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Moda Michel Lacoste tenta destituir filha da presidência do conselho e negocia acordo com a sócia Devanlay
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Liderança em IFRS

Adriana Meyge
De São Paulo

A Ernst & Young Terco
e a Fipecafi lançam o estudo
Análises sobre o IFRS
no Brasil 2012, com análises
de demonstrações financeiras
de 60 empresas de capital
aberto do País.

A matriz da fabricante alemã
de canetas, relógios, joias e artigos de couro Montblanc vai assumir a operação brasileira. O
grupo comprou as lojas da marca no Brasil e indicará um executivo para comandar o negócio.
O empresário Freddy Rabbat,
que comanda os negócios da
marca no Brasil há 23 anos, deixa
a direção da empresa e vai acompanhar as atividades da Montblanc como consultor. Ele tinha
contrato de distribuição da grife.
No Brasil há 25 anos, a Montblanc tem nove lojas no país, em
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Curitiba e Campinas (SP). Rabbat
era dono de quase todas as lojas
— em Curitiba e Campinas, tinha
parceria com joalheiros. Segundo
comunicado da companhia, está
prevista uma expansão da rede
para os próximos anos. Em entrevista ao Valor em março deste
ano, o presidente da Montblanc
para as Américas, Karl-Heinz
Handke, disse que a marca previa
encerrar o ano com 12 lojas.
“Acreditamos que o mercado
nos oferece oportunidades significativas de crescimento e estamos
confiantes que conseguiremos
aproveitá-las melhor com a utilização total dos recursos contidos
na força da marca”, disse, em nota,
Lutz Bethge, CEO da Montblanc International. A fabricante pertence
ao grupo suíço Richemont.

Fale com:
Fernando Magalhães
( 11 3054 0304
Paul Sutcliffe
( 11 3054 0307
ifrs@br.ey.com
ey.com.br/guia_ifrs
fipecafi.org

Faça um tour
e conheça o estudo ou acesse
ey.com.br/guia_ifrs.
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“Journal du Dimanche”. Quanto à
possibilidade de um outro grupo,
como o PPR (Gucci, Yves SaintLaurent) tentar aproveitar o clima de disputa familiar para assumir o controle, o filho do fundador responde que “eles estão livres para fazer isso, mas correrão
o risco de pagar muito caro”.
O clã de Sophie promete reagir e impedir que o Maus Frères
adquira o controle da Lacoste. O
grupo suíço já tentou comprar a
grife há alguns anos, quando
Michel brigou com outro filho,
Philippe.

ac

dos “na faixa superior” dos € 300
milhões a € 400 milhões evocados pela imprensa francesa.
Na prática, a nova presidente e
seus aliados têm o prazo até 26 de
novembro para reunir essa quantia. Um pacto de acionistas da família Lacoste determina que se
um dos herdeiros decidir vender
sua fatia, a prioridade deve ser dada a um membro da família.
“Essa prioridade dada aos familiares é teórica. Acreditamos
que outros membros da família
vão vender suas ações aos irmãos
Maus”, minimizou Michel ao

fin

sua filha assumir a presidência
seria justamente os irmãos Maus
tomarem o controle da Lacoste.
Michel diz que a Devanlay, acionista da Lacoste desde 1998, contribuiu para o sucesso da grife do
jacaré nos últimos anos. “Neste
ano, vamos registrar novamente
um aumento das vendas, que devem atingir € 1,8 bilhão”, diz ele.
No ano passado, o faturamento
foi de € 1,6 bilhão. Hoje a marca
totaliza cerca de 1,1 mil lojas em
mais de uma centena de países.
Segundo Michel Lacoste, os títulos de seu clã devem ser vendi-

s

“Nossas brigas perturbavam o
trabalho das equipes. Seria irresponsável de nossa parte (não tomar a decisão de vender)”, diz
ele, negando que a ideia de ceder
a participação acionária de seu
clã ao grupo suíço seja uma reação à nomeação de sua filha para
a presidência do conselho de administração. Mesmo assim, ele
entrou com uma ação no Tribunal de Comércio de Paris para
anular a decisão dessa reunião
do conselho. O paradoxo é que
há algumas semanas o próprio
Michel afirmava que o perigo de
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O jacaré mostrou os dentes e
deu o bote. A Lacoste, um dos símbolos do prêt-à-porter de luxo
francês e uma das marcas de moda
mais conhecidas internacionalmente, está prestes a se tornar suíça. O motivo é uma briga familiar
que tem como pivôs Michel Lacoste, filho do fundador da Lacoste e
presidente da empresa até o mês
passado, e sua filha, Sophie Lacoste-Dournel, de 36 anos. Esta conseguiu assumir o comando da companhia e a presidência do conselho de administração graças ao
apoio de primos de sua geração.
A Lacoste e seus 22 membros
da mesma família é hoje uma empresa divida em dois clãs. De um
lado, a nova presidente e seus
aliados, que detêm 34,7% do capital. Do outro, Michel Lacoste, seu
irmão François, duas sobrinhas e
seus filhos, com 30,3%. Era justamente uma dessas sobrinhas, Béryl, 56 anos, que Michel Lacoste,
68 anos, apoiava para substituí-lo
na presidência do grupo .
Após ter sido “destituído” pela
filha na reunião do conselho de
administração realizada no fim
de setembro, Michel – filho do
premiado tenista René Lacoste,
inventor da famosa camisa pólo –
deu na sexta-feira passada uma
tacada violenta: propôs vender
os 30,3% do capital de seu “clã”
para a Devanlay, licenciada mundial da grife para a produção e
distribuição de roupas, e que já
detém 35% do capital da Lacoste.
Dessa forma, a licenciada Devanlay, com 90% do capital detido
pelo discreto grupo familiar suíço Maus Frères, criado em 1902 e
proprietário das marcas de roupas Aigle e Gant (sueca), além de
farmácias, com faturamento de €
4,4 bilhões, passaria a ser o acionista majoritário da grife do jacaré. A Lacoste, por sua vez, detém
os 10% restantes da Devanlay.
“Os descendentes do fundador
dessa empresa, criada em 1933,
não conseguem mais viver juntos
nem organizar a governança do
grupo em um cenário racional.
Hoje, a família está dividida em
duas e ninguém consegue guiar a
empresa”, disse Michel Lacoste ao
“Journal du Dimanche”. “O conflito tomou conta de tudo. O choque era inevitável”, afirmou.
Para o ex-presidente, sua filha,
atriz em uma novela de TV francesa e diretora de um teatro de
marionetes em Marselha, seria
“incompetente” para comandar

a Lacoste, segundo informações
da imprensa francesa. A jovem
rebate mostrando seu diploma
de administração da prestigiosa
faculdade Paris-Dauphine.
Michel Lacoste diz que a venda ao grupo suíço tem o objetivo de “não colocar em perigo o
futuro da Lacoste, que emprega,
com seus licenciados, entre 20
mil e 30 mil pessoas no mundo”
e também representa a melhor
maneira de apoiar o desenvolvimento da marca, que completará 80 anos em 2013. Para ele, é a
única solução.
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Daniela Fernandes
Para o Valor, de Paris
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Disputa pode fazer Lacoste mudar de dono

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2012, Empresas, p. B5.

Penguin e Random anunciam fusão
Editoras
Gerrit Wiesmann e Rob Budden
Do Financial Times, em Berlim e
Londres
A Bertelsmann, empresa alemã
de mídia, e a Pearson, sua rival no
Reino Unido, fundem a Random
House e a Penguin, suas respectivas editoras de livros, numa reação aos desafios surgidos com a
revolução dos livros digitais.
Marjorie Scardino, CEO da
Pearson, disse que a empresa resultante da fusão terá mais recursos para investir em publicações digitais, o que poderá incluir o desenvolvimento de uma
plataforma na internet para vender livros diretamente aos consumidores ou a criação de seu
próprio leitor eletrônico para
enfrentar o Kindle, da Amazon.
Numa iniciativa que provavelmente desencadeará mais consolidação, as empresas anunciaram ontem que 53% da Penguin
Random House será propriedade da Bertelsmann e que os 47%
remanescentes serão controlados pela Pearson, também proprietária do “Financial Times”.
As duas empresas de mídia concordaram em conservar suas participações durante pelo menos três
anos. Provavelmente a Bertelsmann buscará, posteriormente,
ampliar sua participação, de acordo com uma pessoa informada pela empresa alemã. A Bertelsmann e

a Pearson têm o direito de promover uma oferta pública inicial de
ações (IPO) depois de cinco anos.
O anúncio aconteceu após um
fim de semana frenético para
concluir negociações iniciadas
há cinco meses. Depois que, na
semana passada, o “Financial Times” reportou a possibilidade do
negócio, a News Corp, dona da
HarperCollins, contatou a Pearson informalmente, mas “em
mais alto nível”, sobre uma possível contraproposta em dinheiro.
Mas a Bertelsmann parecia estar tranquila, descartando a possibilidade de a News Corp perturbar o negócio. Uma pessoa próxima aos alemães disse que a Pearson informou a Bertelsmann sobre uma oferta informal, que não
considerou séria. Além disso, a
empresa britânica afirmou que
ainda considerava uma associação com a Random House como
a melhor opção para agregar valor à sua atividade livreira.
Duas pessoas na Pearson disseram que uma venda da Penguin criaria passivos tributários
substanciais sobre os ganhos
provenientes da negociação. A
venda era, portanto, menos
atraente, a menos que concretizada a “múltiplos significativos”,
segundo uma das fontes.
John Makinson, presidente e
CEO da Penguin, será presidente
do conselho da nova editora, e
Markus Dohle, que comanda a
Random House, será seu CEO. A

Random House é a maior editora
de livros do mundo e a Penguin
está entre as quatro primeiras
numa lista das seis maiores editoras em todo o mundo.
Após vários dias de intensas especulações sobre uma fusão, as
companhias disseram que a associação combinará as atividades
das editoras nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul, bem como operações da Penguin na China e as subsidiárias da Random
House em idioma espanhol na Espanha e na América Latina.
A Verlagsgruppe Random House, pertencente à Bertelsmann, editora em língua alemã com sede em
Munique, não fará parte do negócio. Devido a essa exclusão, a proporção de controle na fusão pendeu a favor da Pearson, embora
pessoas próximas à companhia
alemã tenham dito que isso deveuse à inexistência de sinergias e não
por exigências do grupo britânico.
Thomas Rabe, CEO da Bertelsmann, disse esperar que a fusão
permita que a empresa combinada “publique com eficácia ainda
maior tanto em tradicionais como em emergentes formatos e
canais de distribuição”, como livros digitais e a internet móvel.
Marjorie Scardino, CEO da
Pearson, disse que a fusão permitirá à Penguin e à Random House
“compartilhar uma grande parte
dos seus custos, investir mais em
benefício de seus autores e leito-

res e assumir mais riscos na experimentação de novos modelos”, à
medida que a internet imprime
grandes mudanças no setor.
Companhias do setor de tecnologia, como Amazon, Apple e
Google, têm desenvolvido negócios na área de livros digitais e redefiniram o setor livreiro desafiando editoras tradicionais. A
Random House e a Penguin já
são produto de rodadas anteriores de consolidação, mas observadores da indústria do livro já
esperavam há algum tempo mais
fusões e aquisições em um setor
que opera com uma margem de
lucro relativamente baixa.
Bertelsmann e Pearson esperam
concluir o negócio “no segundo
semestre de 2013”, após a aprovação de agências governamentais
competentes, o que a empresa alemã considera possível em todas as
instâncias, inclusive no Reino Unido. A Bertelsmann nomeará cinco
membros em um conselho diretor
de nove participantes; a Pearson
nomeará quatro.
As notícias sobre a fusão surgiram no mesmo momento em que
a Pearson reportou receitas inalteradas nos primeiros nove meses de
2012, em relação a igual período
do ano anterior, resultantes de taxas de câmbio desfavoráveis.
A moedas constantes, as vendas
da Pearson cresceram 5% nos nove
meses até 30 de setembro, puxadas
pelo crescimento em educação internacional e no Grupo FT.

AP

Marjorie, da Pearson: união permitirá mais investimento na área digital

O lucro operacional caiu 5%,
refletindo a venda, em 2011, da
participação de 50% da Pearson
na FTSE International; custos de
integração de aquisições; além
do esfriamento das atividades
em sua unidade de treinamento
profissional no Reino Unido.
Apesar das difíceis condições de
mercado, a Pearson reafirmou estar

a caminho de cumprir as metas de
crescimento das vendas e do lucro,
a taxas de câmbio constantes, divulgadas ao mercado. Analistas acreditam que a Pearson anuncie um lucro em torno de 900 milhões de libras (US$ 1,4 bilhão), antes dos impostos, sobre vendas de 6,2 bilhões
de libras (US$ 9,9 bilhões).
(Tradução de Sérgio Blum)

