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A l i m e n to s Divisão dona das marcas Oreo e Lacta passa a se chamar Mondelez, que se refere a “mundo delicioso”

Kraft Foods se arrisca ao mudar de nome
Julie Jargon
The Wall Street Journal

A Kraft Foods, empresa america-
na de alimentos dona de marcas
célebres como Oreo e Lacta, está
apostando em uma fórmula obs-
cura para dar nome à divisão mun-
dial de alimentos que espera trans-
formar em uma empresa separada
de capital aberto ainda este ano.

Mondelez International, o novo
nome divulgado ontem, é uma ex-
pressão que pretende evocar a
ideia de um “mundo delicioso”.
“M o n d e” vem do latim para “mun -
d o”, e “delez” lembra “d e l i c i o s o”,
explica a Kraft. Mas o nome tem in-
trigado algumas pessoas.

“Para mim, não funciona. De
jeito nenhum”, diz Cheryl Swan-
son, sócia-gerente da Toniq, em-
presa de estratégia de marca com
experiência em ajudar empresas
a escolher nomes para suas mar-
cas. “Fiquei um pouco confusa.”

O exercício da Kraft de reno-
mear sua divisão de global de ali-
mentos mostra como pode ser di-
fícil para uma empresa lançar no-
vos nomes para seus produtos.
Quando as telefônicas americanas
Bell Atlantic e GTE se fundiram pa-
ra formar a Verizon Communica-
tions, que combina a palavra lati-

na “veritas” com a palavra, em in-
glês, para “h o r i z o n t e”, algumas
pessoas criticaram a escolha.

Quando a consultora Andersen
Consulting mudou o nome Accen -
ture PLC, uma palavra que, segun-
do ela, significa “foco no futuro”,
acabou entrando para a lista das
“dez piores mudanças de nomes
de empresas” da revista “Ti m e”.
Apesar das críticas iniciais, tanto a
Verizon quanto a Accenture se tor-
naram empresas de sucesso.

Dar novos nomes a produtos ou
serviços pode ser mais complica-
do, porque as empresas costumam
tentar adotar nomes peculiares já
que palavras comuns muitas vezes

já têm marca registrada. Se os no-
mes não são exaustivamente testa-
dos mundialmente, as compa-
nhias podem se meter em apuros.

Na década de 80, a General Mo-
tors teve que pagar para fechar um
acordo e encerrar um processo de
violação de marca registrada que
envolvia seu modelo de carro Be-
retta, movido pela fabricante ita-
liana de armas Beretta SpA.

As empresas também podem
ter problemas quando um nome
que elas pensam que estão criando
acaba tendo um significado ao
qual elas não querem ser associa-
das, diz Steve Rivkin, consultor de
marketing e marcas. Ele se lembra

de um cliente que adotou Tenga
como marca de um novo serviço
de comunicações para logo desco-
brir que era o nome de um brin-
quedo sexual. No final de 1990, a
Reebok criou um tênis de corrida
para mulheres que apelidou de In-
cubus. Aparentemente, ninguém
tinha checado o dicionário para
ver que o significado de “incubus”
(íncubo, em português) era, se-
gundo a crença popular, um espí-
rito místico que surge à noite para
ter relações sexuais com uma mu-
lher adormecida. A empresa aca-
bou rebatizando os tênis.

A britânica de roupas esportivas
Umbro foi criticada depois de lan-

çar um tênis de corrida chamado
Zyklon, que grupos judaicos infor-
maram ser o nome de um gás letal
utilizado pelos nazistas nos cam-
pos de concentração. A Umbro te-
ve de mudar o nome do calçado.

Erros dessa natureza podem ser
caros, especialmente porque o de-
senvolvimento de um novo nome
pode custar de US$ 10.000 a US$
500.000, dependendo do tama-
nho da empresa, diz Rivkin.

No caso da Kraft, a empresa pe-
diu sugestões de nomes a funcio-
nários em todo o mundo e recebeu
1.000 deles. Mondelez Internatio-
nal foi inspirado por sugestões de
dois empregados, um na Europa e

outro nos Estados Unidos. Um
porta-voz disse que a Kraft fez uma
pesquisa extensa sobre o nome,
com grupos em 28 idiomas.

“É um trabalhão para uma úni-
ca palavra capturar tudo o que
queremos que a nova empresa re-
p r e s e n t e”, disse a diretora de
marketing da Kraft, Mary Beth
West, em um comunicado. “Estou
animada com o nome Mondelez
Internacional. É interessante, ori-
ginal e capta uma grande ideia.”

Em agosto do ano passado, a
Kraft anunciou que iria se dividir
em duas empresas distintas: uma
com o negócio global de alimen-
tos, de US$ 31 bilhões, que englo-
ba marcas como a Oreo, a Lacta e
Trident, e outra que operará o ne-
gócio de US$ 17 bilhões de mar-
cas tradicionais nos EUA, como
os queijos Kraft, o café Maxwell
House e os frios Oscar Mayer.

O conselho de administração
da Kraft já aprovou o novo nome
da divisão, mas haverá uma vota-
ção entre acionistas durante a as-
sembleia anual em maio. Se ele
for aprovado, o nome entrará em
vigor quando a empresa for lan-
çada, ainda este ano.

Leia nas págs 12 e 13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Brasil ganha relevância na Mondelez com a divisão
Daniele Madureira
De São Paulo

O Brasil vai ganhar maior rele-
vância na nova estrutura global da
Kraft, a partir da divisão em duas
empresas. “Praticamente todos os
nossos produtos estão na divisão
que passará a integrar a Mondelez,
o que reforça a posição do país na
Kraft ”, diz Fábio Acerbi, diretor de
assuntos corporativos da Kraft.

Segundo ele, dentro da atual

estrutura, o Brasil está “na tercei-
ra ou quarta posição”. Na Monde-
lez, responsável por vendas
anuais estimadas em US$ 31 bi-
lhões, estarão guloseimas como
chocolates, biscoitos, balas e chi-
cletes. No país, a principal marca
é a dos chocolates Lacta. Em 2011,
o Brasil passou a deter a maior fá-
brica de chocolates da Kraft no
mundo, sediada em Curitiba, que
nos últimos quatro anos recebeu
investimentos de US$ 50 milhões.

Foram incorporadas na divisão
de guloseimas as marcas de sucos
prontos Tang, de gelatinas e fer-
mentos Royal. São produtos que
entrariam na empresa de mercea-
ria, que continuará sob o nome
Kraft. Das duas marcas, só a Royal é
brasileira e será absorvida pela
Mondelez no Brasil. “A marca Tang
é global e a matriz decidiu deixá-la
dentro de Mondelez”, diz Acerbi. O
futuro da marca de cream cheese
Philadelphia continua indefinido:

no Brasil, é produzida por uma
joint venture com a BRF Foods, na
qual a Kraft detém 51%. “É possível
que a marca seja licenciada no
país”, diz Acerbi.

No ano passado, segundo apu-
rou o Va l o r , o país registrou ven-
das em torno de US$ 4 bilhões, o
que representa 8% da receita líqui-
da global da companhia no perío-
do, de US$ 51,5 bilhões. O montan-
te significa mais de um quarto do
faturamento dos emergentes.

Saúde Objetivo é diversificar a operação e aumentar o faturamento proveniente de pacientes com planos privados

Beneficência inaugura hospital só para SUS
Beth Koike
De São Paulo

A Beneficência Portuguesa, ad-
ministrada pela família Ermírio de
Moraes há mais de 40 anos, inau-
gura hoje um hospital, na zona les-
te de São Paulo, destinado a aten-
dimento de pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS). Os procedi-
mentos médicos de baixa e média
complexidades que atualmente
são realizados no hospital São Joa-
quim, mais conhecido como Bene-
ficência Portuguesa, vão migrar
para esse novo hospital batizado
de Santo Antônio.

Assim, a Beneficência Portu-
guesa torna-se um grupo com
três hospitais: Santo Antônio,
São Joaquim e São José — volta -
dos para as classes baixa, média e
alta, respectivamente.

Com a inauguração, o São Joa-
quim passa a atender os casos de
alta complexidade do SUS e, prin-
cipalmente, os pacientes com pla-
nos de saúde, que remuneram
mais do que o governo. Hoje, ape-
nas 20% do faturamento da Benefi-
cência Portuguesa é proveniente
do SUS e o restante é dos convênios
médicos. Mas levando-se em con-
sideração o volume, a situação é
inversa. Do total de 1,6 milhão de
atendimentos realizados no ano
passado, 65% foram SUS.

Hoje, a legislação determina
que para ser filantrópico o hospi-
tal precisa destinar pelo menos
50% de suas internações e 10% de
seus atendimentos ambulatoriais
para o Sistema Único de Saúde.

Mas para os filantrópicos Al -
bert Einstein, Sírio-Libanês, Sa -
m a r i t a n o, Alemão Oswaldo Cruz,

HCor e Moinhos de Vento a regra
é diferente. Esses hospitais inves-
tem em ações de capacitação, ges-
tão, tecnologia, pesquisa e inves-
timentos em áreas de alta com-

plexidade na saúde pública. Essa
é a contrapartida da renúncia fis-
cal desses seis hospitais que, en-
tre 2009 e 2012, soma aproxima-
damente R$ 680 milhões.

A inauguração de um hospital
só para SUS, cujo investimento é
de R$ 17 milhões, é mais uma ini-
ciativa da Beneficência Portugue-
sa para aumentar seu faturamen-
to por meio do pagamento dos
planos de saúde e cobrir o déficit
do repasse do governo. O SUS co-
bre apenas 40% dos custos médi-
cos. “Entre 2008 e 2009, inicia-
mos uma profunda reestrutura-
ção, com investimento de R$ 160
milhões, para melhorar nosso de-
sempenho financeiro”, disse Luiz
Koiti, superintendente-geral da
Beneficência Portuguesa.

Entre essas ações estão a moder-
nização das instalações do São Joa-
quim, para atender os clientes de
convênios médicos, e a contrata-
ção de executivos de mercado, que
desde 2009 são liderados por Ru-
bens de Moraes, filho caçula de An-

tonio Ermírio de Moraes.
Nesse período, houve também

a inauguração do São José, hospi-
tal especializado em oncologia e
que conta com uma equipe de
médicos ‘medalhões’ como Car-
los Buzaid, Riad Younes e Fernan-
do Maluf, todos ex-Sírio-Libanês.

O resultado dessa reestrutura-
ção já aparece no balanço da Be-
neficência. No ano passado, o
grupo hospitalar teve superávit
de R$ 23 milhões e com isso rever-
teu o movimento de queda desse
resultado, com exceção do ano de
2009, quando o hospital vendeu
um imóvel (levando o superávir
para R$ 61,4 milhões). “Consegui -
mos aumentar o faturamento em
R$ 100 milhões devido ao maior
número de pacientes com planos
de saúde e uma gestão mais efi-
c i e n t e”, disse Koiti.

Fonte: Beneficência Portuguesa

Bem de saúde
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Casino exercerá direito
no conselho da Wilkes
S u p e r m e rc a d o s
De São Paulo

Dois meses antes do prazo limi-
te acordado, o grupo francês Casi -
no informou que irá exercer o di-
reito de nomear o presidente do
conselho de administração da
Wilkes Participações S.A., holding
que controla o Grupo Pão de Açú-
car. Esse era um movimento espe-
rado pelo mercado e reforça a po-
sição do Casino, que não abre mão
do direito de controlar o GPA — co -
mo já deixou claro no ano passado
o executivo Jean-Charles Naouri,
presidente da cadeia francesa.

Pelo acordo de acionistas assi-
nado em 2006 entre o sócio Abi-
lio Diniz e a companhia, a rede
francesa poderia se posicionar
sobre o assunto até o dia 22 de
maio — um mês antes de assumir
o controle do GPA.

No dia 22 de junho, a rede es-
trangeira se torna acionista con-
troladora do GPA, como deter-
mina o acordo de Wilkes, assina-
do quando a sociedade entre as
partes foi fechada. Segundo nota
do Casino apresentada ontem,
foi enviada uma notificação para
Diniz informando o empresário
que o direito será exercido.

“Tal decisão demonstra mais

uma vez o compromisso de longo
prazo do Casino com o Brasil e a
sua plena confiança no futuro bri-
lhante do GPA e em seu extraordi-
nário time de executivos”, ressalta
a nota. Abilio Diniz se mantém na
posição de presidente do conselho
de administração do GPA.

Em 2011, Diniz e Naouri prota-
gonizaram embates públicos de-
pois que tomou-se conhecimento
da intenção de Diniz de unir o GPA
ao Carrefour. Naouri era contra a
fusão e disse que a rede defenderia
o seu direito de controlar o GPA de
qualquer maneira. Diniz defendia
o negócio com o Carrefour.

Logo após o posicionamento do
sócio, Diniz informou, também
em nota ao mercado, que “a notifi-
cação não muda o fato de que o di-
reito do Casino exercer o controle,
previsto pelo acordo de acionistas,
se inicia em 22 de junho”.

A partir de agora, uma reunião
do conselho de Wilkes precisa ser
agendada para que possa ser defi-
nido pelo Casino o ocupante do
cargo. Pelo acordo de acionistas, a
reunião tem que acontecer até o
dia 21 de junho, e o anúncio ao
mercado da data da reunião acon-
tecerá sete dias antes do encontro.
Diniz e o Casino tem 50%, cada um,
do controle da holding criada pe-
los sócios.(AM)

Zara traz ao país rede
de produtos para casa
Va re j o
Adriana Mattos
De São Paulo

Meses após ter sido envolvido
em acusações de contratação de
fornecedores que usam mão de
obra escrava no país, o grupo In -
ditex, controlador da Zara, pla-
neja a abertura de uma nova rede
no Brasil, a Zara Home, de produ-
tos para casa. O comando da em-
presa informou o mercado sobre
essa intenção ontem, como parte
de um anúncio de novos investi-
mentos em países onde há “opor -
tunidade global de crescimento”,
informou a companhia.

A rede varejista não dá deta-
lhes a respeito da data da abertu-
ra da primeira loja no Brasil. Mas
a informação consta em material
que analistas setoriais tiveram
acesso, e que detalha o plano de
expansão do grupo para 2012. O
valor mundial anunciado pela
rede como Capex (recurso apli-
cado em ativos já existentes) para
este ano é de € 950 milhões. Em
2011, o valor anunciado foi me-
nor, de €754 milhões.

A Zara Home soma 310 lojas
em 38 países, parte pequena
(5,6%) do portfólio total das 5,5
mil lojas do grupo no mundo. De

janeiro de 2011 a janeiro de
2012, foram inaugurados 26
pontos da rede no mundo. Na
América Latina, a empresa já
opera no México e Costa Rica.

No ano passado, as vendas lí-
quidas da Zara Home somaram
€317 milhões, alta de 8% em re-
lação aos €294 milhões apura-
dos no ano anterior.

É uma taxa de crescimento
abaixo da média da companhia,
que acumulou vendas de €13,7 bi-
lhões no ano passado, 10% acima
do verificado em 2010, conforme
relatório de resultados publicado
ontem pelo grupo. No entanto, a
companhia tem comentado com
analistas que acredita no poten-
cial de crescimento da marca a
longo prazo nos países emergen-
tes. Em 2011, o lucro líquido do
grupo atingiu €1,9 bilhão, alta de
11% em relação a 2010.

No Brasil a rede Zara somava, ao
final de 2011, 32 pontos de venda,
menos do que na China (101), Mé-
xico (55) e Rússia (55), por exem-
plo. No país, a Zara tem o mesmo
número de lojas verificado no Chi-
pre. Ontem, no anúncio de resulta-
dos, a empresa não fez comentá-
rios sobre os problemas enfrenta-
dos no Brasil, envolvendo fornece-
dores acusados de operar com
mão de obra semelhante à escrava.

Mais energia para Starbucks
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A S t a r b u c ks , maior rede mundial de
cafeterias, presidida por Howard
Schultz, está se expandindo para a
categoria de bebidas energéticas. A
nova linha, batizada de “Re f re s h e r s ”
é voltada para o mercado americano,
que movimenta US$ 8 bilhões e tem

como concorrentes produtos como o
Red Bull e o Rockstar. As bebidas,
com sabor de frutas, são produzidas
com um extrato de café verde, não
torrado, e contêm um menor teor de
cafeína do que as bebidas à base de
grãos de café torrados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2012, Empresa, p. B4. 




