
Abilio Diniz, presidente do
conselho de administração do
Grupo Pão de Açúcar, entrou
ontem com um pedido de arbi-
tragem na Câmara de Comér-
cio Internacional contra seu só-

cio, o francês Casino. Em nota,
o empresário informou que o
procedimento tem o objetivo
de assegurar que o Casino cum-
pra o acordo de acionistas e se
abstenha de praticar ações que
violem seu cargo como presi-
dente do conselho.

Em reunião na sexta-feira
passada, o conselho deixou Di-

niz de fora dos comitês financei-
ro e de governança. O empresá-
rio é a favor da existência destes
comitês, mas durante a reunião
tentou apresentar propostas pa-
ra que eles sofressem altera-
ções, diz um executivo ligado à
empresa. Mas elas nem sequer
foram ouvidas. Para Diniz, da
maneira como foram criados, os

comitês restringem seus direi-
tos como presidente do conse-
lho. Durante a mesma reunião,
Diniz também apresentou uma
proposta para que a companhia
estudasse sua entrada no Novo
Mercado da BM&F, rejeitada.
Ele só teve apoio da mulher, do
filho e de um conselheiro inde-
pendente. O empresário tam-

bém não engoliu ter sido barra-
do na porta da sede do Casino,
em Paris, durante reunião de di-
retoria do Pão de Açúcar no
mês passado. Diniz crê que o
conselho da empresa esteja se
sobrepondo ao acordo de acio-
nistas firmado em 2006. Procu-
rado, o Casino não se manifes-
tou. ■ Cintia Esteves

A Natura, maior fabricante de
cosméticos do Brasil, está dis-
posta a expandir seus negócios
para além do mercado latino-
americano. A empresa acaba de
investir R$ 147 milhões (US$
71,22 milhões) na compra de
65% de participação da austra-
liana Emeis, dona da marca de
cosméticos Aesop.

A compra é a primeira aquisi-
ção feita pela brasileira, que che-
gou a anunciar a possibilidade
de fechar o ano com investimen-
tos 15% menores do que o valor
previsto, de R$ 420 milhões.

De acordo com a Natura, o
aporte vai ajudar a acelerar o
crescimento da Aesop, que hoje
está presente em 11 países.
“Após concluir a transação, a
Natura e a Aesop continuarão a
operar de forma independente,
mas ambas compartilharão
competências e conhecimento
técnico local que, em longo pra-
zo, poderá levar a Aesop a en-
trar no mercado brasileiro e a
Natura a explorar o conceito de

lojas especializadas em merca-
dos seletos”, informou a fabri-
cante brasileira.

Com a compra, a Natura, que
tem valor de mercado de R$
24,5 bilhões, optou por não mo-
dificar a estrutura organizacio-
nal da Aesop, que mantém Mi-
chael O'Keeffe como seu dire-
tor executivo. Já o fundador da
companhia australiana, Dennis
Paphitis, permanecerá envolvi-
do com a empresa na função de
consultor. “O investimento na
Aesop é consistente com nossa
estratégia de longo prazo de ali-
nhamento com marcas de nível
mundial, com proposta de valor
sólida e exposição a mercados
além da América Latina”, afir-
mou Alessandro Carlucci, dire-
tor executivo da Natura.

Setor
De acordo com dados da Asso-
ciação Brasileira de Empresas
de Vendas Diretas (Abevd), o se-
tor movimentou no ano passa-
do R$ 50 bilhões em volume de

negócios, com a Natura apare-
cendo como a maior empresa
brasileira dentro do segmento.

Já na primeira metade de
2012, a fabricante brasileira che-
gou a perder 1,5 ponto percen-
tual em participação no merca-
do de cosméticos, alcançando
23,2%. Roberto Pedote, vice-
presidente financeiro e de rela-
ções com investidores da Natu-
ra, chegou a afirmar que gran-
de parte dessa retração se deu
pela entrada e maior presença
de representantes internacio-
nais no setor. “O crescimento
da Natura virá da expansão do
canal de vendas e da produtivi-
dade. Já estamos revertendo a
tendência de queda gradativa-
mente”, disse o executivo.

No Brasil, segundo dados da
Associação Brasileira da Indús-
tria de Higiene Pessoal, Perfu-
maria e Cosméticos (Abihpec)
existem cerca de 2.305 empre-
sas atuando no setor, sendo que
apenas 20 delas são de grande
porte, com faturamento acima
de R$ 100 milhões. Já o número
de revendedores, de acordo
com a Abevd, soma 4,1 milhões
cadastrados no mercado brasi-
leiro, que juntos são responsá-
veis por uma lucratividade de
R$ 10,62 bilhões. ■
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Brasil é 10º maior mercado de tablets

Diniz lança pedido de arbitragem contra Casino

Natura paga R$ 147 milhões por Aesop
e fala em trazer marca para o Brasil

O bom desempenho do mercado de tablets garantiu ao Brasil a 10ª

posição no ranking mundial de vendas desses aparelhos. Segundo

a consultoria IDC no terceiro trimestre de 2012 foram comercializadas

769 mil unidades de tablets no país. A previsão é que até o fim do ano

o número chegue a 2,9 milhões de aparelhos e de que até 2013 sejam

vendidos 5,4 milhões. Frente ao segundo trimestre de 2012, o número

é 2% maior e, versus o mesmo período de 2011, a alta chega a 127%.

Valor garante participação de
65% na fabricante australiana,
que está em 11 países

Empresário diz que seu sócio no
Grupo Pão de Açúcar não está
cumprindo acordo de acionistas
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A Natura vai explorar
o conceito de lojas
especializadas em
mercados seletos

Rafael Palmeiras
rpalmeiras@brasileconomico.com.br

Carlucci,da Natura: investimentoéestratégiade longoprazo

14,8%

11,1%

10,1%

6,5%

4,6%

MAS QUE BELEZA

Brasil está entre os maiores mercados de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
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