
Jornal Valor --- Página 4 da edição "20/02/2013 2a CAD B" ---- Impressa por dprado às 19/02/2013@22:01:36

B4 | Valor | Quarta-feira, 20 de fevereiro de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 20/2/2013 (22:1) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Raio-X 
Dados da Herbalife

Fonte: Herbalife

Ano de fundação
1980

Chegada ao Brasil
1995

Nº de revendedores no mundo
2 milhões 

Presença global
80 países 

Produtos
“Shakes” para controle de peso, 
suplementos nutricionais e cosméticos 

Maiores mercados
Estados Unidos, México, 
Coreia do Sul e Brasil

No Brasil 
Receita líquida (em US$ milhões)
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Est rat é g i a Receita da operação global chega a US$ 4,1 bi em 2012, com alta de 18% sobre 2011, e lucro sobe 15,7%

Herbalife aumenta mix e produção local
Adriana Meyge
De São Paulo

Desde dezembro, quando seu
modelo de venda direta foi critica-
do e chamado de “p i r â m i d e” por
Bill Ackman, do Pershing Square
Capital Management, e defendido
por outros investidores, os papéis
da fabricante de produtos para
emagrecimento Herbalife têm os-
cilado na Bolsa de Nova York. Lon-
ge do pregão americano, a preocu-
pação de Gioji Okuhara, diretor-
geral da multinacional no Brasil, é
uma só: aumentar a receita.

O Brasil, onde chegou em 1995,
é o quarto mercado da Herbalife,
atrás de Estados Unidos, México e
Coreia. De 2007 a 2011, a operação
brasileira mais que dobrou, para
US$ 305 milhões em 2011. A taxa
de expansão passou de 36%, em
2011, para 18% nos nove primeiros
meses do ano passado. Em reais,
segundo a empresa, a alta da recei-
ta em 2012 foi de 19,8%.

Sobre a expansão das vendas no
Brasil, ainda que em desacelera-
ção, Okuhara diz que “a gente vê is-
so como muito positivo, porque
ainda é um crescimento de dois dí-
gitos, em função dos investimen-
tos que a gente tem feito e da de-
manda do mercado”. Com o au-
mento do número de brasileiros
acima do peso, maior expectativa
de vida e avanço das classes C e D,
ele enxerga um grande potencial
para o mercado de produtos nutri-
cionais.

A Herbalife anunciou ontem
que a receita da operação global
chegou a US$ 4,1 bilhões em 2012,
em alta de 18% sobre 2011. O lucro
líquido subiu 15,7% no ano, para
US$ 477 milhões. No quarto tri-
mestre, o lucro foi de US$ 118 mi-
lhões, em queda de 12%, e receita
subiu 29% para US$ 1,06 bilhão.

Há dois anos à frente da compa-
nhia, Okuhara diz que a polêmica
iniciada com a acusação de Ack-
man, que fez os papéis da Herbali-
fe caírem de US$ 45,97, em novem-
bro, para US$ 32,94, em dezembro,
não impactou os negócios no Bra-
sil. “Nossos distribuidores conhe-
cem bem nosso modelo, que tem
sido bem sucedido”. Ele não infor-

mou quantos revendedores a em-
presa tem no Brasil. No mundo são
cerca de 2 milhões.

O sistema adotado pela Herbali-
fe é chamado de multinível, no
qual uma revendedora lidera um
grupo, que por sua vez está acima
de outro grupo de revendedores e
assim por diante. A líder recebe co-
missões sobre as vendas feitas em
todos os níveis. As americanas
Amway e Mary Kay têm modelo se-

melhante. A brasileira Natura tra -
balha com dois níveis de revende-
doras. E a Av o n , com apenas um.

O “s h a k e” que promete ajudar a
emagrecer ainda é o principal pro-
duto da Herbalife e representa cer-
ca de um quarto das vendas. Mas a
empresa quer ser reconhecida co-
mo marca de produtos de nutri-
ção, e não somente de controle de
peso. “Queremos, cada vez mais,
associar a marca a exercícios físi-

cos e a um estilo de vida saudável”,
diz Okuhara. Magro, aos 58 anos,
Okuhara conta que toma shake pe-
la manhã antes de treinar. “É para
manter o peso, e não para emagre-
cer ”, diz o executivo, que possui 35
anos de experiência no mercado
de consumo, metade do tempo na
Colgate-Palmolive e o restante em
posições de liderança na Quaker,
Revlon, Danone e Faber-Castell.

Há dois meses, a Herbalife en-

trou no segmento de nutrição es-
portiva no Brasil, com o lançamen-
to de suplementos energéticos pa-
ra atletas. O mercado de nutrição
esportiva movimentou R$ 720 mi-
lhões em 2010 e, de acordo com a
Euromonitor, deve crescer 53% até
2015, chegando a R$ 1,1 bilhão.

A companhia também lançou
em 2013 novos sabores de “sha -
kes” — alguns desenvolvidos pa-
ra o mercado brasileiro, como

milho verde e piña colada — e a
linha de cosméticos Soft Green,
com fragrância de baunilha. O
plano é ter produtos “ao gosto do
b r a s i l e i r o”, segundo Okuhara.

Okuhara, que tem a meta de
fortalecer a marca e entregar os
produtos em menos tempo, au-
mentou em 60% a capacidade lo-
gística instalada. No ano passado,
a empresa abriu filiais em cinco
cidades brasileiras: Salvador, Be-
lém, Belo Horizonte, Brasília e Cu-
ritiba. Nesses locais, os revende-
dores podem fazer encomendas e
pegar os produtos. A Herbalife já
tinha outros pontos em Jaboatão
(PE) e Porto Alegre (RS). A sede,
em São Paulo, teve sua capacida-
de logística ampliada em 40%.
Uma unidade em Manaus está
prevista para este ano. “Estamos
avaliando abrir em outras cida-
des e Estados para facilitar cada
vez mais a entrega para os distri-
buidores”, afirma o diretor.

A maioria dos cerca de 100 pro-
dutos da marca é importada dos
Estados Unidos, mas a Herbalife
está aumentando a fabricação lo-
cal, com quatro empresas tercei-
rizadas. Dez anos atrás, tudo era
importado. Há três anos, 20% dos
produtos eram produzidos no
Brasil e, hoje, essa fatia é de 40%. A
companhia não planeja ter pro-
dução própria no país e está am-
pliando a fábrica na costa Leste
dos Estados Unidos, com investi-
mento de US$ 100 milhões.

A Herbalife aproxima seu no-
me do esporte por meio do pa-
trocínio de 150 eventos, clubes e
atletas no mundo, entre eles o
Barcelona Futebol Clube e o ata-
cante argentino Lionel Messi. No
Brasil, a empresa renovou na se-
mana passada o patrocínio ao
clube Botafogo de Futebol e Re-
gatas pelo terceiro ano. A marca
estará estampada no número das
camisas e na frente dos calções
dos jogadores em 2013.

A companhia foi criada em
1980, na Califórnia, por Mark
Hughes. Em 2002, dois anos após
a morte do fundador, a Herbalife
foi adquirida por um grupo de
investidores. E, em 2004, abriu o
capital na Bolsa de Nova York.

Fonte: ABEVD. *Só há dados regionais referentes a 2010. **Em 2011, o lucro médio brasileiro atualizado foi R$ 323,15

Linha de frente
Dados do mercado e perfil dos revendedores do setor no Brasil
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No Brasil, companhias adotam
diferentes modelos de venda direta
De São Paulo

Uma empresa de venda direta
pode organizar sua rede de reven-
dedoras de diversas formas, con-
forme sua estratégia de negócio.
No modelo mononível, o consul-
tor compra da companhia e reven-
de. Quando se acrescenta um con-
sultor no papel de líder, chega-se a
um modelo binível. A estrutura
mais complexa é o marketing mul-
tinível, no qual o recrutado, abaixo
de um líder, também pode captar
novas pessoas para a rede e subir
um degrau no sistema.

No Brasil, onde o mercado de
venda direta movimenta R$ 50 bi-
lhões, há empresas que operam
em cada um desses modelos. O úl-
timo deles, também chamado de
marketing de rede, é menos co-
nhecido, por ser mais recente no
país e diferente do modelo usado
pelas duas maiores empresas do
setor no Brasil, Natura e Av o n . O
marketing multinível é, muitas ve-
zes, confundido com um esquema
ilegal chamado de pirâmide. Isso
porque, no multinível, os revende-

dores podem ganhar royalties so-
bre a produtividade de seu grupo.

Numa pirâmide, o primeiro a
entrar na rede é o que mais ganha,
porque a remuneração se dá exclu-
sivamente por hierarquia, ou seja,
independentemente do esforço
realizado. Também não há paga-
mento de impostos e não existe
atividade comercial legítima, en-
tre outras irregularidades. Foi esse
o rótulo que o investidor “a t i v i s t a”
americano Bill Ackman deu à Her -
balife, o que gera até hoje grande
repercussão no mercado, com ma-
nifestações contra e a favor.

A Herbalife é desde 1997 afilia-
da à Associação Brasileira de Em-
presas de Venda Direta (ABEVD).
“Temos como atestar que não só a
história [da Herbalife] é de suces-
so, como principalmente está
comprometida com nosso modelo
de negócios e com a ética”, diz a di-
retora-executiva da entidade, Ro-
berta Kuruzu. Segundo ela, o mar-
keting multinível é uma estrutura
que tende a ser adotada por cada
vez mais empresas no mundo.

A A m w a y, maior empresa glo-

bal de venda direta, com receita lí-
quida de US$ 11,3 bilhão em 2012,
opera o modelo multinível. Um
consultor Amway que vira “empre -
s á r i o” pode atingir 21 níveis, de
“produtor prata” a “embaixador
coroa fundador”.

A peruana B e l c o r p, dona das
marcas de cosméticos Ésika, Cyzo-
ne e L'Bel, atua em 16 países. Em 14
deles opera o modelo mononível,
mas optou pelo multinível apenas
nos Estados Unidos e no Brasil, on-
de desembarcou no fim de 2011.
“No Brasil, vimos a oportunidade
de entregar uma remuneração di-
ferenciada, acima do mercado,
com o modelo multinível”, diz
Claudio Eschecolla, diretor geral
da Belcorp no Brasil. Segundo ele,
muitas consultoras hoje formam
suas equipes de venda. “A Belcorp
formalizou essa relação e conse-
guiu atrair muitas consultoras que
tinham equipe”, diz.

O revendedor que recruta outro
torna-se consultor bronze e pode
subir outros doze degraus na esca-
da, chegando a “granempresário
triplo diamante”. “Se você formar

40 linhas abaixo de você, eu pago
até a ultima pessoa. O bônus esti-
mula a liderança a cuidar até a últi-
ma linha”, diz Eschecolla. O mode-
lo multinível no Brasil também é
adotado por Mary Kay e M o n av i e .

A Natura migrou de um mode-
lo mononível para binível em
2008, quando criou as “consulto -
ras orientadoras“. Hoje, tem cer-
ca de 1,2 milhão de consultoras e
12 mil nesse segundo nível. “São
mulheres que conhecem bastan-
te o nosso portfólio, nossa pro-
posta de valor e que além de
comprar e vender, têm o papel
tanto de captar novas pessoas pa-
ra a rede, como de ajudar e capa-

citar essas consultoras”, diz Luci-
lene Prado, diretora de assuntos
jurídicos da Natura.

O rendimento médio anual de
uma consultora Natura era de R$
13,9 mil em 2011. Ela tem lucro de
30% sobre o preço dos produtos na
revista. Uma orientadora ganhava,
em média, R$ 29,5 mil, no mesmo
ano. As orientadoras são comissio-
nadas conforme o número de con-
sultoras que realizam pedidos e
em volume de pedidos.

A Avon opera diferentes mode-
los nos mais de 100 mercados em
que está presente: mononível, hí-
brido ou marketing multinível. No
Brasil, atua apenas com uim nível

de revendedora. A ex-CEO do gru-
po, Andrea Jung, disse há um ano
que a experiência de David Legher,
presidente da Avon no Brasil, [que
comandou a operação de marke-
ting multinível mexicana] seria
importante no processo em que a
empresa avaliava “cuidadosamen -
t e” a oportunidade de adotar o
modelo multinível em mercados
altamente competitivos.

A Jequiti Cosméticos, do Gru-
po Silvio Santos, com 190 mil
consultoras, também opera o
modelo mononível, mas preten-
de migrar para binível nos próxi-
mos anos, diz o presidente Lása-
ro do Carmo Jr. (AM e RR)

Nos EUA, SEC abre investigação sobre a empresa
Renato Rostás
De São Paulo

A Herbalife, desde meados de
dezembro, tem vivido numa ver-
dadeira montanha-russa. O gestor
de fundos Bill Ackman criticou o
modelo de negócios da compa-
nhia, abrindo discussões com ou-
tros investidores, fazendo as ações
da companhia sofrerem na bolsa
de Nova York. E ontem a própria
empresa informou que o órgão de
fiscalização do mercado de capi-
tais nos Estados Unidos (Securities
and Exchange Commission, a SEC)
pediu informações sobre seus ne-
gócios e operações financeiras.

A Herbalife disse estar “coope -
rando inteiramente” com o in-
quérito, informou a Dow Jones.
A declaração veio cerca de três
semanas após a empresa des-
mentir uma reportagem do jor-
nal americano “New York Post”,
que informava que o grupo era
investigado pela SEC.

Desde dezembro — quando
Ackman, da gestora de recursos
Pershing Square Capital Manage-
ment, afirmou publicamente que
aposta contra a Herbalife, a quem
acusa de operar em esquema de pi-
râmide — a empresa está no centro
de questionamentos sobre a lega-
lidade de seu modelo de vendas.

Até Ackman declarar uma posi-
ção vendida de praticamente US$
1 bilhão das ações da Herbalife, o
papel vinha oscilando sem muitas
surpresas — uma queda em abril
de 2012 levou seu preço para cerca
de US$ 40. Logo após a fala de Ack-
man, que classificou a companhia
como “esquema de pirâmide”, a
baixa chegou a cerca de 30%. Ele
acusa a Herbalife de ter causado
danos financeiros e psicológicos a
milhões de pessoas mundialmen-
te em favor do enriquecimento de
seu presidente, Michael Johnson.

Carl Icahn, magnata americano
que já teve grandes fatias da Ti m e
Wa r n e r e da Netflix tentou virar o

jogo ao defender a Herbalife ao vi-
vo na TV americana. O empresário
comprou ações do grupo e alcan-
çou uma fatia de 12,9%, apostan-
do em sua valorização.

Icahn trava uma longa batalha
judicial com Ackman pela Hallwo -
od Realty, uma questão que dura
desde 2003. Na época, o gestor da
Pershing vendeu suas ações na in-
corporadora a Icahn, com a condi-
ção de que qualquer venda com lu-
cro acima de 10% teria seus recur-
sos divididos entre os dois. Icahn
acertou a fusão com a HRPT Pro-
perties em 2004, mas se recusou a
pagar a parte de Ackman.

A Herbalife ontem era negocia-

da a um valor próximo de US$ 40
(ver gráfico ao lado). As variações do
ativo foram fortemente influen-
ciadas pelas operações de ambos
investidores e mais, por suas decla-
rações na imprensa. Enquanto o
gestor da Pershing Square diz que
a companhia tem gerações de re-
ceita, basicamente, pelo recruta-
mento de novos colaboradores,
Icahn a chama de “empresa de rá-
pido e forte crescimento”.

Em 9 de janeiro, Dan Loeb,
outro importante gestor, anun-
ciou a aquisição de mais de 9%
do capital da Herbalife, as ações
registraram o maior giro dos úl-
timos meses, de US$ 1,7 bilhão.

Desempenho em NY
Cotação em fim de período, em US$/ação

Fonte: Economatica. Elaboração: Valor Data.
*Conforme fechamento do dia 19

Variação das ações da Herbalife* (%)

No dia
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CLAUDIO BELLI/VALOR

Gioji Okuhara, diretor-geral da Herbalife Brasil: aposta em nutrição esportiva e investimento em logística, com abertura de filiais em cinco cidades

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Empresas, p. B4.




