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Bebidas Subsidiária no Brasil dá lucro e cresceu 12% no ano fiscal até março

Yakult deixa de operar no
mercado argentino
Leticia Casado e César Felício
De São Paulo e Buenos Aires

A fabricante de bebida láctea
Yakult encerrou sua operação na
Argentina. Em comunicado ao
mercado, a matriz, sediada no Ja-
pão, informou que a operação ar-
gentina não era rentável.

“A Yakult Argentina começou a
vender ‘Yakult ’ em maio de 1997,
importando produtos do Brasil.
No entanto, uma vez que não foi
possível estabelecer uma base de
negócios na Argentina e não ve-
mos qualquer perspectiva de ren-
tabilidade, decidimos dissolver a
e m p r e s a”, diz o comunicado.

A empresa informa que “os efei-
tos da dissolução da subsidiária no

nosso desempenho de negócios
consolidado serão mínimos”. O si-
te da empresa estampava ontem a
seguinte informação: “Lamenta -
velmente, a empresa deixou de
operar na Argentina. Agradece-
mos o apoio”. A empresa emprega-
va 70 pessoas e o faturamento não
superava US$ 20 milhões ao ano.

A operação da Yakult na Argenti-
na, iniciada em 1997, era relativa-
mente pequena em um mercado de
bebidas lácteas dominados por gi-
gantes como S a n c o r, La Sereníssima,
Nestlé e Danone. Cerca de 1,6% do
que a Yakult fabrica no Brasil era ex-
portado para Argentina e Uruguai.

O setor de bebidas lácteas está
passando por um momento relati-
vamente bom na Argentina, movi-

do pelo mercado interno, em um
ano de retração industrial. Segun-
do dados oficiais, a indústria láctea
argentina teve um crescimento de
produção física acumulado de
1,3% nos dez primeiros meses do
ano, em relação a igual período no
ano passado. É um percentual aci-
ma do registrado para o setor in-
dustrial como um todo, que teve
uma retração acumulada de 0,9%.

“Trata-se de uma situação muito
particular, que não remete a ne-
nhuma crise sistêmica. Mas faz
tempo que perdemos o rastro de-
les”, disse o gerente geral da Câma-
ra da Indústria do Leite, Jorge Cec-
co, que reúne as trinta maiores em-
presas do setor. A Yakult se desvin-
culou desta entidade em 2007.

A Yakult no Brasil importa da
Argentina entre 60% e 70% do lei-
te que usa, disse em julho ao Va -
lor Ichiro Amano, presidente da
Yakult do Brasil. Ao contrário da
operação argentina, a brasileira
dá lucro. O Brasil é hoje o sétimo
mercado do grupo, atrás de Ja-
pão, Coreia, México, China, Indo-
nésia e Tailândia. A operação bra-
sileira faturou R$ 400 milhões no
último ano fiscal, cerca de 4% do
total do grupo. No ano fiscal en-
cerrado em março de 2012, a re-
ceita no Brasil aumentou 12%.

Ninguém atendeu a chama-
dos ontem nos telefones regis-
trados como da Yakult na Ar-
gentina. A Yakult está presente
em 32 países.

estão Abbot, Merck, Sanofi, Bayer,
Pfizer e GlaxoSmithKline. A notí-
cia da possível venda foi noticia-
da primeiro pela “Bloomberg”.

O Warburg Pincus, que procura
levantar US$ 12 bilhões para um
novo fundo de investimentos,
comprou e fechou o capital da
Bausch & Lomb em 2007 por cerca
de US$ 3,7 bilhões, excluindo dívi-
das. Antes disso, a empresa enfren-
tou problemas com produtos de-
feituosos e republicou resultados
financeiros. A Bausch & Lomb fa-
brica lentes de contato e outros
produtos farmacêuticos e oftal-
mológicos. Foi fundada em 1853,
em Rochester ( NY), pelo imigrante
alemão, John Jacob Bausch.

Uma venda por US$ 10 bilhões
seria a maior operação por parte
de um fundo de “private equity”
desde a venda do laboratório Ny-
comedin à Takeda, por € 9,6 bi-
lhões, em 2011. Warburg e Gold-
man não se manifestaram.

Warburg Pincus põe
Bausch & Lomb à venda
Ótica
Anne-Sylvaine Chassany and
Anousha Sakoui
Financial Times

O fundo Warburg Pincus deu o
pontapé inicial no plano de ven-
da da fabricante americana de
lentes de contato Bausch & Lomb,
pedindo um preço indicativo su-
perior a US$ 10 bilhões, no que
seria a segunda maior venda por
parte de um grupo de “private
equity ” desde a crise financeira.

O fundo, com sede em Nova
York, indicou o Goldman Sachs pa -
ra administrar a transação, depois
de ter recebido mostras de interes-
se de laboratórios farmacêuticos,
segundo fontes a par do assunto.
Embora a venda seja a opção prefe-
rencial, também existe a possibili-
dade de uma oferta pública inicial
de ações, disseram as fontes.

Entre os possíveis ofertantes

Va re j o Conselho da rede aprova a sua maior reestruturação societária envolvendo empresas adquiridas desde 2002

Grupo Pão de Açúcar simplifica estrutura
Adriana Mattos
De São Paulo

O conselho de administração
do Grupo Pão de Açúcar apro -
vou, na última quarta-feira, a re-
estruturação societária de suas
subsidiárias Sendas, Sé, Barcelo -
na (Assaí Atacadista) e Novasoc.

A reorganização busca simpli-
ficar a estrutura do grupo, que
cresceu rapidamente por meio de
aquisições e inclusão de novas
companhias em seu organogra-
ma. Assembleia geral extraordi-

nária, a ser realizada no dia 28, foi
convocada para aprovar a reestru-
turação, a mais importante já feita
pela empresa até hoje. As mudan-
ças estarão completamente im-
plantadas entre 2013 e 2014. O
grupo é controlado pelo C a s i n o.

A empresa decidiu separar parte
dos ativos e passivos de redes com-
pradas nos últimos anos, especifi-
camente Sé e Sendas, e deve incor-
porar a soma ao patrimônio da
companhia. No caso da rede Sen-
das, o GPA incorporará seis lojas e
um conjunto de ativos como con-

tas a receber e estoques; e passivos
como impostos a pagar e salários e
encargos. O Sendas foi comprado
pelo GPA em 2004. Com a opera-
ção, os valores contábeis da parce-
la a ser incorporada ao patrimônio
do grupo será de R$ 504 mil.

Com a subsidiária Sé, rede ad-
quirida em 2002, o processo é se-
melhante ao de Sendas: uma par-
cela de ativos e passivos será inte-
gralizada ao GPA, incluindo pon-
tos de venda. Serão incorporadas
44 lojas da Sé (hoje com nome de
outra bandeira). Com essa opera-

ção, os valores contábeis da par-
cela a ser incorporada ao patri-
mônio do GPA é de R$ 514,6 mil.
O cálculo foi feito pela Magalhães
Andrade Auditores Independen-
tes. Sendas e Sé não deixam de
existir com a incorporação.

Nessa mesma linha, haverá ou-
tra separação, de parte da subsi-
diária Barcelona (da rede Assaí),
que terá parcela de ativos e passi-
vos incorporados ao Sendas. Nessa
operação, a Barcelona deve assu-
mir dívidas que GPA tinha com
Sendas, no valor de R$ 281 mi-

lhões, e depois a parcela da Barce-
lona será incorporada ao Sendas.

Ainda há outros dois movimen-
tos. Haverá uma troca entre ações
do Barcelona nas mãos do GPA
(cerca de 17% do capital social) por
6,9% das ações de Sé Supermerca-
dos de titularidade da subsidiária
Novasoc. Este é um exemplo de
simplificação das estruturas pois,
após essa permuta, o GPA passa a
ter 100% do capital do Sé.

Por fim, deve ser votada na as-
sembleia a operação de subscrição
de novas ações no capital da Barce-

lona. Isso deve ocorrer por meio da
capitalização de créditos detidos
pelo GPA contra a Barcelona.

A companhia informou, em co-
municado ao mercado, que a ope-
ração tem como objetivo conse-
guir benefícios “de ordem admi-
nistrativa, econômica e financei-
r a”, com uma organização mais
simples do organograma da em-
presa. Segundo o GPA, a operação
possibilitará “a consolidação e re-
dução de gastos e despesas opera-
cionais” e a obtenção de sinergias
operacionais e fiscais.

.

“Brasil não tem negócios com o mundo”

REGIS FILHO/VALOR

Thrane, da DHL, fala sobre a forte presença de insumos na exportação do país: “Ser forte em commodities é ótimo, mas também é ótimo ser forte em outras áreas.”

Pe s q u i s a
Letícia Casado
De São Paulo

O Brasil precisa se tornar um
ator importante no comércio
mundial. Essa é a principal con-
clusão sobre o país tirada de
uma pesquisa feita pela empresa
de entregas expressas DHL Ex-
press, segundo o principal exe-
cutivo da multinacional alemã
no Brasil, Joakim Thrane.

“Um dos motivos que o Brasil
não sente o impacto mundial
[da crise] é que o país não tem
negócios com o mundo”, diz Th-
rane. Segundo ele, o comércio
exterior representa em torno de

10% do PIB brasileiro, sendo que
na China gira em torno de 50%.

O estudo avaliou diversos da-
dos econômicos — de comércio
de mercadorias a ligações telefô-
nicas internacionais per capita —
de 140 países para fazer um re-
trato de como estão inseridos no
contexto internacional. Na colo-
cação geral, o Brasil ficou em 77º
lugar, cinco posições atrás do
posto que ocupava em 2010.

O resultado colocou o país
atrás dos outros Bric: a Rússia fi-
cou em 68º e a Índia em 62º (am-
bos caíram duas posições); a Chi-
na ficou em 73º (estava em 74º).

Um indicador da pesquisa
mostra o quanto representa o co-
mércio exterior na economia de

cada país, levando em conta o flu-
xo de importações e exportações
de mercadorias e serviços em re-
lação ao Produto Interno Bruto
(PIB). Nesse quesito, o Brasil ficou
em 130º lugar entre os 140 avalia-
dos. Este dado é o que mais cha-
mou a atenção de Thrane em rela-
ção ao país: pode ser considerado
o pior, mas também pode ser
uma “o p o r t u n i d a d e”, diz ele.

A receita, afirma, é aumentar
investimentos e diminuir a de-
pendência de commodities. “[Ba -
sear a exportação em matéria-
prima] É uma posição boa, mas
no fim do dia você está na mão do
comprador. Ser forte em commo-
dities é ótimo, mas também é óti-
mo ser forte em outras áreas.”

O executivo diz que as opera-
ções da DHL Express no Brasil es-
tão crescendo. A receita deve subir
“dois dígitos” este ano e acima dos
“de dois dígitos” de 2011. Para
2013, as expectativas são “boas”; o
começo do ano deve ser lento, mas
o ritmo deve aumentar no segun-
do trimestre, “e isso não só no Bra-
sil, mas no mundo”. “Como sabe-
mos, o primeiro semestre no Brasil
é sempre um pouco mais devagar”,
diz Thrane. “Muitas empresas es-
tão enxugando a estrutura e segu-
rando investimentos. Então, até
que isso seja resolvido, vamos ver
um pouco de lentidão.” O ponto
positivo é que o país continua
atraindo “empresas de fora, atrás
de oportunidades.”

Greve é suspensa e setor
discute nova proposta
Av i a ç ã o
Andréa Licht
De São Paulo

A greve dos aeronautas (co-
missários e pilotos), prevista pa-
ra começar ontem às 16 horas,
foi suspensa. As companhias aé-
reas apresentam nova proposta
de reajuste salarial.

O Sindicato Nacional dos Ae-
roviários (SNA) recebeu o comu-
nicado da Justiça Federal exigin-
do que 90% dos trabalhadores re-
tornassem ao trabalho imediata-
mente, sob pena de multa. Os ae-
ronautas, segundo o sindicato,
mantêm o estado de greve.

O Sindicato Nacional das Em-
presa Aeroviárias (SNEA) apre-
sentou ontem duas novas propos-
tas aos trabalhadores. Segundo o
SNEA, para pilotos e comissários o
aumento salarial proposto foi de
6%. Para aeroviários (que traba-
lham em terra), a proposta deve

ser escalonada, em função do sa-
lário, variando de 3% a 6,5%. “Que -
remos um valor entre 6% e 8%”,
disse o presidente do Sindicato
Nacional dos Aeronautas (SNA),
Gelson Fochesato, que aguarda
uma nova reunião com as empre-
sas para os próximos dias.

Os termos que haviam sido
propostos inicialmente pelo
Snea previam uma correção en-
tre 1,5% e 6%, de acordo com a
faixa salarial. Os 6% seriam pa-
gos a quem ganha até R$ 852,31
(um funcionário que trabalha
em terra, por exemplo). O per-
centual cairia para 4,5% e 3,5%
em mais duas faixas e termina-
ria em 1,5% para salários a partir
de R$ 5 mil — um percentual
equivalente a 25% do INPC (Índi-
ce Nacional de Preços ao Consu-
midor) de 5,9% nos 12 meses até
outubro. Segundo o SNA, en-
quadram-se nesse teto de remu-
neração todos os comandantes e
80% dos copilotos da categoria.

Curtas

TAM perto da Oneworld
A TA M está perto de se juntar à

sua parceira L A N, do Chile, para
integrar a aliança global de aéreas
Oneworld, mudando a balança de
poder do setor dentro da América
do Sul, segundo a Dow Jones. A La-
tam Airlines, que foi formada pela
fusão das duas no começo deste
ano, já havia indicado que poderia
modificar sua estratégia de alian-
ças até março, mas a decisão final
deve ser tomada mais cedo que o
esperado, segundo fontes. Execu-
tivos da Latam conversam com
dois parceiros da Oneworld, a
AMR (dona da American Airlines)
e o International Consolidated
Airlines Group (AIG), fusão entre
British Airways e Iberia. O anúncio
é esperado para os próximos dias.

Mintel chega ao Brasil
A inglesa Mintel, companhia

especializada em pesquisas de
mercado e hábitos de consumo,
abre na próxima semana seu
primeiro escritório na América
Latina, na cidade de São Paulo,
no bairro dos Jardins. No pri-
meiro semestre de 2013, o obje-
tivo da equipe de sete analistas,
já contratados, é fazer relatórios
aprofundados de setores de
bens de consumo não duráveis.
A empresa, com 40 anos, faz
pesquisas em 140 países, mas
mantém escritórios em apenas
dez. A Mintel teve faturamento
global de US$ 100 milhões em
2011, sendo metade disso pro-
veniente dos mercados inglês e
n o r t e - a m e r i c a n o.
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