
O Grupo Mexico, um dos maio-
res produtores de cobre do mun-
do, está planejando abrir capi-
tal no exterior para atrair a aten-
ção de investidores asiáticos e
europeus. “Uma operação de
grande porte deve sair ainda es-
te ano”, comentou o diretor fi-
nanceiro da companhia, Daniel
Muniz. Estamos analisando di-

versas alternativas para listar
nossas ações. Hong Kong, Lon-
dres e Canadá estão sendo cota-
dos. Pode ser ainda uma combi-
nação destas três bolsas”. A bol-
sa de Nova York também não
foi descartada.

A operação é semelhante à
realizada pela Glencore, maior
trading de commodities agríco-
las do mundo, que amealhou
US$ 10 bilhões ao abrir seu capi-
tal nas bolsas de Hong Kong e
Londres em maio de 2011. Enri-
quecida, a companhia conse-
guiu fundir suas operações com

a trading de mineração suíça Xs-
trata, numa operação que movi-
mentará perto de US$ 40 bi-
lhões quando for concluída.

O Grupo Mexico tem como
controlador o bilionário Ger-
man Larrea. A decisão sobre a
abertura de capital será tomada
na próxima reunião de acionis-
tas, marcada para abril.

União de operações
Em outubro do ano passado, o
Grupo Mexico, desistiu de unir
as operações da Southern Co-
pper e a Asarco em uma única

companhia, depois de reclama-
ções de investidores minoritá-
rios, dizendo que sairiam preju-
dicados com a operação. A par-
ticipação do Grupo na Sou-
thern Copper vale atuamente
US$ 21,7 bilhões, 13% a menos
do que o próprio valor de merca-
do da produtora de cobre. Na
época, Muniz disse que a empre-
sa buscava uma estrutura mais
simples de operação, com me-
lhoras operacionais e redução
de custos para suas operações.
(leia mais sobre mineração na
P22) ■ Bloomberg

Onde há fumaça, não haverá
mais fogo - nem chances de rea-
cendimento de mercado. Após
a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) dertermi-
nar, na terça-feira, que cigarros
aromatizados e saborizados se-
rão banidos do Brasil dentro de
dois anos, a maior fabricante do
país começa a se despedir. Sob
protestos, é claro.

“É uma discussão totalmente
irreal. A gente está revoltada”,
diz Luciana Lethier, gerente de
marketing e vendas da Golden
Leaf Tobacco. Localizada em Si-
mões Filho, região metropolita-
na de Salvador , a empresa foi
criada em 2002 pela indonésia
Djarum, dona de cigarros sabo-
rizados como Black e L.A.

A Djarum investiu US$ 60 mi-
lhões na fábrica, totalmente vol-
tada para a produção de “kre-
teks”, cigarros cuja composição
tem de 10% a 40% de cravo. Os
itens da Golden Leaf incluíam
no papel de embalagem outros
saborizadores, como mentol e
aromatizante de cereja.

A gerente da empresa diz que
a Djarum tem só 0,5% de parti-
cipação de mercado. Quando os
maços da fabricante chegaram
aos consumidores, em 2004, ha-
via 13 marcas de cigarros aroma-
tizados no Brasil. Hoje são 41.

Lethier vê a decisão da Anvi-
sa como “surreal”. “Eles consi-
deram o cravo um aditivo, mas
ele não é”. Um comunicado da
Golden Leaf declara que os ci-
garros de cravo com tabaco exis-
tem desde o fim do século XIX.
“O elemento ‘dente natural de
cravo’ não é uma inovação re-

cente”, afirma a fabricante, que
diz ter 520 colaboradores dire-
tos e indiretos.

A gerente de vendas afirma
que, em dez anos no Brasil, a
Djarum pagou US$ 400 milhões
em impostos, e a nova norma
vai estimular o consumo de mar-
cas ilegais, como a Gudang Ga-
ram, de capital indonésio e in-
diano. A Golden Leaf quer rene-
gociar o parecer com a Anvisa.

A Souza Cruz, dona da marca
Free (que inclui cigarros sabori-
zados em seu portfólio), diz que
só vai se pronunciar após a Anvi-
sa publicar a resolução. Segun-
do a agência, isso deve ocorrer
até o fim da semana. A Philip
Morris não se pronunciou. ■

Dona das marcas Nova Schin e
Devassa, a fabricante de bebi-
das Schincariol, retomou por
uma diferença de apenas 0,1%
o posto de vice-líder do merca-
do de cervejas do país ao ultra-
passar a rival Petrópolis, que
tem como carro-chefe nas ven-
das a marca Itaipava. O princi-
pal motivo para a mudança de
posição foi o período de vendas
no Nordeste, principal região
da Schincariol e onde a Petrópo-
lis ainda não atua.

“Durante o período de Carna-
val há uma sazonalidade que ele-
va o consumo de cerveja naque-
la região, onde a Schin é muito
forte”, avalia Adalberto Viviani,
presidente da Concept, consul-
toria especializada no segmento
de bebidas. Além do aumento
nas vendas no Nordeste, a
Schincariol realiza seus maiores
investimentos em marketing
durante o período de Carnaval,
reforçando suas principais mar-
cas junto ao consumidor.

Segundo dados da Nielsen so-
bre o mês de fevereiro, a Schinca-
riol aparece com 10,4% de parti-
cipação nas vendas, enquanto
que a Petrópolis ficou em tercei-
ro lugar com 10,3%. A líderança
isolada do mercado de cervejas
no país continua com a Ambev,
que no período obteve 69,5%. Já
a Heineken aparece na quarta po-
sição com 8,3%. Contatadas, tan-
to a Schincariol quanto a Petrópo-
lis não quiseram se pronunciar so-
bre as mudanças no mercado.

Indefinição
Apesar das novas posições, a dis-
puta pela vice-liderança do seg-
mento continua acirrada e uma
definição deve ocorrer apenas
nos próximos meses. “O que
ocorreu em fevereiro não foi ne-
nhuma surpresa. Essa briga se-
rá definida apenas ao longo do
ano”, comenta Viviani.

Um ponto que pode favore-
cer a Schincariol na disputa são
os maiores investimentos na
empresa que a japonesa Kirin
deve realizar a partir desse ano.
No ano passado, a Kirin adqui-
riu a cervejaria com sede em Itu
(SP) por US$ 4 bilhões. ■
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Companhia mineradora estuda
abertura de capital em bolsas
de Nova York, Londres, Toronto
e Hong Kong; operação deve
ser concluída até o fim do ano

Grupo Mexico quer atrair mais estrangeiros

Norma da Anvisa põe
fim a US$ 60 milhões
investidos em fábrica
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MexicanaBimbo aumenta apetite noBrasil
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Schin volta à vice-
liderança em cerveja
Vendas na região Nordeste em
fevereiro foram essenciais para
a companhia retomar o posto
que havia perdido em setembro
para a rival Petrópolis

Divulgação

Por meio da unidade
instalada na Bahia,
a indonésia Djarum
diz ter pago US$ 400
milhões em impostos

Diferença entre
as participações
de mercado da Schin
para a terceira
colocada Petrópolis
ficou em apenas
0,1% durante o mês
de fevereiro

Companhia quer
seguir exemplo da
Glencore, que
conseguiu US$ 10
bilhões com
abertura de capital

Maior indústria de cigarros saborizados do Brasil pode fechar as portas
após a agência decidir que os produtos devem sair domercado em2 anos

Pouco a pouco, Daniel Servitje, CEO do Grupo Bimbo, vai abocanhando
mais vendas no mercado brasileiro de pães e bolos. Após inaugurar
uma fábrica em Brasília, fruto de um aporte de US$ 29 milhões, a
empresa agora quer abocanhar uma parte das vendas de Páscoa sem,
necessariamente, vender chocolates. Com ações nos supermercados, a
meta é engordar as vendas do Ana Maria Páscoa Max, bolo sazonal com
dose tripla de chocolate, aproveitando a alta no consumo nesta época.

O seu evento
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 17




