para ca-

belo, por ano. O Brasil é o primei-
ro mercado no ranking da
L’Oréal neste segmento.

Mesmo aumentando a produ-
ção, as novas lojas da L’Oréal te-
rão apenas a linha nova iorquina
da Kiehl’s. Estes produtos são
considerado de “luxo acessível”,
pela L’Oréal. As embalagens lem-
bram produtos farmacêuticos.

A Kiehl’s , fundada em 1851,
começou em uma farmácia. A
empresa era familiar e foi com-
prada pela L’Oréal em 2000. O
preço médio dos produtos aqui
será R$ 79, informa a empresa.

As lojas da marca Kiehl’s pode-
rão ser franqueadas. Duas já es-
tão em operação em São Paulo,
uma no Shopping Iguatemi e ou-
tra em Higienópolis. A terceira
chega à capital paulista ainda em
2012, no Shopping Morumbi.

Em abril, será aberta a primei-
ra loja no Rio, na sofisticada gale-
ria Fórum Ipanema. Até o final
do ano serão inauguradas outras
três, no Shopping Leblon,
Fashion Mall, Barra Shopping.

Também em 2012 a Kiehl’s che-
ga à capital mineira (BH Shopping
e Shopping Pátio Savassi). Já há lo-
jas no México, na Argentina e no
Chile. São 860 no mundo.

CPFL Renováveis planeja
oferta de ação de R$ 1,5 bi
E n e rg i a
Ana Paula Ragazzi
De São Paulo

A CPFL Renováveis prepara
uma oferta inicial de ações. Em
princípio, o desejo da empresa é
captar cerca de R$ 1,5 bilhão. A
maior parte dos recursos deve ir
para o caixa. No entanto, uma
parte será de venda de participa-
ções dos atuais acionistas.

Procurada pelo Va l o r , a CPFL
Renováveis disse que não comen-
ta especulações de mercado.

Na semana passada, por conta
da divulgação de balanço, a em-
presa informou que prevê investi-
mentos de R$ 1,6 bilhão neste ano
na construção dos projetos em an-
damento e também afirmou estar
de olho em novas aquisições. A
empresa possui um plano de pro-
jetos superior a 2,3 mil MW.

A CPFL Renováveis surgiu em
agosto passado, quando CPFL
Energia e Ersa uniram suas opera-
ções de geração de energia alterna-
tiva. Desde o início, uma oferta de
ações já era esperada, uma vez que
o bloco acionário da empresa abri-
ga investidores financeiros. A em-
presa já tem registro de compa-
nhia aberta e emitiu debêntures.

A CPFL Energia é dona de 63%
do capital da Renováveis e não
deverá vender ações na oferta.

O restante do capital está divi-
dido entre outros seis investido-
res, que deverão vender pelo me-
nos parte de suas fatias: Pátria In-
vestimentos (9,43%); a gestora
americana Eton Park (9,24%); FIP

Brasil Energia, gerido pelo BTG
Pa c t u a l (7,63%); Bradesco BBI , por
meio do BBI FIP Multisetorial Plus
(4,99%); GMR Empreendimentos
Energéticos (3,23%) e DEG, o ban-
co de desenvolvimento do grupo
financeiro alemão KfW (2,48%).

A empresa encerrou 2011 com
lucro líquido de R$ 70,9 milhões e
receita líquida de R$ 171,9 mi-
lhões. Esses números não incluem
as transações de todos os ativos
desde o início do ano. O resultado
pro forma (que inclui todo o ano
de 2011) ficaria no patamar dos
R$ 468 milhões em receita.

A CPFL surgiu com 33 peque-
nas centrais hidrelétricas em
operação, quatro usinas de bio-
massa e quatro eólicas, que jun-
tas produziam 648 MW e fatura-
vam R$ 500 milhões por ano.

Neste ano, a empresa comprou
oito parques eólicos, sendo qua-
tro em início de construção, no
Rio Grande do Sul, e quatro já em
operação, no Ceará.

Fonte: empresa

Quadro acionário
Sócios da empresa
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CPFL Energia

2,48

DEG

9,4

Pátria
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Eton Park

7,63

BTG

4,99

Bradesco BBI
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GMR Energia
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2012, Empresas, p. B1.




