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Cerveja

D esde que anun-
ciou, em junho pas-
sado, sua intenção
de adquirir 100%

do controle da cervejaria me-
xicana Grupo Modelo, a
Anheuser-Busch InBev vem
sendo alvo, nos Estados Uni-
dos, de uma onda de críticas
com certos tons de xenofo-
bia. A primeira manifestação
aconteceu em outubro, quan-
do a revista Bloomberg Busines-
sWeek publicou uma matéria
de seis páginas, chamada
“The Plot to Destroy Ameri-
ca’s Beer”, ou, em português,
“O plano secreto para des-
truir a cerveja americana”.

Em seguida, outros artigos
foram publicados em gran-
des jornais dos Estados Uni-
dos, como o The New York Ti-
mes e o The Washington Post.
Todos comentando a possí-
vel formação de um duopólio

da cerveja no mercado america-
no que poderia se formar caso a
AB InBev concretize a compra
de mais 50% das ações da Mode-
lo. É um debate válido, diz Tre-
vor Stirling, analista especializa-
do no mercado de bebida da San-
ford Bernstein, de Londres.
“Mas é claro que a xenofobia
acrescentou mais pimenta à dis-
cussão”, afirma ele.

No artigo da Bloomberg Busi-
nessWeek, ao descrever o brasi-
leiro Carlos Brito, presidente
mundial da empresa, o autor diz
que ele se veste como o gerente
de uma loja local de ferramen-
tas. Ao comentar sua atuação
frente à companhia, a revista
diz: “Ele arrisca a devoção dos
amantes de cerveja americanos
ao mexer com a receita da Bud-
weiser em nome da redução de
custos.”

Em fevereiro, o The Washing-
ton Post publicou uma matéria

intitulada “Beer merger would
worsen existing duopoly by AB
InBev, SABMiller” (ou “Fusão
das cervejas acentuará duopó-
lio entre AB InBev e SABMiller),
na qual chama Brito de “hard-
nosed”, ou seja, uma pessoa
pragmática que não tem paciên-
cia com quem não é como ela.

“Sempre haverá quem recla-
me do fato de a AB InBev ter
quase 50% das vendas nos Esta-
dos Unidos. Mas agora que a em-
presa é controlada por estran-
geiros, essas pessoas têm se ma-
nifestado ainda mais”, diz Stir-
ling.

Consultada para comentar o
assunto, a AB InBev não respon-
deu à reportagem.

Água. Há duas semanas, a AB
InBev também foi alvo de três
processos abertos na Justiça
americana, que alegam que a cer-
veja Budweiser, fabricada pela

empresa, está sendo vendida
com teor alcoólico mais baixo
que o indicado no rótulo, uma
vez que a companhia estaria co-
locando mais água na cerveja.

A companhia reagiu com hu-
mor. Publicou, na semana passa-
da, uma página inteira de anún-
cio nos dez maiores jornais ame-
ricanos, incluindo o The New
York Times e o Los Angeles Ti-
mes, com a foto de uma edição
especial de água mineral em la-
ta, com o antigo logotipo da
Anheuser Busch, que a empresa
envazou para doar para a Cruz

Vermelha americana. Acima da
foto, a frase: “Eles devem ter tes-
tado uma dessas”, referindo-se
aos testes de teor de água incluí-
dos nos processos.

“Essas ações são movidas por
gente que quer ganhar dinheiro
fácil na Justiça”, diz o analista
da Sanford Bernstein. “A pró-
pria Anheuser Busch chegou a
ser processada pelo mesmo mo-
tivo antes de ter sido comprada
pela Inbev. Além disso, todas as
cervejarias colocam água na cer-
veja. Elas fabricam primeiro
uma cerveja mais concentrada e

depois acrescentam água”,
afirma Stirling.

Todas as acusações e pro-
vocações endereçadas à AB
InBev, segundo outro analis-
ta, que preferiu não se identi-
ficar, não têm fundamento.
“A imprensa acusa a compa-
nhia de se importar apenas
em cortar custos em detri-
mento da qualidade da cerve-
ja. Mas a AB InBev faz o mes-
mo que muitas outras multi-
nacionais americanas fazem.
A única diferença é o time bra-
sileiro.” / LÍLIAN CUNHA

● As crises internas que afeta-
ram a Avon tanto no Brasil quan-
to no exterior, aliadas à maior
concorrência no mercado brasi-
leiro, com a chegada de diversas
marcas ao País, afetaram a parti-
cipação de mercado da “vetera-
na” companhia de cosméticos,
que chegou ao Brasil há 55 anos.
De acordo com a consultoria Eu-
romonitor, enquanto a rede O Bo-
ticário ganhou 2,2 pontos porcen-
tuais de fatia do mercado brasilei-
ro, passando de 6% para 8,2%

entre 2007 e 2011, a Avon viu
sua fatia recuar, no mesmo perío-
do, de 9,1% para 8,8%. A Natura,
que já era líder de mercado, man-
teve-se na primeira posição, su-
bindo de 13,4% para 14,5% no
mesmo espaço de tempo.

Os problemas com entregas
no Brasil, que chegaram a fazer a
empresa ter uma queda de ven-
das da ordem de 19% no segun-
do trimestre de 2012, ajudaram a
pressionar a saída da presidente
mundial Andrea Jung, que dei-
xou o comando da fabricante de
cosméticos no fim do ano passa-
do, após uma permanência de 13
anos no cargo. Andrea agora
atua como consultora da direção
da Avon. / F.S.

Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO
ARAÇATUBA

O Ministério Público do Traba-
lho (MPT) entrou com um pedi-
do na Vara do Trabalho de Barre-
tos (SP) para a execução de uma
multa de R$ 2 milhões contra o
Grupo JBS. Segundo o MPT, a
empresa teria descumprido um
acordo no qual se comprometia
a não prorrogar a jornada dos
funcionários da unidade além de

duas horas diárias.
O acordo foi obtido em ação

civil pública aberta em 2007 pa-
ra apurar a jornada excessiva, de-
nunciada em inquérito aberto
no ano anterior. Na ação, além
de se comprometer a reduzir a
jornada, o JBS também foi conde-
nado a pagar R$ 50 mil, a título
de danos morais coletivos.

O dinheiro foi para duas enti-
dades filantrópicas de Barretos
(R$ 15 mil cada uma) e para o
Fundo de Amparo ao Trabalha-

dor (FAT), que recebeu R$ 20
mil.

Mas só no ano passado é que o
MPT decidiu verificar se o acor-
do estava sendo cumprido. Essa
demora, segundo o MPT, ocor-

reu por causa da falta de funcio-
nários. Porém, ao pedir o regis-
tro de ponto dos funcionários, a
procuradora do Trabalho de Ri-
beirão Preto Regina Duarte da
Silva constata que a jornada ex-
cessiva continuava após a conci-
liação de 2007. Segundo ela, os
documentos comprovam que a
companhia manteve todos os
empregados da unidade em regi-
me de horas extras acima do per-
mitido por lei.

Pelos cálculos da procurado-

ra, no período entre 21 de janeiro
de 2008 e 22 de dezembro de
2011, a unidade do JBS em Barre-
tos manteve a jornada excessiva
por 1.397 dias, cumprindo o acor-
do somente em 70 dias no perío-
do.

Como a multa é de R$ 1,5 mil
para cada dia de acordo não cum-
prido, o total da infração atingiu
R$ 2, 095 milhões – quantia que
agora está sendo cobrada em
ação de execução do MPT na Jus-
tiça do Trabalho de Barretos.

“Na maioria dos dias de traba-
lho, um grande número de traba-
lhador cumpriu jornadas que su-
peravam o limite de 10 horas diá-
rias, haja vista a uniformidade
das violações verificadas duran-
te os quatro anos de acordo”, dis-
se a procuradora.

O Grupo JBS, por meio de no-
ta, informou que não havia sido
notificado, até o início da noite
de ontem, pelo MPT. “Assim que
houver, se de fato acontecer, a
comunicação, serão tomadas to-
das as providências junto ao Mi-
nistério Público”, disse a empre-
sa, no comunicado. / COLABOROU

SUZANA INHESTA

MPT cobra multa do JBS por descumprir acordo

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO

FRANCOIS LENOIR/REUTERS

No Brasil,
Avon tem
até creme
em ‘litrão’
Empresa renova linha para se adequar ao
gosto do País, principal mercado da marca

Empresa perdeu
mercado no Brasil,
aponta consultoria

Fernando Scheller

Após passar por problemas de
entrega de produtos que resul-
taram na saída de consultoras
e na queda das vendas em 2011
e 2012, a Avon passou a concen-
trar seus esforços em duas
frentes: a reconquista da con-
fiança da força de vendas, com
promoções especialmente vol-
tadas às revendedoras, e a
maior adequação do portfólio
ao gosto brasileiro, o que con-
cedeu à operação local mais in-
fluência sobre o desenvolvi-
mento de produtos.

Embora a criação de novida-
des esteja concentrada nos Esta-
dos Unidos, onde a Avon nasceu
em 1886, o diretor de marketing
da Avon no Brasil, Ricardo Patro-
cínio, diz que o gosto brasileiro
desafia vários dos padrões inter-
nacionais quando o assunto é o
consumo de produtos de beleza.
Como o Brasil é o maior consu-
midor individual de perfumes
no mundo e também é o merca-
do número um para a Avon, a ma-
triz precisou se adaptar às neces-
sidades do Brasil – e não o contrá-
rio, como costumava ocorrer.

Uma das principais mudan-
ças, conta o executivo, foi a cria-
ção de embalagens maiores. Já é
consenso no mercado que os per-
fumes mais vendidos no País ge-
ralmente têm 100 ml, enquanto

o padrão internacional é de 50
ml. No entanto, como a maior
parte dos consumidores da
Avon se concentra na classe C, a
empresa percebeu que precisa-
ria ir ainda mais longe no quesito
custo-benefício.

Entre as fragrâncias assinadas
pela cantora Ivete Sangalo, por
exemplo, as colônias “splash”,
que têm menos concentração de
perfume, foram lançadas em
frascos de 300 ml. Na linha Erva
Doce, a empresa foi além: lançou
uma embalagem de 1 litro de cre-
me para o corpo, vendida por R$
29,90. Ou, como destaca o livro
de venda direta da companhia:
“Três meses de hidratação por
R$ 0,33 por dia”.

O fator preço é um diferencial
claro da Avon. O perfume mais
caro da marca custa R$ 80, en-
quanto as rivais Natura e O Boti-
cário chegam a cobrar R$ 150 por
seus produtos. Uma nova fra-
grância da linha assinada pela

modelo Luiza Brunet será vendi-
da na campanha de Dia das Mães
por R$ 29,99. “O preço é sempre
um demonstrativo do segmento
de consumidor que a empresa
quer atender”, explica Ricardo
Klein, diretor do Grupo Troiano
de Branding. “Tentar mudar de
posicionamento poder ser mui-
to caro e complexo para empre-
sas há muito tempo estabeleci-
das no mercado.”

Relações. Reinventar a roda é
justamente o que a Avon não
quer fazer neste momento. Por
isso, além de reformular linhas
de produtos, especialmente no
quesito embalagem, a compa-
nhia precisou investir pesado no
relacionamento com as consul-
toras. Ainda este mês, zarpa do
Porto de Santos o Navio da Bele-

za Avon, que contemplou mil
consumidores e revendedores
com viagens.

O foco nas revendedoras previ-
ne, pelo menos por enquanto, a
entrada da Avon em outros ca-
nais de venda, como o e-commer-
ce, que já é usado por Natura e O
Boticário. “Temos uma divisão
digital em outras regiões, como
a Europa, e estudamos possibili-
dades de mídia online no Brasil”,
diz Patrocínio. “Uma das tendên-
cias atuais é o uso do Facebook
para ampliar as vendas.”

No fim de 2012, o trabalho de
reconquista de revendedoras –
que incluiu um mea culpa sobre
os atrasos em entregas – come-
çou a dar resultado. No quarto
trimestre, as vendas no País subi-
ram 10%; no mesmo período de
2011, a queda havia sido de 3%.

NOS EUA, CRÍTICAS À GESTÃO
‘BRASILEIRA’ NA AB INBEV
Ações na Justiça e artigos na imprensa acusam a empresa, comandada por
brasileiros, de se importar mais com corte de custos que com a qualidade

● Quanto mais
creme, melhor
Ao contrário do que
ocorre no exterior, a
brasileira prefere em-
balagens grandes. Is-
so motivou, por exem-
plo, o lançamento do
‘litrão’ de creme.

Estratégia. Ricardo Patrocínio, da Avon, busca restabelecer vínculo com revendedoras após ‘crise de confiança’ em 2011

Compra. A Inbev assumiu o controle da americana Anheuser Busch, formando a AB Inbev

● Hora extra

R$ 2 milhões
é o valor da multa que o MPT
está cobrando do JBS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2013, Economia & Negócios 2 , p. B22.




