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Mais valor 
Marcas mais valiosas do varejo no Brasil e  no mundo

Fonte: Interbrand, * O estudo lista 50 marcas nos EUA, ** O estudo lista 15 marcas no Reino Unido, 
*** O estudo lista 10 marcas na França
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M a r ket i n g Nos Estados Unidos, ranking da Interbrand elimina Toy “R” Us

Natura vale 21 vezes mais do
que a marca Pão de Açúcar
Cynthia Malta
De São Paulo

A marca de cosméticos Natura
é a mais valiosa do varejo nacio-
nal, segundo ranking da consul-
toria Interbrand. Vale US$ 3,9 bi-
lhões — oito vezes mais do que a
rede de lojas de moda Renner, se-
gunda colocada na lista, e 21 ve-
zes mais do que Pão de Açúcar,
bandeira premium do maior gru-
po de supermercados do país.

A Interbrand pela primeira vez
inclui empresas brasileiras no rela-
tório sobre as marcas de varejo de
maior valor no mundo (ver tabela).
O estudo considera companhias
que publicam balanços financei-
ros, geram valor econômico agre-
gado e são amplamente conheci-
das em seus mercados de origem .

A mensagem da Natura, “Bem
Estar Bem”, é clara e fácil de en-
tender, dizem os especialistas da
Interbrand. Construiu uma rela-
ção próxima a seus consumidores
e o índice de inovação é alto: 67%
do portfólio é de produtos novos.

A Renner cresce — chegou a

176 lojas em 2012 — e tem con-
seguido manter o público satis-
feito. Segundo o balanço finan-
ceiro do ano passado, 96% de
sua clientela (são 22 milhões de
pessoas no total) afirma ter fica-
do feliz com suas compras.

Na Casas Bahia, a maior varejista
de móveis e eletrodomésticos do
país, os desentendimentos entre
os sócios (família Klein, o empresá-
rio Abilio Diniz e o controlador do
Grupo Pão de Açúcar, Jean-Charles
Naouri) não prejudicaram a mar-
ca. Os consumidores sabem exata-
mente o que esperar da Casas Ba-
hia: preços e condições de paga-
mento atrativos, diz o estudo.

Além da Casas Bahia e da ban-
deira de supermercados Pão de
Açúcar, o GPA aparece no ranking
das marcas mais valiosas do país
mais duas vezes, com a rede de hi-
permercados Extra e as lojas de
eletrodomésticos Ponto Frio.

Para os consultores da Inter-
brand, o comando do Extra está
indo na direção certa ao deixar de
bater na tecla do preço baixo e
das promoções e procurar mos-

trar que é uma loja onde a família
pode achar o que é apropriado ao
seu estilo de vida. É sinal de matu-
ridade. Resta saber se o consumi-
dor vai captar e aceitar esse novo
conceito. O mesmo caminho está
sendo trilhado pela Ponto Frio:
abandonou o slogan do “preço
mais baixo” e aposta em inovação.

A quarta marca mais valiosa do
varejo nacional é, segundo a Inter-
brand, a Lojas Americanas, que
também controla a varejista on-li-
ne B 2 W. A Lojas Americanas, com
731 lojas, tem um portfólio de 60
mil itens — de brinquedos a bom-
bons passando por lingerie, CDs e
DVDs. Mas os consultores obser-
vam que a empresa enfrenta um
desafio sério. Precisa convencer o
consumidor que o que for com-
prado em seu site será entregue
sem problemas, no prazo combi-
nado. “Assim como outros ‘players’
da indústria, [Lojas Americanas]
teve dificuldades na adaptação do
modelo de negócios físico para o
virtual, o que ocasionou o alto ín-
dice de reclamações principal-
mente no fim de 2011”, diz Daniel-

la Giavina-Bianchi, diretora-exe-
cutiva da Interbrand no Brasil.

Da lista das 50 marcas mais va-
liosas dos Estados Unidos, liderada
por Wa l m a r t , a varejista de brin-
quedos Toy “R” Us foi retirada. Ela
ocupava a 35ª posição. No ano pas-
sado teve queda de vendas e tem
falhado em atrair o consumidor
para as lojas físicas e a internet. A
varejista de moda Abercrombie &
Fitch, cujas vendas também enco-
lheram, não faz mais parte da lista.
A empresa fechou 70 lojas no ano
passado e vai fechar mais 180 até
2015. O plano é crescer no exterior.
Sua nova loja em Hong Kong fatu-
rou mais de US$ 1 milhão nos pri-
meiros cinco dias.

O estudo observa que nos últi-
mos cinco anos grandes varejistas
como Te s c o (da Inglaterra), Metro
(da Alemanha), Walmart e Carre -
four têm crescido 2,5 vezes mais
rápido em países em desenvolvi-
mento do que em seus mercados
domésticos. A fatia que os merca-
dos emergentes têm hoje no con-
sumo global, de 32%, deve chegar a
50% em pouco mais de dez anos.

Consumo de água cai
18,6% na AB InBev
Bebidas
Andréa Licht
De São Paulo

Na cultura corporativa da Am -
bev as metas são a essência da
gestão financeira, de marketing,
de vendas, de logística. E tam-
bém ambiental. Em 2009, a cer-
vejaria traçou quatro metas in-
ternas para buscar ecoeficiência
global nos 20 países onde o gru-
po Anheuser Busch InBev atua.

Definiu iniciativas para redu-
zir o consumo de água, principal
matéria prima para a indústria
de cerveja e refrigerantes, de
emissões de CO2 e do consumo
de energia, além de aumentar a
reciclagem de subprodutos.

“A intenção é gerenciar metas
de ecoeficiência assim como ge-
renciamos custos”, diz o diretor
de relações socioambientais da
A m b e v, Ricardo Rolim.

O consumo de água foi redu-
zido, em média desde 2009, nas
fábricas da cervejaria em todo o
mundo, em 18,6%, para 3,5 litros
de água consumidos para cada
litro de bebida produzida. Na
Ambev, o consumo recuou 30%
na década, e a média alcançada
no segundo semestre de 2012
foi de 3,4 litros.

“Hoje conseguimos ter uma me-

dição de água feita três vezes ao dia
nas fábricas, dando ao gestor a
possibilidade de corrigir o consu-
mo no mesmo dia”, diz Rolim.

Os resíduos sólidos e subpro-
dutos do processo industrial al-
cançaram a reciclagem de 99%.
A venda do bagaço de malte pa-
ra a alimentação de gado é um
e x e m p l o.

Segundo Rolim, o consumo
de energia nas cervejarias e fá-
bricas de refrigerantes em todo
o mundo caiu 12% desde 2009 e
a emissão de CO2, 15,7%. A em-
presa está buscando diversificar
a matriz energética — em 2003,
40% eram de combustível fóssil.
Atualmente a biomassa repre-
senta quase 30% da matriz calo-
rífica da companhia e cerca de
4% é proveniente da utilização
do biogás eliminado nas esta-
ções de tratamento de efluentes.

Além das metas internas, a
Ambev anuncia hoje parceria
com a organização não governa-
mental, The Nature Conservan-
cy. O alvo é a preservação da ba-
cia hidrográfica dos rios Piraci-
caba, Capivari e Jundiaí, no inte-
rior de São Paulo. Na região com
alta demanda de água e onde es-
tá a fábrica de Jaguariúna, os
parceiros vão trabalhar remune-
rando serviços ambientais e não
com voluntários.

Anvisa suspende venda de suco Ades
Re c a l l
Leticia Casado e Andréa Licht
De São Paulo

A fabricação, distribuição e
comercialização da embalagem
de 1 litro do suco de soja Ades,
da U n i l e v e r, foi suspensa em to-
do o Brasil ontem pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), segundo determinação
publicada ontem no Diário Ofi-
cial da União.

A Unilever anunciou recall do
suco na quinta-feira, após uma
das 11 linhas de produção de
Ades ser contaminada com uma
solução de soda cáustica na fá-
brica de Pouso Alegre (MG), a
única que produz a bebida no
país. Com isso, 96 embalagens
de 1 litro receberam a solução
de soda em vez de suco de maçã.

Nessa fábrica a Unilever tam-
bém produz caldos, sopas e tem-
peros em pó.

A procura por informações
congestionou o serviço de aten-
dimento ao consumidor da em-
presa ontem. “Quando os riscos
envolvem a saúde das pessoas,
as marcas ficam no olho do fura-
cão. Seria diferente se o acidente
fosse com móveis, eletroeletrô-
nicos ou moda”, diz o chefe do
departamento de marketing da
ESPM, Marcelo Pontes.

Outra contaminação em bebida
pronta para beber ocorreu há pou-
co mais de um ano. Em outubro de
2011, o achocolatado Toddynho,
da Pe p s i C o, foi envasado com de-
tergente. O recall foi feito no Rio
Grande do Sul. Em 2012, a PepsiCo
assinou termo de ajustamento de
conduta com o Ministério Público
gaúcho e se comprometeu a pagar

R$ 420 mil ao Estado por danos de-
correntes da venda do produto. Pa-
ra o presidente da consultoria Glo -
bal Brands, José Roberto Martins,
transparência no tratamento da
informação e sinceridade ao admi-
tir o problema são a chave para
contornar crises desse tipo.

A Unilever informou que identi-
ficou o problema, faz correções e
cumpre as determinações da Anvi-
sa. Esta declarou que decidiu sus-
pender os lotes de todos os sabores
produzidos no local do incidente
até ter “mais informações sobre a
verdadeira extensão do problema”
e fazer uma inspeção no local.

A Associação Paulista de Super-
mercados recomendou a suspen-
são das vendas. Grupo Pão de Açú-
car e Wa l m a r t informaram que re-
tiraram das prateleiras as embala-
gens do Ades fabricadas na linha
contaminada.

Fonte: Euromonitor International. *Cocamar Cooperativa Agroindustrial

Suco de fruta com soja
Dados do mercado brasileiro

Volume de vendas no varejo - em milhões de litros
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Moleskine na bolsa
A Moleskine, fabricante dos

lendários cadernos de capa preta
usados por artistas como Vincent
van Gogh, Pablo Picasso e Ernest
Hemingway, vai começar suas
apresentações a investidores na
semana que vem, antes da lista-
gem de cerca de metade de suas
ações na bolsa de Milão — uma
operação que pode avaliar a em-
presa em até € 561,8 milhões, de
acordo com um comunicado pu-
blicado no sábado. A empresa vai
colocar à venda 106,36 milhões
de ações para investidores por
um preço entre € 2 e € 2,65, de
acordo com o anúncio legal pu-
blicado no “Il Sole 24 Ore”, diário
financeiro italiano. O montante
inclui até 12 milhões de novas
ações em aumento de capital.

TVs da Panasonic
A Panasonic está inclinada a se

retirar de operações de TV de plas-
ma como parte de uma estratégia
do grupo de reduzir a participa-
ção dos negócios com TVs em três
anos, a partir do próximo exercí-
cio fiscal, segundo o jornal “Nik -
kei”. De acordo com a Reuters, o
grupo já vem vendendo ativos pa-
ra fortalecer sua posição financei-
ra. O negócio de TVs da Panasonic,
que gerou vendas acima de 1 tri-
lhão de ienes (US$ 10,5 bilhões) no
exercício de 2009/2010, registrará
menos da metade disso no perío-
do fiscal de 2015/2016, afirmou o
jornal, sem citar nenhuma fonte.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2013, Empresas, p. B5.




