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Fonte: Empresa

Área de comando 
Operações da Whirlpool S.A. subordinadas ao presidente João Carlos Brega 

Funcionários 

Desempenho em 2012

Marcas no Brasil: Brastemp, Consul,  KitchenAid

Nos demais países da América Latina: 
Consul, Jenn-Air, KitchenAid, Eslabón de Lujo, Whirlpool, Maytag e Acros

Na América Latina

Argentina, Chile, Peru, Guatemala, 
Equador, Colômbia, Miami e Porto Rico

No Brasil: 15 mil Whirlpool S.A. (Whirlpool e Embraco): 22 mil

    Fábricas no Brasil: 3
Joinville (SC), Manaus (AM) e Rio Claro (SP)

    Fábricas de compressores: 3

    Escritórios 

Centros de distribuição: 
2 no Brasil 
1 na Argentina

Centros de tecnologia: 4 no Brasil

Receita líquida 

US$ 4,95 bilhões
Lucro operacional 

US$ 134 milhões 

No mundo

Receita líquida 

US$ 18,14 bilhões
Lucro operacional 

US$ 869 milhões

1 fábrica 
na China

1 fábrica 
na Itália

1 fábrica na 
Eslováquia

Eletrodomésticos Vendas na região subiram 14% no quatro trimestre

Andréa Licht
De São Paulo

A Whirlpool, líder mundial em
produtos de linha branca, está
adotando em outros países da
América Latina uma estratégia di-
ferente da aplicada no Brasil, onde
fabrica 100% dos produtos vendi-
dos. Nos mercados vizinhos, a pro-
dução é toda feita por parceiros lo-
cais. “Não temos preconceito com
a terceirização. Não precisamos fa-
bricar os produtos, precisamos ter
ideias fora da caixa”, disse ao Va l o r
o presidente da Whirlpool, João
Carlos Brega, que assumiu o co-
mando na América Latina em abril
passado. A companhia teve receita
líquida de US$ 4,9 bilhões em 2012
na região — 50% disso vem da ope-
ração brasileira.

Brega está na companhia há 18
anos. Foi presidente da E m b r a c o,
fabricante de um em cada quatro
compressores vendidos no mun-
do, que pertence ao mesmo grupo,
e da Whirlpool no México e no Ca-
nadá. Também foi diretor de ope-
rações para Argentina e Chile. Se-
gundo ele, “ainda há grandes
oportunidades nesses países [da
América Latina]”. No novo cargo,
mantém a responsabilidade sobre
as operações da Embraco, além da
Whirlpool na América Latina.

Na Argentina, as lavadoras e
refrigeradores da Whirlpool são
fabricados por indústrias locais
como M i r g o r, A l l a d i o, M a c o s e r,
Orbis, Spar e recebem a marca
da multinacional quando saem
da linha de produção. Na Co-
lômbia, refrigeradores começa-
rão a ser produzidos no fim de
2013 pela H a c e b, com quem a

Whirlpool firmou parceria, com
participação de 50% no negócio.

As vendas na América Latina no
quarto trimestre de 2012 aumen-
taram 14%, para US$ 1,3 bilhão,
sem os efeitos cambiais provoca-
dos pela valorização do real. A do-
na da marca Brastemp elevou vo-
lumes, preços e melhorou o mix de
produtos na região. No Brasil fo-
ram lançados 140 produtos. Para
este ano, Brega prevê mais 150.

“Nosso trabalho é promover a
obsolescência por [avanço de ] tec-
n o l o g i a”, diz o presidente, que in-

tegra o comitê global da compa-
nhia com mais sete executivos.

Brega passa metade do ano
em viagens. Em 2012, só na Chi-
na foram 89 dias. Para suportar
o ritmo, o executivo, formado
em administração de empresas,
é metódico. Nos hotéis nos quais
se hospeda, organiza seus per-
tences sempre no mesmo lugar.
Na empresa, é disciplinado com
o tempo. Dá valor a conversas
pessoais, em pequenos grupos,
que servem para incentivar car-
reiras e estimular talentos.

Alimentar o mercado com no-
vidades que superem as antigas,
para “encantar o consumidor”,
como gosta de repetir o presi-
dente da Whirlpool, é uma obri-
gação. Um exemplo de novo ne-
gócio foi a entrada no segmento
de purificadores de água por as-
sinatura, um formato que até
então a companhia não adotava.
Esse produto atrelado a um ser-
viço aproxima mais a compa-
nhia do consumidor — um téc-
nico é enviado à casa o cliente,
com regularidade. E abre para a
Whirpool novas possibilidades
na oferta de serviços para as
marcas Brastemp e Consul.

Brega é pragmático ao comen-
tar a política de estímulo ao consu-
mo adotada pelo governo federal
no ano passado, com redução e
isenção de IPI (Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados) para diver-
sos eletrodomésticos. “A redução
de IPI traz clientes para a loja, mas
se não há produtos não adianta”,
diz, referindo-se a novidades.

A projeção para este ano é que
as operações do Brasil e da Améri-
ca Latina cresçam entre 3% e 5% —
mesma taxa esperada para Ásia.

A Eletros, associação que repre-
senta o setor no Brasil, fez um estu-
do por encomenda do governo pa-
ra suprir com eletroeletrônicos as
moradias populares do programa
“Minha Casa Minha Vida”. Se apro-
vado, impulsionaria o setor de li-
nha branca como a redução do IPI.
Segundo o presidente da Eletros,
Lourival Kiçula, o estudo iniciado
em maio está parado desde as elei-
ções de outubro. O programa pre-
tende construir 2 milhões de casas
e apartamentos até 2014.

EDUARDO ZAPPIA/VALOR

Brega, presidente para a AL: início da fabricação de refrigeradores na Colômbia

Whirlpool avança na AL
com produção terceirizada

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
(Cia. Aberta) CNPJ/MF nº 67.571.414/0001-41 - NIRE nº 35.300.338.421

Fato Relevante
São Paulo, SP, Brasil, 7 de fevereiro de 2013 - Nos termos do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, Viver Incorporadora e
Construtora S.A.(“Viver”ou “Companhia”), vem comunicar que a Companhia, em linha com a estratégia de fortalecer sua estrutura
de capital, firmou com a ASM Alicerce 1 Empreendimentos Imobiliários S.A. (“ASM”), sociedade pertencente aos Grupos Asamar
e Alicerce, Memorando de Entendimentos vinculante para compra e venda da totalidade dos terrenos e glebas do complexo
conhecido como “Lagoa dos Ingleses” localizado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, perfazendo cerca de
29 milhões de metros quadrados, pelo valor total de aproximadamente R$315 milhões, sendo aproximadamente R$ 211 milhões
a serem pagos em moeda corrente nacional e R$ 104 milhões a critério da adquirente, em moeda corrente nacional,
ou mediante a dação em pagamento de unidades autônomas de empreendimentos imobiliários desenvolvidos por empresas do
grupo ASM, sujeito a determinadas condições para fechamento do negócio. O objetivo da Companhia é concluir a transação até
29 de julho de 2013.Viver Incorporadora e Construtora S.A. Eduardo Ramos Canônico - Diretor de Relações com Investidores.

Lupatech S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43.3.0002853-4
Ata da Reunião do Conselho de Administração 03/2013

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 7 dias do mês de fevereiro de 2013, às 09 horas, na sede
social da Companhia, em Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahn dos
Reis, nº 201, bairro Distrito Industrial. 2. Convocação e Presenças: Os membros do Conselho de
Administração foram devidamente convocados, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social. Presente
a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o
atendimento do quorum para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo
terceiro, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Presidente;
Thiago Piovesan, Secretário. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Após discussão da ordem do dia,
que era de conhecimento de todos, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade de votos,
e sem quaisquer restrições: (a) aprovar o desligamento do Sr. Alexandre José Guerra de Castro
Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço pro�ssional em São Paulo (SP), na Av. Maria
Coelho Aguiar, n.º 215, 5º andar, CEP 05.804-900, portador do Documento de Identidade RG n.º
3.704.570-5/Instituto Félix Pacheco e inscrito no CPF/MF sob o n.º 957.122.247-04, a ser realizado
na data de 18 de fevereiro de 2013, dos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com
Investidores; (b) eleger, com efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2013, para compor a diretoria da
Companhia pelo mandato remanescente, como Diretor Presidente o Sr. Ricardo Doebeli, brasileiro,
casado, administrador, com endereço pro�ssional em São Paulo (SP), na Av. Maria Coelho Aguiar, n.º
215, 5º andar, CEP 05.804-900, portador do Documento de Identidade RG n.º 36541091-3 e inscrito
no CPF/MF sob o n.º 612.727.019-72; e (c) eleger, com efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2013,
para compor a diretoria da Companhia pelo mandato remanescente, como Diretor de Relações com
Investidores o Sr. Thiago Piovesan, brasileiro, casado, contador, com endereço pro�ssional em São
Paulo (SP), na Av. Maria Coelho Aguiar, n.º 215, 5º andar, CEP 05.804-900, portador do Documento de
Identidade RG n.º 1060175153 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 710.081.790-00, o qual já ocupa o cargo
de Diretor sem designação especí�ca da Companhia, passando, assim, a acumular as respectivas
atribuições. Diante das deliberações acima, a Diretoria passará a ser composta pelos seguintes
membros a partir de 18 de fevereiro de 2013: (1) Sr. Ricardo Doebeli, exercendo o cargo de Diretor
Presidente; (2) Sr. Thiago Piovesan, exercendo o cargo de Diretor de Relações com Investidores;
e (3) Sr. João Feliciano Lopes Raful, exercendo o cargo de Diretor sem designação especí�ca. O
Sr. Ricardo Doebeli e o Sr. Thiago Piovesan, neste ato eleitos, fazendo-se presente à Reunião,
declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
�nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
fé pública ou a propriedade. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da
Companhia, a posse do Sr. Ricardo Doebeli para o cargo de Diretor Presidente e do Sr. Thiago
Piovesan para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia estão condicionadas,
ainda, (i) à celebração do termo de anuência dos administradores a que se refere o Regulamento
de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, e (ii) à assinatura de termo de posse em livro
próprio. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul, 7 de fevereiro
de 2013. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Presidente; Thiago Piovesan, Secretário; Conselheiros
Presentes: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Osvaldo Burgos Schirmer, Celso Fernando Lucchesi,
Nestor Perini, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Wilson Santarosa, Carlos Fernando Costa, Antonio
Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e José Coutinho Barbosa. Declaro que esta ata é cópia �el da
lavrada no livro próprio. Thiago Piovesan - Secretário.

Lupatech S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43.3.0002853-4

FATO RELEVANTE
Lupatech anuncia novo CEO e novo DRI

Caxias do Sul, 7 de fevereiro de 2013 � A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LU-
PAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) (�Lupatech� ou �Compa-
nhia�), uma das maiores fornecedoras brasileiras de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás,
comunica aos seus acionistas e ao mercado a eleição de Ricardo Doebeli para assumir a posição de
Diretor Presidente (CEO) da Lupatech, a partir de 18 de fevereiro de 2013. Ricardo possui formação
em Administração de Empresas pela FURB � Fundação Universitária da Região de Blumenau � SC e
MBA em Administração Geral pelo IBMEC � Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais � São Paulo
� SP. Atua há 18 anos em consultorias especializadas em projetos de reestruturação e melhoria de
performance e acumula experiência como executivo nas áreas administrativa, �nanceira e comercial.
Tem passagem pela Galeazzi & Associados, consultoria em que atuou como sócio, e pelo Supermer-
cado Gimenes, Tend Tudo e Pierre Alexander, empresas em que assumiu a gestão interina como CEO.
Fará parte da equipe da Lupatech após exercer o cargo de sócio diretor na GG Investimentos, onde
liderou diversas frentes de negócio de private equity e participou como gestor e conselheiro nas empre-
sas investidas. Ricardo dará continuidade à estratégia de crescimento das Unidades de Negócios de
Produtos e Serviços da Lupatech, visando fortalecer o modelo de gestão e recuperar os níveis de e�ci-
ência operacional e faturamento da Companhia. Thiago Piovesan, Diretor Financeiro (CFO), assume
também, a partir de 18 de fevereiro de 2013, a posição de Diretor de Relações com Investidores
(DRI), dando continuidade às práticas de comunicação com o mercado e Governança Corporativa da
Lupatech. Alexandre Monteiro, que cumpriu um importante papel nos processos de racionalização das
estruturas corporativas, desinvestimentos de ativos e aumento de capital, deixa a companhia a partir do
dia 18 de fevereiro de 2013. A Lupatech, através de seu Departamento de Relações com Investidores,
está à disposição para eventuais esclarecimentos através dos contatos abaixo. Contatos � Relações
com Investidores: Thiago Piovesan - CFO - Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088
- Email: ri@lupatech.com.br.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 fev. 2013, Empresas, p. B5.

Text Box




