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At a c a d o Receita da rede holandesa sobe 12% no país, para R$ 6,16 bi, e ganho líquido soma R$ 49,8 milhões

Makro faz ajustes e volta ao lucro em 2012
Adriana Mattos
De São Paulo

Segunda maior rede de atacado
do país, o Makro saiu do vermelho
e voltou a registrar taxas mais ro-
bustas de crescimento nas vendas
no Brasil no ano passado, após um
fraco 2011. Mas a empresa conti-
nua a crescer de forma menos ve-
loz que o seu rival direto, o Assaí,
do Grupo Pão de Açúcar (GPA), ter-
ceira maior rede do setor e um dos
negócios considerados prioridade
para o GPA nos próximos anos.

A subsidiária do Makro no país
registrou alta de 12% na receita lí-
quida no ano passado, quando o
valor atingiu R$ 6,16 bilhões, ver-
sus R$ 5,49 bilhões em 2011. O lu-
cro líquido foi de R$ 49,8 milhões
em 2012, após a companhia ter
apurado perda de R$ 4,4 milhões
no ano anterior. Para efeito de
comparação, o Assaí fechou o ano
passado com alta de 19% nas ven-
das líquidas (o valor foi de R$ 4,64
bilhões), após ter crescido 32,6%
em 2011. Naquele ano, o Makro re-
gistrou alta bem mais tímida, de

4,4%. O Assaí não informa se regis-
trou lucro ou prejuízo em 2012.

Maior rede de atacado no país, o
Atacadão, controlado pelo Carre -
f o u r, com receita estimada pelo
mercado na faixa de R$ 15 bilhões
a R$ 17 bilhões, vem sustentando
boa parte dos resultados do grupo
francês no país. A empresa não di-
vulga os números. As informações
do Makro constam em material de
resultados publicado no Diário
Oficial no fim de semana passado.

A mudança no Makro é reflexo
de uma “reestruturação comer-

cial” realizada na companhia nos
últimos três anos, informa a em-
presa em nota. Houve redefinição
do mix de produtos e da forma de
determinar preços. Em nota, a re-
de de atacado holandesa informa
que a empresa implantou uma
“nova estratégia” no país que “de -
mandou ajustes e investimentos”,
que incluíram a constituição de
uma área que acompanha estra-
tégias de preços, a adequação do
sortimento das lojas, o fortaleci-
mento das marcas próprias e a re-
estilização dos pontos de venda.

Ao mesmo tempo em que isso
foi feito, algumas despesas per-
deram fôlego no Makro em
2012, com crescimento abaixo
de um dígito, como as despesas
com pessoal, com promoção e
com alugueis, o que ajuda a ex-
plica o lucro do ano. A empresa
encerrou o ano passado com 76
lojas (em 2011, o número era o
mesmo) e investimentos de R$
55,8 milhões, abaixo dos R$ 78,1
milhões aplicados em 2011. A
rede de atacado não detalha as
razões da redução.

Tem ocorrido uma movimen-
tação no mercado de atacado
(redes que só vendem produtos
para pessoas jurídicas) e de “ata -
c a r e j o” (que vendem para pes-
soas físicas e jurídicas) voltada
para a reorganização do modelo
de negócio. Makro e Assaí, com
estratégia mais focada no ataca-
do, fizeram ajustes no mesmo
período, em 2010 e 2011, na
tentativa de colocar o produto
certo com o preço certo nas lojas
— espalhadas em Estados com
forte concorrência regional.

Est rat é g i a
Financial Times

Encoberta por vidro, na loja
principal da Bottega Veneta em
Milão, há uma bolsa de couro de
crocodilo tecida no estilo “trec -
cio infilato” que é a marca regis-
trada do grupo de artigos de lu-
xo. Seu custo? € 52 mil. Para Mar-
co Bizzarri, presidente do conse-
lho de administração e principal
executivo da Bottega Veneta,
uma das marcas italianas mais
exclusivas em artigos de luxo,
criar produtos tão sofisticados
para os ricos do mundo é a me-
lhor coisa que pode haver. A re-
ceita da Bottega subiu 33% em
2012, para € 945 milhões. O lucro
operacional recorrente, seu prin-
cipal indicador, aumentou 47%,
para € 300 milhões, tornando-a a
subsidiária de melhor desempe-
nho de sua mantenedora, a Ke -
ring (anteriormente grupo PPR).
E, embora a Itália, seu país de ori-
gem, esteja abalada pela crise

econômica, Bizzarri prevê que a
tendência de crescimento da
Bottega continuará a superar os
8% previstos para o setor mun-
dial de luxo este ano.

“A Bottega deve crescer de for-
ma mais acelerada que a média,
considerando-se a tendência do
segmento em que estamos, que é
de luxo absoluto. Esse cliente é
menos atingido pela crise”, diz
Bizzarri. O sucesso da Bottega Ve-
neta, a exemplo do das marcas
europeias Hermès, Chanel e,
mais recentemente, Céline, é
uma das tendências mais im-
pressionantes do setor de artigos
de luxo atualmente.

Na crise econômica, vender
produtos ultrassofisticados —
principalmente bolsas — a pre-
ços escorchantes para um clien-
tela internacional é estar num lu-
gar privilegiado. Luca Solca, dire-
tor de pesquisa em produtos de
luxo da Exane BNP Paribas, diz
que as empresas do setor enten-
deram que “existe um consumi-
dor sofisticado que implora por

pagar mais em troca de exclusivi-
dade e distinção”. “As grifes per-
ceberam isso e descobriram uma
nova oportunidade elevando
seus preços na faixa mais alta do
m e r c a d o”, acrescenta Solca.

Bizzarri, uma estrela em as-
censão no mercado de luxo que
comanda a Bottega Veneta des-
de 2008 juntamente com o dire-
tor de criação, Tomas Maier, ad-
mite que defender a exclusivida-
de de seus produtos aos olhos
dos consumidores é crucial. A
Bottega Veneta dá grande ênfase
a seu ateliê em Vicenza, onde
seus artesãos podem levar 15
anos para aprender a tecer uma
de suas bolsas “cabat ”, cujo pre-
ço começa em € 4,8 mil no caso
da versão em napa.

“Para nós, o ‘Made in Italy’ é
tão importante, a qualidade, os
artesãos e o material são tão im-
portantes, que quando sentimos
qualquer tipo de pressão em nos-
sa rentabilidade, elevamos os
preços. Descobrimos que desde
que nossa qualidade seja manti-

da, os clientes estarão dispostos a
pagar a mais”, diz Bizzarri.

A Botega tem margem opera-
cional de 31,8%, uma das maiores
no setor, e Bizarri diz que vai elevar
os preços para defendê-la. Esse di-
recionamento do foco à Itália tam-
bém se reflete no capital investido.
A Bottega Veneta tem 196 lojas
que controla diretamente, que vão
desde as capitais mundiais da mo-
da até os rincões dos novos-ricos
internacionais em Moscou e Baku,
Xangai e Pequim. Mas, dos mais de
€ 40 milhões que investiu em 2012,
boa parte foi para a Itália.

Este ano, Bizzarri diz que o rit-
mo de investimentos se manterá,
num momento em que a Bottega
abre sua maior loja, em Milão.

A confiança de Bizzarri é surpre-
endente num país em que o princi-
pal tema de discussão entre os diri-
gentes empresariais é o declínio.
Mas a Bottega Veneta é exceção na
Itália. Seu sucesso chama a atenção
para a importância das exporta -
ções para a sobrevivência da
indústria italiana.

Fonte: Google Finance. Elaboração: Valor Data. * Conforme fechamento do dia 08. (1) Ações negociadas na bolsa de Hong Kong. (2) Ações negociadas na bolsa de Shenzhen. (3) Ações negociadas na bolsa de Bruxelas  

Desempenho na bolsa
Cotações de fabricantes asiáticas de cerveja e da AB Inbev
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Para Bottega Veneta, o luxo compensa

AB InBev planeja aquisições na China, diz Brito
C e r ve j a
Bloomberg News

Anheuser-Busch InBev, maior
fabricante de cerveja do mundo,
pretende fazer aquisições na
China. O consumo da bebida
vem crescendo neste que é seu
terceiro maior mercado. Os ne-
gócios na China estão crescendo
a uma taxa de “dois dígitos”, “o
que é muito bom”, disse Carlos
Brito, CEO da companhia.

Ele participou de um fórum em
Hainan (China) no domingo.
“Também temos planos de cresci-
mento inorgânico, uma vez que
há partes do país onde não temos
cervejarias, mas vendemos nos-
sas marcas. Faz sentido ter unida-
des de produção perto do local de
c o n s u m o”, disse Brito.

AB InBev, dona das marcas
Budweiser, Brahma e Skol, entre
outras, vai aumentar neste ano
seus investimentos para US$ 3,7
bilhões, no momento em que
aplica mais em expansão da capa-
cidade no Brasil [entre R$ 1,8 bi-
lhão e R$ 2,4 bilhões] e na China.

Brito disse que o potencial de
crescimento do mercado cerve-
jeiro na China é “e n o r m e”, já que

os níveis de consumo per capita
são muito menores do que em
outras partes do mundo.

AB InBev pretende construir
fábricas de cerveja na China oci-
dental nos próximos três anos e

vai se concentrar no crescimento
de regiões além das províncias
costeiras, segundo disse Brito. A
AB InBev fez, no ano passado,
uma mal sucedida proposta de
compra pelos ativos de produção

de cerveja da Kingway Brewery
Holdings de Guangdong.

A China Resources Snow
Breweries, controlada em con-
junto por SABMiller e China Re-
sources Enterprise, apoiada pelo
governo chinês, acertou em 5 de
fevereiro a compra desses ativos
por 6,6 bilhões de dólares de

Brito disse que a AB InBev tem
duas semanas para submeter ao
Departamento de Justiça dos Esta-
dos Unidos o acordo final sobre a
compra da fabricante de cerveja
mexicana M o d e l o, depois de ter
recebido em princípio um sinal
verde para a operação. O docu-
mento final, segundo ele, será
bastante parecido com a oferta re-
vista apresentada pela compa-
nhia em 14 de fevereiro deste ano.

A AB InBev acertou em junho
do ano passado a compra dos
restantes 50% da Modelo que
ainda não tinha, por US$ 20,1 bi-
lhões, o que lhe deu o controle
integral sobre a fabricante da
cerveja Corona. Após ser proces-
sada pelo Departamento de Jus-
tiça, a AB InBev alterou termos
de sua aquisição em 14 de feve-
reiro, para satisfazer as autorida-
des de defesa da concorrência
dos Estados Unidos

Após Coreia e Vietnã,
Avon vai deixar Irlanda
Cosméticos
Barney Jopson
Financial Times, de Nova York

A fabricante americana de cos-
méticos Av o n vai sair da Irlanda e
fechar mais 400 postos de trabalho
no mundo, num momento em que
tenta sanar seus problemas.

As medidas, anunciadas on-
tem, se somam ao fechamento
de 1,5 mil vagas anunciado pela
CEO Sheri McCoy em dezembro,
quando o grupo informou tam-
bém que se retiraria da Coreia
do Sul e do Vietnã.

Sheri prometeu reduzir os cus-
tos em US$ 400 milhões até 2016.
Ela foi contratada no ano passado
para revitalizar a Avon após anos
nos quais a empresa de venda por-
ta a porta foi afligida por percalços
de ordem judicial e operacional e
pela queda de receita e de lucros.

A Avon descreveu a Irlanda co-
mo um mercado “de menor porte,
de desempenho inferior à média”,
e afirmou que vai fechar ou rees-
truturar suas operações em outros

países da Europa, Oriente Médio e
África, sem identificá-los.

A empresa informou que seus
cortes visam “aumentar as efi-
ciências e concentrar os recursos
em mercados e atividades alta-
mente prioritários”.

O crescimento da Avon perdeu
fôlego nos Estados Unidos, seu
mercado de origem, e em seus
mercados emergentes mais im-
portantes, o Brasil e a Rússia.

Na Irlanda a Avon tinha 10
funcionários e 5 mil revendedo-
ras, sobre um total mundial de 6
milhões de revendedoras.

As ações da empresa alcança-
ram um pico de baixa em dezem-
bro, mas tiveram recuperação de
42% este ano, com o avanço da con-
fiança do investidor nos esforços
de Sheri. Ontem os papéis tiveram
alta de 0,8%, para US$ 20,42.

“Continuamos a nos empe-
nhar agressivamente pela recu-
peração dos resultados da em-
p r e s a”, disse Sheri em comunica-
do. No ano passado Andrea Jung
deixou a empresa após dez
anos como CEO da Avon.

Acidente na Modelo mata sete
Brendan Case e Thomas Black
B l o o m b e rg

O Grupo Modelo, maior fabri-
cante de cerveja do México, infor-
mou ontem que o governo está in-
vestigando as causas de um aciden-
te em sua fábrica na Cidade do Mé-
xico que matou sete trabalhadores.

As mortes ocorreram no do-
mingo “em uma área confinada
de um tanque em que serviços
de limpeza e manutenção esta-
vam sendo realizados”, disse em
um comunicado Jennifer Shel-
ley, porta-voz da Modelo.

Ontem, em uma entrevista por
telefone, ela não quis ser mais es-
pecífica, limitando-se a dizer que
as autoridades mexicanas estão
liderando a investigação. Autori-
dades do Ministério do Trabalho,
da procuradoria federal distrital
e da agência federal de proteção à

sociedade civil estão investigan-
do o acidente, juntamente com
representantes da prefeitura da
Cidade do México, disse Shelley.

Quatro dos funcionários mortos
trabalhavam sob empreitada na
área de manutenção e os outros
três eram contratados pela Modelo
e provavelmente entraram no tan-
que numa tentativa de resgatar os
colegas, segundo informou ontem
o jornal mexicano “Universal”.

O jornal “M i l e n i o” informou
que as mortes ocorreram por
causa do vazamento de toxinas
não especificadas.

Shelley disse que a Modelo,
seus funcionários e os arredores
não estão sob nenhuma ameaça
e a produção não deverá ser afe-
tada. A Modelo fabrica a marca
Corona, entre outras, e concor-
dou em ser adquirida pela
Anheuser-Busch InBev.

Curtas

Linha de Ades é liberada
Nos próximos dias, a Unilever

voltará a fabricar o suco à base
de soja Ades na linha que havia
sido interditada pela Anvisa na
fábrica de Pouso Alegre (MG) em
15 de março, quando foi identifi-
cado o envase de solução de soda
cáustica no lugar de suco sabor
maçã. A Anvisa revogou ontem a
proibição. Ao suspender o pro-
duto contaminado, a agência
proibiu a fabricação, venda e dis-
tribuição de todos os sabores de
suco produzidos naquela linha.
A fábrica de Minas Gerais tem ao
todo 11 linhas de produção.

Apreensão de carne
A Vigilância Sanitária Munici-

pal do Rio retirou ontem 105 qui-
los de carne bovina, suína e fran-
gos congelados de um supermer-
cado Pão de Açúcar em Copacaba-
na. O órgão encontrou carnes sem
identificação de procedência e
afirmou que havia desacordo com
as normas de limpeza. O super-
mercado recebeu duas multas de
R$ 1.207 e tem uma semana para
se adaptar. A empresa informou
que “trabalha de acordo com as
orientações dos órgãos regulado-
res” e que houve uma falha técnica
na impressora das embalagens.
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“Ao sentir qualquer pressão na rentabilidade, elevamos os preços”, diz Bizzarri
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