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O anúncio da troca de coman-
do na Avon não acabou total-
mente com as esperanças da Co-
ty de adquirir a companhia de
venda porta-a-porta. Bart Be-
cht, presidente da Coty, anun-

ciou ontem que não desistiu da
ideia de se reunir com os acio-
nistas da concorrente para con-
vencê-los a pressionar o conse-
lho da empresa a aceitar sua
proposta de US$ 10 bilhões.

Segundo reportagem publica-
da no jornal britânico Financial
Times, as reuniões com os acio-
nistas devem acontecer ao lon-

go das próximas duas semanas.
Caso o negócio entre Coty e

Avon venha a se concretizar, a
união dos produtos fabricados
pelas duas companhias e o exér-
cito de revendedoras da Avon re-
sultaria numa companhia gigan-
te, causando ainda mais incô-
modos às empresas que atual-
mente lideram o setor de bele-

za, como a L’Oreal, maior fabri-
cante do mundo de cosméticos,
e Procter & Gamble, maior com-
panhia de bens de consumo.

Há uma semana, a Avon recu-
sou uma oferta feita pela Coty.
Na época, a direção da america-
na afirmou que a proposta não
refletia o valor real da compa-
nhia. ■ Bloomberg

A Cia Hering adiantou ontem
que as vendas no primeiro tri-
mestre foram mais fracas que o
esperado pela própria compa-
nhia, prejudicadas pela combi-
nação entre fatores climáticos e
econômicos. “Não é um primei-
ro trimestre com resultados
muito bons, animadores”, disse
o presidente-executivo da em-
presa, Fabio Hering, em reu-
nião com analistas e investido-
res. Segundo ele, as vendas do
período foram prejudicadas
principalmente pelo desempe-
nho em março que, no ano pas-
sado, atipicamente registrou
temperaturas mais baixas, favo-
recendo o lançamento da cole-
ção outono-inverno e elevando
a base de comparação.

O clima mais quente em mar-
ço deste ano, segundo ele, deve
afetar o varejo de vestuário co-
mo um todo. Segundo o executi-
vo, o consumo também ficou re-
traído nos três primeiros meses
do ano. Hering afirmou que a
recuperação nas vendas deve
vir no segundo trimestre, perío-
do favorecido pela comemora-
ção do Dia das Mães.

O executivo ponderou que,
em 2012 como um todo, a em-
presa deve apurar uma desacele-
ração no ritmo de vendas em re-
lação aos anos anteriores, quan-
do o nível de crescimento foi ex-
cepcional. “As vendas no crité-
rio de mesmas lojas irão ficar
bem abaixo do nível visto nos úl-
timos quatro anos”, disse ele.

Em 2011, a Cia Hering regis-
trou crescimento nas vendas
pelo conceito mesmas lojas
-que considera aquelas em ope-
ração há pelo menos 12 meses-
de quase 13%. A companhia
mantém o plano de inaugurar
75 lojas este ano, sendo 20 uni-
dades da Hering Kids, bandei-
ra recém-criada voltada ao pú-
blico infantil. ■ Reuters

A partir do dia 23, as mais de 6
milhões revendedoras da Avon
espalhadas por todo o mundo es-
tarão sob novo comando. Nessa
data, a presidência global da em-
presa passa a ser ocupada pela
executiva Sherilyn McCoy.

Sheri, como é mais conheci-
da no mercado, terá pela frente
duras missões, entre elas rever-
ter a incessante queda nos lu-
cros, as investigações sobre
atos de corrupção cometidos
dentro da empresa e a possível
venda para a rival Coty. “É difí-
cil encontrar na história recen-
te algum executivo que tenha
assumido uma empresa tão re-
pleta de problemas”, afirma
Lauren DeSanto, analista do
fundo de investimentos ameri-
cano Morningstar.

A falta de experiência de She-
ri com o setor de vendas diretas
foi encarada com preocupação
pelo mercado. O fato de a Avon
ter escolhido uma executiva ex-
periente e vinda de outra com-
panhia, contudo, foi recebido
como um indicativo de que a
empresa pretende resolver seus
problemas internos sem que,
para isso, tenha que ser vendi-
da para alguma rival.

Em geral, os analistas de mer-
cado encararam o anúncio da
nova presidente como um reca-
do à Coty de que a Avon não es-
tá interessada em ouvir novas
propostas. Até o fim da semana
passada, era esperado que a
companhia comandada por
Bart Becht buscasse financia-
mento para melhorar o valor

oferecido pela rival. Recente-
mente, Becht já havia declarado
que, caso a Avon escolhesse um
novo executivo, as negociações
pela compra tinham poucas
chances de evoluírem.

A Avon procurava um nome
para a presidência desde o fim
do ano passado, quando Andrea
Jung anunciou que passaria a
ocupar somente a posição de
presidente do conselho. Desde
então, a companhia já havia da-
do diversos indicativos de que
contrataria alguém do merca-
do, ao invés de optar por uma
solução caseira. Andrea coman-
dou a Avon nos últimos 12 anos.

Procurada pela reportagem,
a Avon do Brasil, que também
trocou de comando no início
deste ano, não comentou as
mudanças na matriz.

Johnson
A carreira da nova presidente da
Avon foi construída dentro da
Johnson & Johnson. Com 53
anos de idade, Sheri trabalhou
na empresa nos últimos 30. Em
2010 foi promovida à vice-presi-
dente e, nos últimos meses, seu

nome passou a ser cogitado para
a presidência da J&J, no lugar de
William Weldon. No início de fe-
vereiro a empresa anunciou que
o escolhido para o cargo foi ou-
tro vice-presidente, Alex Gor-
sky, que assume o cargo em 26
de abril. ■ Com agências
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PNEUS

Bridgestone inaugura segunda unidade de
serviços para carros e caminhões no Brasil

Wolfgang von Brauchitsch/Bloomberg

QUÍMICA

Ultrapar compra unidade de produção
nos Estados Unidos por US$15 milhões

A Bridgestone, maior fabricante mundial de pneus, inaugurou ontem a
segunda unidade CarClub Firestone do Brasil. Instalada em Santo André
(SP), a unidade dá continuidade ao modelo de negócios com foco em
serviços, implantado pela Bridgestone em agosto de 2011. A proposta da
CarClub Firestone é oferecer serviços automotivos de carros de passeio
e caminhonetes como, por exemplo, balanceamento e alinhamento.

Divulgação

Coty não desiste de adquirir sua rival

Avon chama veterana da
Johnson para presidência

Fatores climáticos e econômicos
prejudicaram desempenho
da fabricante e varejista

Presidente da empresa tem
encontros com acionistas
da Avon nas próximas semanas

A Oxiteno, subsidiária da Ultrapar Participações, adquiriu uma
unidade de produção de produtos químicos da Pasadena Property
por US$ 15 milhões. A companhia informou ao mercado que deverá
investir outros US$ 15 milhões para adaptar a unidade de produção,
nos Estados Unidos, ao seu portfólio de produtos. A fábrica
produzirá 32 mil toneladas por ano e ficará pronta em 2013.

EMPRESAS

Companhia mantém
plano de abrir 75
lojas em 2012, sendo
20 com bandeira Kids

VESTUÁRIO

Troca de comando frustra os planos da Coty em adquirir sua rival por US$ 10 bilhões

Vendas da
Hering caem
no trimestre

SheriMcCoy,presidente:à frentedeumaAvoncheiadeproblemas

SEM MAQUIAGEM

Lucro global da empresa, 
em US$ milhões

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




