
Jornal Valor --- Página 4 da edição "01/10/2012 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 30/09/2012@20:15:05

B4 | Valor | Segunda-feira, 1 de outubro de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 1/10/2012 (20:15) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Empresas | Serviços

Heineken vence batalha na Ásia
Jeremy Grant e Steinglass Matt
Financial Times, de Cingapura e
A m ste rd ã

A Heineken conquistou o con-
trole da Asia Pacific Breweries
(APB), fabricante da cerveja Tiger,
depois que os acionistas da Fraser
& Neave (F&N) aprovaram a pro-
posta da cervejaria holandesa, de
5,6 bilhões de dólares de Cingapu-
ra (US$ 4,5 bilhões), pelas partici-
pações do conglomerado de Cin-
gapura na empresa.

O negócio sela uma vitória para a
Heineken, após uma complexa bata-
lha de dois meses com a maior cerve-

jaria da Tailândia, a T h a i B e v, envol-
vendo a APB. O preço que a cerveja-
ria holandesa foi obrigada a pagar é
extremamente elevado no setor —
17 vezes o Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amorti-
zação). “Pagamos o preço integral,
mas vale a pena até o último dólar, se
levarmos em consideração as opor-
tunidades de crescimento na re-
g i ã o”, disse Jean-François van Box-
meer, executivo-chefe da Heineken.

A Heineken mostrava-se deter-
minada a assumir o controle total
da APB, em um esforço para ex-
pandir suas atividades nos merca-
dos asiáticos, em maior crescimen-

to, sob um período de vendas anê-
micas na Europa. A empresa esti-
ma que as taxas de crescimento pa-
ra cervejas premium na região
Ásia-Pacífico serão de 8% ao ano
até 2020, sendo que as taxas na
China deverão ser de 12%.

Mas a cervejaria holandesa foi le-
vada a uma guerra de lances, depois
que o bilionário tailandês Charoen
Sirivadhanabhakdi, que controla a
ThaiBev, acumulou ações suficientes
na F&N a ponto de tornar-se o maior
acionista individual, ao mesmo tem-
po em que fez uma proposta por
uma participação controlada sepa-
radamente pela F&N na APB.

Bebidas Estratégias incluem lançamentos, promoções no varejo, busca de novos mercados e freio em reajustes

Vinícolas esperam vender até 30% mais
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

As vinícolas brasileiras estão
entrando com otimismo no
quarto trimestre, período que
concentra, em média, metade do
consumo anual de espumantes e
quase um terço das vendas de vi-
nhos finos no país, incluindo na-
cionais e importados. Com a eco-
nomia em crescimento — embo -
ra em ritmo mais lento do que no
ano passado — e os consumido-
res dispostos a ir às compras, as
empresas estimam altas de até
30% nas entregas de outubro a
dezembro em comparação com
o mesmo intervalo de 2011.

O otimismo é maior no seg-
mento de espumantes, direta-
mente associado às festas de fim
de ano. Segundo o presidente da
União Brasileira de Vitivinicultu-
ra (Uvibra), Henrique Benedetti,
a demanda deve ser mais forte
em novembro e dezembro,
quando os varejistas correm para
recompor estoques. Ele espera
um crescimento mínimo de 15%
nas vendas do produto nacional
no quarto trimestre ante os 7,1
milhões de litros do mesmo in-
tervalo de 2011, o que levaria a
uma alta acumulada de 14% no
ano, para 15 milhões de litros.
Até julho a expansão foi de 9,9%,
para 4,2 milhões de litros.

As projeções são mais modes-
tas para as vendas de vinhos fi-
nos, que cresceram apenas 2,2%
nos primeiros sete meses, para
10,9 milhões de litros, e devem
no máximo empatar no quarto
trimestre em relação ao mesmo
período do ano passado. O setor
espera para o início de 2013 a de-
cisão do governo federal sobre o
pedido de salvaguardas contra o
produto importado de fora do
Mercosul e a expectativa de Bene-
detti é que a comercialização dos
vinhos nacionais não passará de
20 milhões de litros no ano, ante
19,5 milhões em 2011.

As estratégias das vinícolas in-

cluem desde as tradicionais de-
gustações nos pontos de venda
até o lançamento de rótulos e
embalagens, abertura de novos
mercados no país e comedimen-
to nos reajustes de preços. Se-
gundo o gerente nacional de
vendas da Pe r i n i , Marcio Bonilha,
a empresa prevê uma expansão
de até 30% no quarto trimestre e
também no acumulado do ano
nos dois segmentos. Nos 12 me-
ses de 2011 a empresa vendeu
392 mil litros de espumantes e
737 mil litros de vinhos finos.

Na linha de espumantes, o
crescimento será mais fácil por-
que o mercado está comprador,
disse o executivo. Mas no seg-
mento de vinhos a meta está exi-
gindo um esforço maior, incluin-
do a busca de novos clientes nas
regiões Nordeste e Centro-Oeste
do país e o lançamento, há pou-
cos meses, de novos rótulos como
“Fração Única” e “A r b o”, este últi-
mo considerado “de entrada” em
substituição ao antigo “Jota Pe”
varietal. A Perini também decidiu
manter as tabelas inalteradas an-
te os preços de um ano atrás para
manter a “relação custo-benefí-
c i o” dos produtos, disse Bonilha

A Salton, que no início do ano
reajustou os preços em torno de
5% para compensar parte do au-
mento de custos, espera uma ex-
pansão de 15% nos dois segmentos
no quarto trimestre. Com isso, se-
gundo o presidente Daniel Salton,
a vinícola fechará 2012 com ven-
das de cerca de 7,7 milhões de gar-
rafas (o equivalente a 5,8 milhões
de litros) de espumantes e 3,3 mi-
lhões de garrafas (2,5 milhões de
litros) de vinhos, o que significa
crescimentos de 18,5% e 10% sobre
um ano antes, respectivamente.

“A economia está melhorando
e estamos reforçando o relacio-
namento com nossos clientes”,
diz Salton, que também preten-
de aumentar a participação do
Nordeste sobre as vendas totais
no país em comparação com a
fatia de 9,7% em 2011. “Reforça -

mos a equipe de vendas para a
região e estamos fechando par-
cerias com resorts e distribuido-
res”, explica o empresário, que
promete o lançamento de novos
rótulos “para o ano que vem”.

A Miolo espera altas de 10% nas
vendas de espumantes no último
quadrimestre e de 12% no acumu-
lado do ano (para 4,7 milhões de
garrafas), depois de reforçar o
portfólio com um rosé meio doce
lançado há um mês com o rótulo
Almadén em garrafas de 660 mili-
litros, disse o diretor comercial
Alexandre Miolo. Para os vinhos, a
previsão é de um crescimento “pe -
q u e n o”, na faixa de 5% para o acu-
mulado de todo o ano, informou o
executivo, sem detalhar volumes.

A vinícola também acabou de
colocar no mercado três produtos
com a Denominação de Origem
(DO) “Vale dos Vinhedos” conce -
dida neste mês pelo Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial
(INPI) para os vinhos e espuman-
tes elaborados nessa região de
Bento Gonçalves (RS). Um deles é
o espumante brut Millésime, além
dos vinhos Merlot Terroir e Cuveé
Giuseppe, este último elaborado
com uvas merlot e cabernet sau-
vignon. Conforme Miolo, em ja-
neiro deste ano a empresa reajus-
tou os preços entre 8% e 8,5% para
compensar parte da elevação dos
custos de produção.

Sem se preocupar em aumen-
tar a produção geral de 180 mil
garrafas por ano, a vinícola Ar -
genta também aproveitou o mer-
cado aquecido para lançar, na se-
mana passada, uma linha com-
pleta (brut, brut rosé, extra brut e
demi-sec) de um espumante
“c h a m p e n o i s e” (fermentados na
garrafa durante 24 meses), além
de um vinho branco com uvas
gewürztraminer e outro com sau-
vignon blanc. Segundo a diretora
de marketing, Daiane Argenta, os
lotes de espumantes têm de mil a
2,4 mil garrafas, todas importa-
das da Itália, e os de vinhos, de 2,4
mil a 3 mil unidades.

Crise gera ofertas de rótulos europeus
Letícia Casado
De São Paulo

As vendas de vinhos e espu-
mantes devem permanecer fortes
nos supermercados. De janeiro a
agosto, houve um crescimento de
9,9% em relação ao mesmo perío-
do de 2011 e o setor não deve ver
desaceleração até o fim do ano,
segundo Sussumu Honda, presi-
dente da Associação Brasileira dos
Supermercados (Abras). Vinhos
importados e espumantes nacio-
nais vão puxar as vendas no Wal -
mart e no Grupo Pão de Açúcar.

O Walmart ainda não fechou as
previsões de faturamento, mas, em
volume, calcula que vai vender
20% mais garrafas de espumantes
produzidos no país, diz Cesar Ci-
nelli, vice presidente de perecíveis
da rede. Já o volume de vinhos e es-
pumantes importados deve ficar
no mesmo nível de 2011: “Não pre-
tendemos importar mais do que
no ano passado, já trouxemos va-

riedades de vinho diferenciadas.
Em termos de garrafa, vai ser a
mesma coisa”, afirma o executivo.

No Grupo Pão de Açúcar, a ex-
pectativa é que o faturamento com
essas bebidas seja entre 10% e 15%
maior do que o das festas de 2011.
Só os espumantes nacionais de-
vem gerar receita 15% superior a
do ano passado, segundo Eduardo
Chaves, gerente comercial do gru-
po. Dois rótulos nacionais foram
acrescentados à linha de espu-
mantes da marca Club Des Som-
meliers, exclusiva da rede.

Os preços das varejistas devem
ficar em linha com os praticados
no último ano, apesar de repasses
de alguns fabricantes nacionais e
do aumento do dólar. O Pão de
Açúcar ainda não fechou todas as
encomendas para as festas de de-
zembro e está negociando com os
fornecedores para pagar o menor
reajuste possível e manter os pre-
ços semelhantes aos de 2011.

Mesmo com o dólar mais caro

que no ano passado — e, conse-
quentemente, o produto importa-
do negociado na moeda também
subir de preço —, as gôndolas esta-
rão cheias de vinhos e espumantes
europeus. O continente, que passa
por grave crise econômica, está de-
sovando estoques a preços inferio-
res aos de 2011 e o Brasil é um dos
grandes compradores.

“Alguns produtos não estão
tendo apenas o repasse da varia-
ção do dólar, mas também au-
mento no custo devido ao mo-
mento econômico, caso de al-
guns produtores da Argentina.
Em contrapartida, há grandes
ofertas de produtos europeus, co-
mo vinhos espanhóis e portugue-
ses, com ótimas oportunidades”,
disse Chaves, do Pão de Açúcar.

Segundo dados de 2011 da
União Brasileira de Vitivinicultura
(Uvibra), os vinhos finos importa-
dos representaram 79% das ven-
das. Nos espumantes, a proporção
se inverte: 73% são nacionais.

D I V U LG A Ç Ã O

“A economia está melhorando”, diz Salton, que reforçou a equipe comercial no Nordeste para ampliar as vendas

Aumento de carga tributária é adiado

que soma hoje 200 unidades de
diversas marcas em todo o país.
O Papaiz tem apenas oito labo-
ratórios na capital paulista. “É o
nosso primeiro movimento em
um mercado com uma concor-
rência pulverizada, ainda inci-
piente e com grande potencial
de crescimento”, disse Hauache.

O setor de radiologia dental mo-
vimenta R$ 450 milhões no país.

“É uma operação com siner-
gias porque os processos de aten-
dimento e diagnóstico são os
mesmos. Além disso, o mercado
de planos odontológicos cresce
de forma expressiva e a maioria
dos serviços de radiologia ainda

Fleury diversifica e investe em dental
Saúde
Beth Koike
De São Paulo

A aquisição do Grupo Papaiz —
empresa que faz exames de radio-
grafia odontológica — é o passo
inicial para a diversificação do
Fleur y. O negócio, fechado por R$
18,4 milhões, foi anunciado na
sexta-feira. A transação também é
a primeira realizada pela compa-
nhia de medicina diagnóstica em
conjunto com a OdontoPrev —
ambas as empresas têm o Brades -
co como acionista (a participação
é de 14% no Fleury e de 43,5% na
Odontoprev). “O Bradesco deve
ter ficado feliz com essa transa-
ção, mas não interferiu em ne-
nhum momento nas negocia-
ções”, disse Omar Hauache, presi-
dente do Fleury.

O interesse na transação sur-
giu pelas possibilidades de si-
nergia. Não à toa, um dos planos
do Fleury é oferecer serviços de
radiologia dental nos seus pró-
prios laboratórios — uma rede

de passagem pelo Brasil), pois exi-
giria uma reforma no andar em
que fica a direção da empresa.

O tema é de ordem menor, mas
ainda assim mereceu atenção de
Abilio, que exigia, na mensagem,
que Pestana falasse com ele antes
de tomar decisões a esse respeito.

Pestana respondeu ao e-mail
no fim da tarde de sexta-feira, res-
saltando na mensagem que tam-
bém não estaria satisfeito com o
“rumo das conversas” entre eles.
Mas afirma que não vê problemas
na solicitação e que, “na posição
de presidente executivo da com-
p a n h i a”, tomou a decisão de aten-
der “ao pedido do controlador”.

Em 22 de junho, o grupo fran-
cês Casino assumiu o controle
isolado do Pão de Açúcar, confor-
me previa o contrato assinado
com Abilio em 2006. Com isso, o
empresário brasileiro deixou de
dividir os poderes com os france-
ses para tornar-se um minoritá-
rio relevante, com direitos dife-
renciados e à frente do conselho.

Até divisão de salas vira
debate no Pão de Açúcar
Va re j o
Graziella Valenti
De São Paulo

O clima entre os sócios do
Grupo Pão de Açúcar, o contro-
lador Casino e o ex-controlador
Abilio Diniz está tão difícil que
até mesmo assuntos aparente-
mente irrelevantes viram uma
discussão mais pesada.

Depois da polêmica envolven-
do a reforma do estatuto da com-
panhia, Abilio e o presidente do
grupo, Enéas Pestana, tiveram
uma dura troca de e-mails na sex-
ta-feira a respeito de alocação de
salas para executivos do Casino.

Abilio, que preside o conselho
de administração e dá expediente
diário na empresa, está desconten-
te com a condução desse assunto.
Afirma no e-mail que não tem pre-
tensão de dificultar os trabalhos
do grupo francês, mas acredita
que há excessos na demanda (sa-
las para executivos que estiverem

é feita com pagamento particu-
lar ”, afirmou Gustavo Campana,
sócio da Formato Clínico, consul-
toria especializada no setor de
medicina diagnóstica.

O Grupo Papaiz fechou o último
ano com receita de R$ 13,4 mi-
lhões, sendo que 80% desse valor é
proveniente de pagamento parti-
cular. A OdontoPrev representa 5%
do faturamento da empresa.

O Fleury ficou com 51% da em-
presa de radiologia. Já os outros
49% foram adquiridos pela Cli -
dec, empresa que administra as
60 clínicas próprias da Odonto-
Prev. Porém, essa fatia minoritá-
ria será dividida. Nesse processo,
será criada uma nova empresa,
em que a operadora de planos
odontológicos terá 60% e os nove
fundadores do Papaiz, 40%.

“Essa aquisição não é um mo-
vimento de verticalização. Não
haverá mudanças na contrata-
ção de serviços de terceiros nem
tampouco preços diferenciados
para as clínicas do Papaiz”, diz
Randal Zanetti, presidente da
O d o n t o P r e v.

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Hauache, do Fleury: compra da rede Papaiz em parceria com a OdontoPrev

Tiago Resende
De Brasília

A Receita Federal adiou para
abril de 2013 o aumento da carga
tributária do setor de cervejas, an-
teriormente previsto para este
mês. O anúncio foi feito na sexta-
feira pelo secretário da Receita Fe-
deral, Carlos Alberto Barreto. O ín-
dice que multiplica a base de cál-
culo de IPI, PIS e Cofins desses pro-
dutos vai incidir apenas no próxi-
mo ano e com uma alíquota infe-
rior à que estava programada.

O governo aplicaria um au-
mento de 25% ao longo de qua-

tro anos, mas estendeu essa ele-
vação para o prazo de seis anos.
Com isso, o impacto na carga tri-
butária das empresas é menor.
Pela regra anterior, a Receita esti-
mava um aumento de 2,85% nos
preços a partir deste mês. Agora,
a previsão é de 2,15%. Ao entrar
em vigor o novo multiplicador
em abril, a previsão é de acrésci-
mo de 0,2% no preço da cerveja.

A medida, segundo Barreto,
deve ser publicada no Diário Ofi-
cial da União de hoje ou amanhã.
A correção da tabela de preços
sobre a qual incidem IPI, PIS e Co-
fins pagos por essas empresas,

entretanto, está mantida para co-
meçar a vigorar no próximo mês.

O governo vai deixar de arreca-
dar R$ 76,3 milhões neste ano e
R$ 401,1 milhões em 2013. O se-
cretário informou que as empre-
sas de cerveja se compromete-
ram a manter os empregos e os
preços dos produtos.

A Associação Brasileira da In-
dústria da Cerveja (CervBrasil),
que reúne 96% do volume de cerve-
ja vendido no país, elogiou a deci-
são. Em nota, a instituição afirmou
que a medida permitirá a manu-
tenção dos planos de investimen-
tos das empresas do setor.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 out. 2012, Empresas, p. B4.




