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Negócios

É o total de produtos que a Yoki fabrica, entre eles pipocas de micro-ondas e cereais. No ano
passado, as vendas da companhia foram de R$ 1,1 bilhão. A empresa tem 5 mil funcionários

Carrefour antecipa
mudança de presidente

Telefonia. Leilão de 4G terá
disputa dura, diz Paulo Bernardo
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Americana General Mills compra
a Yoki em acordo de R$ 1,95 bilhão

Rumo. Gabriel Cherubini, genro do fundador Yoshizo Kitano, que comanda a Yoki: dificuldades em definir sucessão ajudaram a determinar a venda da empresa

Alimentos. Três anos após reduzir sua atuação no País a duas linhas de produtos importados, multinacional americana,
dona dos sorvetes Häagen-Dazs, volta a produzir no Brasil com a aquisição das nove unidades industriais da empresa familiar

Crise. Carrefour reforma lojas para reverter queda de vendas

PARIS

A varejista francesa Carrefour
anunciou ontem que Georges
Plassat já assumiu como novo
presidente e executivo-chefe, an-
tecipando a transição de poder
na companhia em um mês. Ele
substitui Lars Olofsson, que se
aposentou. A mudança havia si-

do anunciada em janeiro e esta-
va programada para ser sacra-
mentada na reunião dos acionis-
tas da companhia, programada
para 18 de junho.

Os desafios para Plassat são
grandes. Ele terá de encontrar es-
tratégias para renovar os hiper-
mercados da rede na Europa,
China e Brasil – o que exigirá in-

vestimentos de cerca de US$ 2
bilhões. O crescimento da opera-
ção brasileira é hoje sustentado
principalmente pela marca Ata-
cadão. Em 2011, a multinacional
francesa se envolveu numa mal-
sucedida tentativa de fusão com
o Grupo Pão de Açúcar.

As vendas do Carrefour, que é
a segunda maior rede de merca-
dos do mundo, atrás apenas da
varejista americana Walmart,
têm caído nos últimos meses na
Europa, com os consumidores
tentando economizar, por conta
da crise e da alta do desemprego

em várias nações.
Em comunicado, o Carrefour

disse que Olofsson “considerou
que todas as condições necessá-
rias foram cumpridas para dimi-
nuir o período de transição”. O
mandato dele foi marcado por
alertas de queda nos lucros, mu-
danças corporativas, um fracas-
sado projeto de fusão e uma for-
te redução no valor das ações da
companhia. Desde 2009, quan-
do Olofsson assumiu a presidên-
cia da rede, a empresa perdeu cer-
ca de€7 bilhões em valor de mer-
cado. / DOW JONES NEWSWIRES

Lílian Cunha

Depois de uma estratégia atra-
palhada – ou azarada –, a ame-
ricana General Mills voltará a
produzir no Brasil. A empresa,
uma das maiores fabricantes
de alimentos do mundo, anun-
ciou ontem a compra da brasi-
leira Yoki por R$ 1,75 bilhão. A
multinacional com sede em
Minneapolis, nos Estados Uni-
dos, também assumirá uma dí-
vida de R$ 200 milhões da Yo-
ki, conhecido por sua pipoca
de micro-ondas, farinhas e
produtos juninos.

A General Mills chegou ao Bra-
sil em 2001, quando adquiriu
mundialmente a Pillsbury Com-
pany, que pertencia à destilaria
britânica Diageo. No Brasil, a
Pillsbury era dona da linha de
massas Frescarini, com fábrica
em Bauru (SP), adquirida da Da-
none em 1996. A Pillsbury tam-
bém era dona da Forno de Mi-
nas, com uma fábrica de pães de
queijo em Contagem (MG).

As duas fábricas passaram, en-
tão, ao controle da General
Mills. “Mas em nenhum momen-
to a matriz teve cuidado com es-
ses negócios. O Brasil não era
prioridade, nem sequer chegava
a ser mercado secundário. Era só
uma operação que veio a rebo-
que da compra da Pillsbury”, dis-
se um ex-executivo da empresa.

Tanto que, no auge da crise
econômica nos Estados Unidos,
entre 2008 e 2009, uma suces-
são de fatos fez a companhia de-
cidir deixar de produzir no País,
onde o mercado doméstico cres-
cia a passos largos.

O primeiro desses fatos foi o
fechamento da fábrica de mas-
sas frescas, em 2004. A compa-
nhia decidiu que era melhor bai-
xar as portas em Bauru e transfe-
rir a produção para a fábrica da
Argentina.

“Para ser vendido no Brasil, os
produtos Frescarini, que eram
perecíveis e com curto prazo de
validade, tinham de ser trazidos
da Argentina para cá em cami-
nhão refrigerado. Isso deixavam
as massas caras demais”, lembra
um ex-executivo da empresa.

Fogo. Mas, em 2007, a empresa
mudou de ideia e resolveu voltar
a produzir as massas no Brasil,
na fábrica de Contagem. Impor-
tou da Itália maquinários que
custavam milhões de euros. A
General Mills só não contava
com um incêndio que, em janei-

ro de 2008, destruiu totalmente
a unidade argentina. Como a
transferência de linha para o Bra-
sil ainda não havia sido concluí-
da, o abastecimento dos produ-
tos Frescarini foi prejudicado.
Por mais de quatro meses a mar-
ca sumiu das prateleiras e os con-
correntes não demoraram para
ocupar o espaço vago.

Meses depois do incêndio, a
americana fechou a unidade de
Contagem, que vendeu semanas
depois para a família mineira fun-
dadora da Forno de Minas. Des-
de então, a General Mills vem
atuando no País só com produ-

tos importados dos Estados Uni-
dos: as barrinhas de cereais Natu-
re Valley e os sorvetes Häagen-
Dazs, vendidos em supermerca-
dos e também em 12 sorveterias
próprias.

Com vendas mundiais de US$
16 bilhões, espera-se agora, no
mercado, que o Brasil tenha im-
portância estratégica para a em-
presa. “O mix de produtos deles
tem muito a ver com o da Yoki.
Acredito que haverá muita siner-
gia e que vão crescer muito”, dis-
se outro ex-executivo. Nos Esta-
dos Unidos, a General Mills não
passa por um bom momento.

Anunciou um corte de 850 fun-
cionários, ou 2,4% do efetivo pro-
fissional, como parte de um pla-
no de reestruturação financeira.

A Yoki, por sua vez, teve ven-
das de R$ 1,1 bilhão no ano passa-
do. É dona de nove fábricas em
seis Estados e produz 610 itens
diferentes, de salgadinhos a su-
cos prontos. Tem cerca de 5 mil
funcionários. A Yoki é sucessora
da Kitano, fundada em 1960, por
Yoshizo Kitano, que começou a
empresa vendendo cereais e es-
peciarias a granel. Em 1989, ele
vendeu a empresa à Refinações
de Milho Brasil. Seis meses de-

pois, abriu a Yoki (nome forma-
do com as iniciais de seu nome).

A empresa estava à venda des-
de o fim do ano passado porque
não tinha sucessores. As duas fi-
lhas de Kitano não se dedicavam
à empresa. Gabriel Cherubini,
ex-executivo da Unilever, era ca-
sado com uma delas e vice-presi-
dente da empresa. Mitsuo Mat-
sunaga, principal executivo da
Yoki, era casado com a outra fi-
lha. Mas desentendimentos so-
bre a administração da empresa
eram comuns entre Matsunaga e
Cherubini, segundo fontes do
mercado.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2012, Economia & Negócios, p. B14.




