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Boticário cria rede de importados

ANA PAULA PAIVA/VALOR

“Continuo olhando oportunidades e vou fazer isso até ficar gagá”, brinca Artur Grynbaum, que tem apenas 43 anos

Produtos de beleza
Marli Lima
De Curitiba

A rotina do empresário Artur
Grynbaum tem sido agitada. Só
em 2012 ele criou três unidades de
negócios do Grupo B o t i c á r i o, que
comanda desde 2008. A última foi
apresentada ontem. Trata-se da
The Beauty Box, focada na venda
de cosméticos multimarcas, prin-
cipalmente importadas. “Fizemos
estudos de comportamento do
consumidor e vimos que ele gosta
de ter produto importado na cesta
de compras”, explica.

Em agosto, o grupo paranaen-
se criou a “quem disse, bereni-
ce?”, que tem foco em maquia-
gem. Em fevereiro, ingressou no
segmento de cuidados terapêuti-
cos da pele, com a Skingen Inteli-
gência Genética. As outras uni-
dades são O Boticário, maior re-
de de perfumaria e cosméticos
do país, criada há 35 anos, e Eu-
dora, com a qual passou a experi-
mentar, no ano passado, a venda
direta e a atuação multicanal.

Com a The Beauty Box, o Boti-
cário vai vender 60 marcas de cos-

méticos, como Dior, Lancôme e
outras que já são oferecidos no
país. Grynbaum argumenta que
os modelos de lojas existentes
não estavam adequados ao jeito
brasileiro e mencionou caracte-
rísticas do primeiro ponto mon-
tado no Shopping Paulista, que
deve ser aberto em abril. “Te m o s
um ambiente diferenciado, com
acessibilidade, no qual as pessoas
vão poder experimentar”, diz.

Seis lojas serão inauguradas em
São Paulo até o fim do ano, sendo
três na capital e três no interior. As
duas primeiras serão abertas no
dia 13, no Mooca Plaza Shopping,
em São Paulo, e no Center Vale, em
São José dos Campos (SP). No pri-
meiro semestre de 2013, consu-
midores de todo o país poderão
fazer compras pela internet e o si-
te terá mais de 7 mil itens.

O empresário, que tem se divi-
dido entre São José dos Pinhais
(PR), onde fica a sede, e São Pau-
lo, onde estão três das cinco uni-
dades, não revela os investimen-
tos feitos nos novos negócios e
nem quanto eles vão representar
das receitas do grupo. “Estou me
adequando e tenho dado aten-
ção aos novos negócios”, conta

ele, que também viaja para
acompanhar as operações inter-
nacionais, visitar fornecedores e
conhecer modelos adotados por
outras empresas do segmento.

A decisão de entrar na importa-
ção tem a ver com o cenário inter-
nacional. Há algum tempo Gryn-
baum tem dito que as empresas
de perfumaria de fora estão
olhando com atenção para o Bra-
sil, onde o mercado está aquecido.
“Decidimos fazer esse movimento
porque fortalece o grupo como
um grande player”, comenta o
empresário, que planeja cresci-
mento de dois dígitos para 2012 e
vendas 20% maiores para o Natal.

Em 2011, Grynbaum comprou
parte da Scalina e chegou a olhar a
Morena Rosa, grife de moda que
teve o controle comprado em mar-
ço pelo fundo Ta r p o n . Questiona-
do se há outros negócios em estu-
do, o empresário não nega, mas
também não dá pistas do que vem
pela frente. “Temos de suar para fa-
zer esses rodarem bem e acredita-
mos no momento que o Brasil está
v i v e n d o”, responde. “Continuo
olhando oportunidades e vou fa-
zer isso até ficar gagá”, brinca ele,
que tem apenas 43 anos de idade.

Kraft lucra 12,7% mais no trimestre
Tatiane Bortolozi e Andréa Licht
De São Paulo

A Kraft Foods, responsável por
operações de mercearia e bebi-
das da ex-Kraft Inc., registrou lu-
cro líquido de US$ 470 milhões
no terceiro trimestre, com alta de
12,7% sobre os US$ 417 milhões
obtidos no mesmo período do
ano passado. A receita líquida da
companhia cresceu 3%, para US$
4,6 bilhões. As despesas com ven-
das, gerais e administrativas
cresceram bem mais, 18,8%, e to-
talizaram US$ 782 milhões.

Embora tenha mantido as pro-
jeções para 2013, Kraft disse que
a receita no quarto trimestre de-
verá empatar ou ficar abaixo, en-
quanto corta produtos menos lu-
crativos e continua contabilizan-
do custos da reestruturação.

Os resultados anunciados on-
tem são os primeiros desde que

a Kraft Foods dividiu a empresa,
criando a Mondelez em agosto
de 2011. A Mondelez detém as
marcas Oreo, Cadbury e Nabisco
e é esperado que cresça mais ra-
pidamente do que a Kraft.

O CEO da Kraft, Tony Vernon,
disse ontem que a empresa sente-
se como uma “s t a r t u p”, com exe-
cutivos “l i m p a n d o” a linha de
produção, retirando produtos
menos rentáveis e revitalizando
marcas. Nos próximos meses, dis-
se ele, a marca de gelatinas Jell-O
será redescoberta pelos consumi-
dores, com novidades na embala-
gem e no seu marketing. Ele tam-
bém observou que a empresa en-
frenta uma competição forte do
mercado de iogurte, que tem
mostrado um crescimento “ex -
p l o s i v o” nos últimos anos.

A maior parte das vendas da
Kraft Foods é realizada nos Esta-
dos Unidos, com marcas como a

do cream cheese Philadelphia e
as massas The Cheesiest.

O spin-off da Kraft, que criou
a Mondelez, foi concluído em
outubro. Os custos do programa
de reestruturação foram de US$
54 milhões, impactando de for-
ma negativa o crescimento da
receita operacional.

A nova estrutura de negócios
contempla o grupo Kraft Foods,
divisão de mercearia da América
do Norte (bebidas, queijos e re-
feições prontas), com marcas im-
portantes, como o queijo Filadél-
fia, mas de baixo crescimento. E a
Mondelez é responsável por cho-
colates Cadbury, as pastilhas Tri-
dent, os biscoitos Nabisco e bola-
chas Oreo, além de balas e chicle-
tes. Com a descentralização de
negócios, as tomadas de decisões
tendem a ser mais rápidas, tor-
nando as empresas mais compe-
titivas. (Com Bloomberg)

Novo acionista da Danone,
Nelson Peltz chega à França
A l i m e n to s
Dan McCrum
Financial Times, de Nova York

O investidor ativista Nelson
Peltz levou pela primeira vez sua
estratégia agressiva para a Fran-
ça, após comprar uma participa-
ção na Danone, uma das empre-
sas mais conhecidas do país.

A iniciativa jogará a Tr i a n , a em-
presa americana de investimen-
tos cofundada por Peltz, contra o
“establishment ” empresarial
francês e uma base de acionistas
tradicionalmente resistente ao
ativismo de estilo anglo-saxão.

A Trian comprou uma partici-
pação de 1% no grupo de alimen-
tos francês, no valor de cerca de
€ 300 milhões, segundo pessoas
familiarizadas com a situação.

Com ocorreu com o envolvi-
mento recente do ativista Bill
Ackman com o grupo de produ-
tos de consumo Procter & Gam-
ble, a iniciativa vai pôr à prova a
capacidade de investidores sem
papas na língua de mudar a di-
reção tomada por grandes em-
presas e o preço de suas ações.

Os investidores da Danone não
veem qualquer retorno há cinco
anos, já que os dividendos, em
grande medida, neutralizaram os
efeitos da queda de quase 20% do
preço das ações. Depois de uma
advertência de lucros, no terceiro
trimestre, as ações da empresa

[que fecharam ontem a € 48,06,
com queda de 0,24% em 12 me-
ses], -— são as mais baratas do se-
tor de alimentos como um todo.

Franck Riboud, o principal
executivo da Danone desde
1996, remodelou o grupo de
modo a se concentrar em iogur-
te, água engarrafada e alimentos
infantis e para uso médico.

A compra, por € 13,4 bilhões,
da fabricante de alimentos in-
fantis Numico em 2007 deixou o
grupo sobrecarregado por dívi-
das, e a Danone foi obrigada a
emitir ações para quitar emprés-
timos tomados durante a crise
financeira.

Embora a empresa tenha
anunciado este ano uma recom-
pra de ações, os investidores
continuaram preocupados com
sua utilização de capital.

Peltz apoia Riboud e pretende
tentar discutir com a empresa,
segundo pessoas próximas ao
assunto. Ele deverá defender
melhorias, como a das margens
operacionais para 15,1% até
2015, e o retorno de fluxo de cai-
xa excedente sob a forma de re-
compras de ações.

Peltz quer chamar a atenção
para a subavaliação pela qual
passa a empresa, e não vai de-
fender medidas radicais, disse-
ram essas pessoas. [Ontem, em
uma apresentação para investi-
dores, Peltz afirmou que a Dano-
ne está subavaliada e que pre-
tende envolver-se com a admi-
nistração da companhia para
pedir que não sejam feitas fu-
sões e aquisições que poderiam
diluir o valor da empresa, se-
gundo agências internacionais].

A Trian ganhou fama por sua
defesa de reestruturações de em-
presas de alimentos como a
Heinz, onde Peltz travou uma lu-
ta por votos por procuração em
2006 e ainda mantém seu assen-
to no conselho de administração,
bem como na Kraft e na Cadbur y,
a fabricante britânica de doces
adquirida pelo grupo america -
no. (Colaborou Scheheraza-
de Daneshkhu, de Paris)Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data. *Até 07/11 
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Aval para a Kroton
O Cade aprovou ontem, por
unanimidade, a compra do Centro
de Ensino Atenas Maranhense
(Ceama) pela Kroton, por R$ 31,6
milhões. O contrato foi fechado
em maio do ano passado.

Via Varejo
A Via Varejo informou que Raphael
Klein, presidente da empresa até o
dia 22, vai substituir José Luiz
Majolo no conselho da varejista de
eletroeletrônicos controlada pelo
Grupo Pão de Açúcar.

Maracanã em 2014
A Coca-Cola Brasil fechou
parceria com o governo do
Estado do Rio de Janeiro e a
empresa Giroflex-Forma para
fabricar assentos com garrafas
pet recicladas para o Maracanã.

L i v ra r i a s Na Argentina, as famílias Gruneisen e Eliçabe são donas da El Ateneo, carro-chefe do grupo Ilhsa

Ex-petroleiros dominam varejo de livros
César Felício
De Buenos Aires

Trocar o negócio do petróleo
pelo da edição e venda de livros
foi a aparentemente inusitada op-
ção das famílias argentinas Gru-
neisen e Eliçabe, em 1998. Os dois
clãs venderam para a espanhola
Repsol seus ativos em refino e dis-
tribuição de petróleo, que eram
concentrados nas empresas Astra
e Isaura. Mas a aposta deu certo.

Passados 14 anos, a Repsol foi
expulsa do negócio do petróleo
no país pela presidente Cristina
Kirchner , que reestatizou a petro-
leira YPF, vendida aos espanhóis
em 1992. Já o grupo Ilhsa, forma-
do pelos antigos donos da Astra e
da Isaura, tornou-se a maior em-
presa do varejo de produtos cul-
turais da Argentina, com fatura-
mento de US$ 110 milhões previs-
to para este ano e 47 pontos, que
vendem 5 milhões de livros anual-
mente. O grupo é dono das redes
de livrarias El Ateneo e Yenny.

Desde que a nova holding foi
criada, as livrarias do grupo já
driblaram um confisco monetá-
rio, duas grandes recessões eco-
nômicas, uma megadesvaloriza-
ção do peso e restrições às impor-
tações. Mas se beneficiaram tam-
bém do mais longo ciclo de ex-
pansão econômica que a Argenti-
na viveu desde os anos 40.

Uma das lojas entrou para o ro-

teiro turístico de Buenos Aires: a li-
vraria Gran Splendid, na avenida
Santa Fé, no bairro Norte. A livra-
ria, com 2 mil metros quadrados
de superfície de venda, usa a marca

El Ateneo e não é a maior da rede,
posto que pertence a uma loja na
rua Florida, no centro da cidade.

A Ateneo da Santa Fé tornou-se
o carro-chefe do grupo por funcio-

nar dentro de um antigo teatro,
aberto em 1919. Os escritórios dos
diretores da empresa ficam nos
antigos camarotes, com vista para
o café, que está no palco, e para as
estantes de livros e CDs, na plateia.

“Acabamos de renovar o alu-
guel do ponto, por mais dez anos.
Tínhamos interesse em comprar o
imóvel, mas agora isto ficou mui-
to difícil”, diz o diretor comercial
do grupo, Jorge González. Na Ar-
gentina, o mercado imobiliário
era dolarizado até este ano. Mas o
governo de Cristina Kirchner im-
pôs uma série de restrições cam-
biais. Precificados em moeda es-
trangeira, os imóveis perderam o
padrão de referência na moeda
local e os negócios imobiliários
no país entraram em colapso.

A instabilidade econômica ar-
gentina não parece ter abalado a
saúde financeira do grupo livrei-
ro, até onde é possível avaliar . A
Ilhsa comprou a rede El Ateneo
de um grupo familiar espanhol
que atuava no país desde 1912,
ano em que a Argentina chegou
a ser considerada a sétima eco-
nomia do mundo. Hoje é a vigé-
sima-sétima. Os US$ 110 mi-
lhões que devem ser faturados
este ano são 37,5% a mais do que
o obtido pela empresa em 2008.

O número impressiona me-
nos quando se leva em conta o
atraso cambial argentino. Entre
o final de 2009 e agora, a moeda

americana só se valorizou 20,5%,
enquanto a inflação real na Ar-
gentina oscila entre 20% e 30%
ao ano. Como os índices oficiais
são manipulados desde 2007,
não há estatísticas confiáveis.

“O preço do livro na Argenti-
na sobe a uma razão de 15% ao
ano, ou seja, abaixo dos nossos
custos de aluguel e mão de obra.
Se a gente aumenta o volume
vendido, conseguimos uma boa
m a r g e m”, disse González.

O volume vendido, de acordo
com o diretor, sobe 5% ao ano,
graças ao aquecido mercado in-
terno argentino. A aposta no au-
mento de vendas está levando o
grupo a expandir a sua parte
editorial. Comprou uma impres-
sora norte-americana para a pe-
quena editora Ateneo, que hoje
edita 800 títulos por ano, algo
modesto ante os 31 mil títulos
editados anualmente na Argen-
tina — 65 por 100 mil habitan-
tes, ante apenas 24 no Brasil.

“Esta impressora permite fazer
edições pequenas, de 2 mil exem-
plares por título. Na Argentina
estas edições menores eram
abastecidas por importações, so-
bretudo da Espanha. Como a po-
lítica de substituição de importa-
ções aqui veio para ficar, estamos
saindo na frente neste mercado”.

O grupo Ilhsa chegou a fazer
um plano de internacionalização,
que está arquivado desde 2008.

Previa expansão no universo his-
pânico, mas descartava o Brasil.
“O Brasil é um mercado extraordi-
nário, mas necessita de investi-
mentos muito altos. Cerca de 90%
do território brasileiro não está
coberto por grandes redes, e livra-
rias como a Cultura despertam
uma demanda adormecida onde
chegam. Vocês brasileiros vivem
falando que leem menos que nós
argentinos, mas o fato é que livra-
ria hoje não é apenas um espaço
para os leitores. É entretenimento
cultural”, observou González.

Os brasileiros que visitam a li-
vraria costumam levar muitas fo-
tos, mas poucos livros. “A barreira
do idioma é natural e a situação
cambial não favorece a Argentina
nos últimos anos. As compras com
cartão de crédito emitido fora do
país representam 15% de nosso fa-
turamento, e esta porcentagem
não tem crescido”, diz o executivo.

A Ateneo também não tem
enfrentado concorrência de pe-
so do varejo eletrônico. “A Ar-
gentina é um dos países latino-
americanos onde mais se aces-
sam a internet, mas onde menos
se compra. Vejo grandes redes
brasileiras mencionando que
até 27% de sua receita é prove-
niente de vendas pela internet.
Aqui fomos um dos pioneiros
em montar o portal, mas a ven-
da eletrônica não passa de 4%”,
afirmou o diretor.

MARTIN BARZILAI/ VALOR

González, do Ilhsa: preço do livro sobe 15% ao ano, abaixo da alta dos custos
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