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Faturamento na América Latina

Na América Latina, a L’Oréal faturou
881,8 milhões no primeiro semestre, com
aumento de 6,2% em relação ao mesmo
período do ano passado. O grupo dos
mercados emergentes — que também
considera Leste Europeu, África e o
Oriente Médio — contribuiu
nominalmente com o maior montante no
período: € 4,06 bilhões. Geograficamente,
a região que mais impulsionou o balanço
da empresa no primeiro semestre foi a
que engloba a Ásia e o Pacífico, com
expansão de 21,9%. A receita foi de € 2,13

bilhões nesse mercado. Também teve
crescimento expressivo a América do
Norte, subindo 17,8%, para € 2,57 bilhões.
Nos primeiros seis meses deste anp, a
receita líquida atingiu € 11,21 bilhões, com
um crescimento de 10,5%. No Brasil, a
L’Oréal faturou R$ 1,8 bilhão no ano
passado. O grupo francês atua com 23
famílias de produtos no mercado
brasileiro, dos quais 95% são produzidos
localmente. Neste ano a L’Oréal decidiu
entrar no varejo no Brasil, com o plano de
abrir sete lojas da marca Kiehl’ s.

L’Oréal reduz ritmo de
expansão no trimestre
Cosméticos
James Boxell
Financial Times

A L’Oréal, maior fabricante de
cosméticos do mundo em vendas,
registrou redução no ritmo de
crescimento em importantes mer-
cados emergentes e em seus negó-
cios com artigos de luxo, mas man-
tém as metas de receita para 2012.

A companhia francesa, cujas
marcas de perfumes e maquiagem
de luxo incluem a Giorgio Armani
e a Yves Saint Laurent, disse que as
vendas consolidadas cresceram
5,7%, para € 5,6 bilhões, nos três
meses até junho em comparação
ao mesmo período do ano passa-
do. Mas o número foi menor que o
do primeiro trimestre, quando o
crescimento foi de 6,3%.

O principal culpado foi a região
ocidental da Europa, onde as ven-
das caíram 0,1%, com a crise eco-
nômica cobrando um alto preço
sobre a confiança do consumidor.
Mais problemático foi o cresci-
mento mais lento na Ásia, uma
fonte crucial de novas vendas. As
receitas cresceram 9,2% na região
no segundo trimestre (em relação
a igual período de 2011), abaixo
dos 15,5% do primeiro trimestre.

Os sinais da redução do cres-
cimento na China vêm sendo
uma preocupação para grupos
de artigos de luxo.

A L’Oréal disse que o cresci-
mento das vendas em sua divi-
são de artigos de luxo, um con-
trapeso importante ao moribun-
do mercado de consumo da Eu-
ropa, diminuiu para 8,7% — ha -

via sido 12,2% no trimestre ante-
rior. Os artigos de luxo respon-
dem por cerca de um quarto das
vendas, mas as margens são um
quinto maiores que as do grupo
como um todo.

Jean-Paul Agon, presidente-
executivo, disse: “É importante en-
fatizar que os números semestrais
não são particularmente repre-
sentativos”. Ele acrescentou que as
vendas da L’Oréal deverão crescer
mais que o mercado de cosméti-
cos como um todo neste ano. A
companhia estimou em julho que
este deverá crescer cerca de 4%.

No semestre, a L’Oréal disse que
as vendas cresceram 5,9%, para €
10,47 bilhões, e o lucro líquido au-
mentou 11%, para € 1,63 bilhão.

Os problemas da L’Oréal na
Europa Ocidental e os sinais de
uma desaceleração econômica
na Ásia estão levando alguns
analistas a afirmar que a compa-
nhia precisa se esforçar mais pa-
ra crescer nos Estados Unidos,
onde o crescimento das vendas
continua acelerado, e em merca-
dos menores como os do leste eu-
ropeu, África e Oriente Médio.

As vendas na África e Oriente
Médio cresceram 23,5% no se-
gundo trimestre, embora ainda
representem uma pequena par-
cela das receitas totais. A L’Oréal
também anunciou que pretende
recomprar € 500 milhões em
ações suas, que tiveram uma valo-
rização de cerca de 30% no último
ano. A família Bettencourt con-
trola 30,8% do capital da compa-
nhia. O grupo de alimentos suíço
Nestlé tem 29,6%. (Tradu -
ção de Mario Zamarian)

Indústria se compromete a retirar sódio dos alimentos
Agência Brasil

O Ministério da Saúde e a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias
da Alimentação (Abia) assina-
ram ontem um acordo que esta-
belece metas nacionais de redu-
ção de sódio em temperos, cal-
dos, cereais matinais e margari-
nas vegetais até 2015. A estimati-
va é retirar do mercado brasileiro
de alimentos processados 8,8 mil
toneladas de sal até 2020.

Essa é a terceira etapa de um
conjunto de acordos firmados
desde 2011 que já estabeleceram
a redução de sódio em diversos
alimentos: macarrões instantâ-
neos, pães de tipo bisnaga, de

forma e francês, mistura para bo-
los, salgadinhos, batata frita e
palha, biscoitos e maionese. So-
madas todas as etapas, a previsão
é que mais de 20 mil toneladas de
sódio estejam fora das pratelei-
ras nos próximos oito anos.

Segundo o Ministério da Saú-
de, boa parte do consumo de só-
dio no país está associado ao uso
de temperos prontos em residên-
cias e restaurantes. O ministro
Alexandre Padilha lembrou que
o acordo assinado com a Abia es-
tá inserido no Plano Nacional de
Enfrentamento das Doenças Crô-
nicas Não Transmissíveis. “Vo c ê
conquista a adesão voluntária da
indústria a partir de um modelo

de monitoramento e garante pa-
ra o cidadão a opção de ter pro-
dutos mais saudáveis”, explicou.

Segundo Padilha, a própria
OMS tem até outubro para estabe-
lecer ações de enfrentamento a
doenças crônicas como a hiperten-
são, que é provocada, entre outros
fatores, pelo excesso de sódio na
alimentação. “Esse modelo [brasi-
leiro] pode, inclusive, ser o modelo
recomendado pela OMS”, disse. “É
um modelo de adesão voluntária
da indústria e que pode surtir efei-
to mais imediato”, completou.

Para o presidente da Abia, Ed-
mundo Klotz, os acordos assina-
dos já apresentam resultados sig-
nificativos. Os números, entretan-

to, só devem começar a ser quanti-
ficados a partir de 2013, já que a in-
dústria tem dois anos para se ade-
quar às novas metas. “Estamos fa-
lando de grande quantidade de
empresas. Não pode haver discor-
d â n c i a”, ressaltou. “Com paciência,
temos conseguido”.

A lista completa das metas de
redução para cada grupo de ali-
mentos pode ser acessada no Por-
tal da Saúde (www.saude.gov.br).
Com relação à margarina vegetal,
por exemplo, o acordo prevê redu-
ção de 19% ao ano na quantidade
de sódio, até 2015. Já o sal presente
nos cereais matinais deve ser redu-
zido 7,5% ao ano até 2013 e em 15%
ao ano até 2015.

O sabor é salgado, mas não é sal
A l i m e n to s
Daniele Madureira
De São Paulo

Para uma vida saudável, livre de
hipertensão, o consumidor deve
ingerir, no máximo, cinco gramas
de sódio por dia. O brasileiro con-
some 12 gramas diárias, a maior
parte delas embutida em produtos
industrializados. Para adaptar esse
consumo aos patamares ideais, co-
mo quer o Ministério da Saúde (ver
matéria abaixo), a fabricante de in-
gredientes Duas Rodas Industrial ,
de Santa Catarina, acaba de inves-
tir R$ 5 milhões para lançar o NA
Less, produto que substitui até 80%
do sódio em uma fórmula alimen-
tícia. A maioria dos concorrentes
disponíveis hoje no mercado bra-
sileiro substitui entre 20% e 30% do
sal nos produtos, apurou o Va l o r .

“O NA Less confere a sensação
de salgado e pode ser utilizado em
sopas, caldos, biscoitos, salgadi-
nhos, pães, temperos, embutidos,
entre outros produtos”, diz Antô-
nio Carlos Figueiredo, diretor de
tecnologia da Duas Rodas. Segun-
do ele, a empresa já estava estu-
dando o produto, cuja fórmula é
mantida em segredo, há quatro
anos. Uma versão final do NA Less
foi mostrada há 60 dias ao setor de
alimentos e já começou a ser usa-
da. Por uma questão contratual, a
Duas Rodas, sediada em Jaraguá
do Sul (SC), não divulga quais são
essas fabricantes. Mas, entre os

seus principais clientes estão mul-
tinacionais como Nestlé, Danone,
U n i l e v e r, Pe p s i C o e Coca-Cola.

“Em temperos de macarrão ins-
tantâneo, ‘snacks’ e molhos, a
substituição do sal pode chegar a
80%”, diz Joseane Leone, diretora
de marketing da Duas Rodas. “Tu -
do depende da fórmula: se o custo
dela comporta a substituição e
também se o seu sabor não fica di-
f e r e n t e”,diz. Segundo ela, a troca é
mais bem sucedida em produtos
de sabor mais intenso.

Se dependesse só da indústria
alimentícia, dificilmente o sal seria
substituído. “O sal é o segundo

produto mais barato para a indús-
tria, só perde para a água”, diz Fi-
gueiredo. Ou seja, com um item
como o NA Less, os fabricantes de
alimentos terão que aumentar os
gastos de produção. “Mas a ideia é
que, por se tratar de produtos com
alta demanda, esse custo seja diluí-
do e o preço dos produtos conti-
nue competitivo”, diz Figueiredo.

Diferentemente do sal, o açú-
car é a matéria-prima mais cara
de alguns produtos, como o refri-
gerante, respondendo por 26%
do custo do produto. Este ano, a
suíça Firminich lançou o Sweet-
gem, que funciona como realça-

dor do sabor do açúcar promete
reduzir em até 30% a quantidade
da matéria-prima consumida pe-
la indústria de refrigerantes.

De acordo com Joseane, 5% do
faturamento da Duas Rodas, que
foi de R$ 400 milhões em 2011, é
voltado para pesquisa e desenvol-
vimento de produto. “Cerca de 200
novos itens são lançados todos os
anos, e respondem por 6% a 10%
das vendas anuais”, diz ela. Hoje, o
portfólio tem 2,5 mil itens. Os
principais são aromas (usados pa-
ra bolos, biscoitos, refrigerantes,
sucos, snacks etc) e ingredientes
para sorvetes. Entre os seus maio-
res concorrentes, estão a suíça Gi -
vaudan e a americana I F F.

Além da fábrica em Jaraguá
do Sul (SC), a Duas Rodas tem
duas unidades fabris no Brasil,
em Manaus e Estância (SE), e três
no exterior (Argentina, Chile e
Colômbia). “No exterior, esta-
mos em 25 países, que respon-
dem por 11% das nossas vendas”,
diz Joseane. Este ano, a empresa
espera faturar entre R$ 450 mi-
lhões e R$ 480 milhões.

A Duas Rodas foi fundada em
1925 por um casal de imigrantes
alemães — Rudolf e Hildegard
Hufenüssler. Ele era químico e,
ela, física. O nome da empresa te-
ve origem na cidade dos funda-
dores, Mainz, em cujo brasão es-
tão estampadas duas rodas. A
companhia se apresenta como a
primeira fábrica de óleos essen-
ciais do país.

Va re j o Brasileira será parceira da rede americana na venda corporativa e contrato entre as partes deve crescer

Office Depot fecha acordo com Gimba
Adriana Mattos
De São Paulo

Segunda maior varejista do se-
tor de papelaria e escritório do
mundo, a americana Office Depot
deu o primeiro passo para entrar
no mercado brasileiro. Após um
ano de negociações, a empresa fe-
chou um acordo com a brasileira
Gimba, que passa a integrar o con-
junto de companhias parceiras da
Office Depot no mundo. Segundo
o contrato de exclusividade entre
as partes, ficou determinado que a
Gimba poderá atender no Brasil fi-
liais de multinacionais que já são
clientes da Office Depot.

Com US$ 11,5 bilhões em ven-
das em 2011, a americana tem
parcerias com cerca de 400 vare-
jistas no mundo. Além do comér-
cio eletrônico, a Office Depot
opera em 61 países e soma 1.680
lojas no mundo. A empresa Gim-
ba, que opera no mesmo seg-
mento apenas com vendas pela
internet, tem receita prevista de
R$ 240 milhões para 2012 e é co-
mandada pela família Zaninotto,
dona do grupo Remaza, dos con-
sórcios de mesmo nome.

O acordo vai evoluir para ou-
tras parcerias comerciais. A Gim-
ba deverá vender produtos da
marca própria Office Depot,
provavelmente a partir de 2013,
segundo o diretor comercial da
Gimba, Amauri Gennari.

Pelo já acertado entre as partes,
a cadeia americana recebe a de-
manda das multinacionais e enca-
minha o pedido à Gimba, que será

responsável pela venda. O valor se-
rá faturado pela brasileira, que ho-
je tem 1,2 mil empresas em sua
carteira de clientes. A Office Depot
não terá contrapartidas em termos
comerciais, como uma parte da
margem da operação ou participa-
ção nas vendas da rede brasileira,
diz o executivo da Gimba. A Office
Depot não se manifestou sobre o
acordo, mas confirma a parceria.

“A vantagem para eles é que se
resolve um problema. Antes, o país
não fazia parte da cobertura da re-
de e eles não podiam atender o
cliente estrangeiro com operação
no país. Acabavam não tendo um
pacote global para todos os merca-
dos”, explica Gennari. “Agora, po-
dem incluir o Brasil no conjunto
de países onde atuam, ainda que
por meio de uma parceria”, afirma.

Especialistas acreditam numa
expansão na atuação da Office De-
pot no Brasil, com o início desse
acordo. A varejista tem lojas na
maioria dos países onde vende pe-
la internet. “É pouco provável que
eles [Office Depot] fiquem só nisso
e não ganhem nada com esse acor-
do. Deve ser o primeiro passo de al-
go maior”, diz Eugenio Foganholo,
sócio da Mixxer Consultoria. Sobre
a possibilidade de uma associação
ou venda do controle da Gimba ao
grupo americano, a empresa nega
a intenção. “O objetivo nunca foi
esse. Não é que a gente vá dizer que
sempre terá essa posição, mas a
ideia é continuar crescendo sozi-
n h o”, afirma Gennari.

Analistas também acreditam
num aumento da concorrência

da Office Depot com a sua maior
rival, a também americana Sta-
ples, maior varejista de material
de escritório e papelaria do mun-
do, com US$ 25 bilhões em ven-
das em 2011. A Staples tem cresci-
do no Brasil, em parte, invadindo
de forma mais agressiva o merca-
do corporativo — o principal ne-
gócio da Gimba hoje, responsável
por 65% das vendas da brasileira.
“Há um espaço enorme para o
crescimento dessas redes no Bra-
sil. Este é um setor altamente pul-
verizado no país”, diz Foganholo.

A Staples entrou no mercado
brasileiro em 2005, com a aquisi-
ção do site Officenet, que na época
vendia menos do que a Gimba ho-
je, cerca de R$ 140 milhões. Dados
do Ibope Inteligência mostram
que o varejo de papelaria deve fa-
turar R$ 6,1 bilhões neste ano no
país, uma alta de 13% sobre 2011.

O projeto entre a Gimba e a Offi-
ce Depot começou a ser imple-
mentado em junho e, desde então,
a Gimba fechou 20 contratos com
apoio da americana. “Nossa previ-
são de crescimento do ano, de ex-
pansão de 10%, passou para uma
alta de 20% depois do acordo”, afir-
ma Gennari. A expectativa é que,
com a parceria, a carteira de 1,2 mil
clientes da Gimba atinja até 1,4 mil
em um ano. A varejista é presidida
por Ricardo Simões Zaninotto, ir-
mão de Alexandre Zaninotto, pre-
sidente do grupo Remaza. Em
2011, a Gimba cresceu 5%, en-
quanto a Office Depot encolheu
1,3%, afetada pelo encolhimento
dos mercados desenvolvidos.

O interesse das americanas pelo Brasil
De São Paulo

A parceria entre Office Depot
e Gimba traz à tona a discussão
em torno do interesse das vare-
jistas americanas pelo Brasil. As
redes europeias dominaram o
setor no país nas últimas déca-
das e poucas cadeias dos EUA
chegaram a ensaiar uma aproxi-
mação com o consumidor local,
com exceção do Wa l m a r t .

Há sinais, porém, de que esse in-
teresse cresce, em parte pela previ-
são de que os mercados de consu-
mo desenvolvidos terão dificulda-
des em voltar a reagir a curto e mé-

dio prazos. Na lista de varejistas
americanas que estiveram em visi-
tas ao país, desde o fim de 2011, es-
tão a Home Depot, rede do setor de
construção e decoração, e as dro-
garias Wa l g r e e n s e CVS.

A Home Depot chegou a visitar
terrenos nas Marginais Tietê e Pi-
nheiros, em São Paulo, neste ano. E
esteve analisando a hipótese de
abrir lojas em estacionamentos
em shoppings paulistanos. Segun-
do uma fonte contratada pela em-
presa para analisar salários de pro-
fissionais no país, o projeto foi en-
gavetado no começo do ano. O ele-
vado preço dos terrenos (as lojas

da Home Depot têm de 30 a 35 mil
metros quadrados) e a complexa
legislação trabalhista teriam de-
sestimulado a empresa.

Walgreens e CVS ainda têm inte-
resse em entrar no país. A necessi-
dade de fazer a integração com a
Alliance Boots, teria feito a Walgre-
ens desacelerar as negociações por
aqui. Uma fonte do setor de farmá-
cias diz que a Walgreens tem inte-
resse em companhias de médio
porte, visto que as grandes droga-
rias do país não têm interesse em
vender a operação. Procuradas, as
redes americanas não se manifes-
taram sobre o assunto. (AM)
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Amauri Gennari, da Gimba, que pertence ao grupo Remaza: parceria aumenta expectativa de crescimento para 20%

D I V U LG A Ç Ã O

Indústria de Jaraguá do Sul (SC) aplica 5% do seu faturamento em inovação
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