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Com site, Miolo amplia
operação na China
Vinhos
Andréa Licht
De São Paulo

A bebida tradicional da China
é o chá. Mas os novos ricos estão
dispostos a experimentar hábi-
tos ocidentais, entre eles o de to-
mar vinho às refeições, como um
sinal de status e sofisticação. E a
Miolo Wine Group, que iniciou
neste mês a venda de 10 dos seus
vinhos no site especializado Yes
My Wine, um dos maiores do
mercado chinês, sabe o potencial
que tem em mãos.

Com a ajuda deste site, a viní-
cola estima que irá aumentar
neste ano em 50% suas exporta-
ções para a China, o terceiro
maior destino internacional de
seus vinhos, depois da Inglaterra
e Holanda. O Yes My Wine, ven-
deu 3,5 milhões de garrafas no
ano passado no mercado chinês.
Segundo projeções da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC), a China poderá superar
os Estados Unidos este ano co-
mo o maior mercado de comér-
cio eletrônico do mundo.

No ano passado, o grupo —
que pertencente às famílias Mio-
lo, Benedetti, Tecchio, Randon e
ao narrador esportivo Galvão
Bueno, um sócio recém-chegado
— exportou 560 mil garrafas pa-
ra mais de 30 países.

Do faturamento de R$ 128 mi-
lhões em 2012, 10% correspon-
deram às vendas no mercado ex-
terno. A vinícola trabalha para
que a fatia dos estrangeiros au-
mente para 30% em 2020, quan-
do estima que suas vendas totais
cheguem a R$ 500 milhões.

“A entrada no comércio ele-
trônico é o mais próximo que
podemos estar da grande distri-
buição. A entrada em supermer-
cados será um passo mais com-
p l e x o”, diz a gerente de exporta-
ção para a Ásia e Américas da
companhia, Morgana Miolo. A
vinícola vendeu o primeiro lote
de 12 mil garrafas para o país no
final de 2010. Em 2011 abriu
uma loja de quatro andares em
Xa n g a i .

Morgana diz que vender vinho
na China é totalmente diferente
de operar nos Estados Unidos,
onde os clientes são pragmáti-

cos. “Uma vez nosso importador
convidou um cliente e sua famí-
lia para uma degustação na nos-
sa principal loja de Xangai. Des-
de então entendi que lá os negó-
cios começam com a confiança e
a m i z a d e”, diz. Não é à toa, que a
loja de quatro andares da Miolo,
além de estoque e vitrine de pro-
dutos, tem um andar inteiro com
sofás confortáveis e música para
que os clientes sintam-se em ca-
sa, antes de abrir a carteira. Além
da loja grande, a Miolo está em
outras duas pequenas, em bair-
ros elegantes de Xangai.

Em 2011, as importações de vi-
nho na China aumentaram 74%
em relação ao ano anterior. Do
total, quase metade foi de vinhos
franceses, 20% australianos e 10%
chilenos. O chinês toma um litro
de vinho por ano. O consumo ao
ano no Brasil é de dois litros.

O Miolo Wine Group não está
sozinho nesta investida na China.
Até 2010, este era um destino ine-
xistente para o vinho brasileiro.
Mas em dois anos o mercado chi-
nês passou à primeira posição no
ranking em valor de exportações
de vinho fino engarrafado. Segun-
do o Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin), em 2012, as vendas à
China cresceram 66% em relação a
2011, contabilizando US$ 621,5
mil. Em volume, o crescimento foi
de 59% no período, com a comer-
cialização de 73,2 mil litros.

Para fomentar as exportações de
vinho, o Ibravin em parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), criou o projeto Wi-
nes of Brasil em 2010 e definiu co-
mo países alvo China/Hong Kong,
Reino Unido, Polônia, Suécia, Ca-
nadá e Alemanha. A esse projeto,
34 empresas estão associadas.

A estratégia inicial, focada na
construção da imagem em detri-
mento de maiores volumes, fez a
Miolo costurar uma rede de parce-
rias com hotéis e restaurantes es-
trelados na China. Dentre os am-
bientes exclusivos está o The Hou-
se of Roosevelt, um clube de vinhos
cuja carta inclui mais de dois mil
rótulos — entre eles, os vinhos da
Miolo Lote 43, Quinta do Seival
Castas Portuguesas e Merlot Ter-
roir. Em três anos, a Miolo e o im-
portador Ningbo Ke Peng investi-
ram, juntos, US$ 500 mil.

VALENTIN FLAURAUD/BLOOMBERG

Brabeck, da Nestlé: “A explosão de custos da saúde e a não viabilidade dos sistemas públicos de saúde vão aumentar mais a pressão sobre a indústria de alimentos”

Assis Moreira
De Lausanne

O gigante suíço Nestlé, maior
fabricante de alimentos do mun-
do, sinaliza que vai continuar in-
vestindo fortemente na sua evo-
lução de grupo alimentar para a
de “líder indiscutível” em nutri-
ção, saúde e bem-estar, também
para reagir a regulamentações
crescentes de governos.

Peter Brabeck-Letmathe, presi-
dente do conselho de adminis-
tração da Nestlé, avisou aos acio-
nistas, na assembleia geral reali-
zada ontem em Lausanne (Suí-
ça), que a indústria de alimentos
no conjunto “é hoje questionada
como nunca antes”.

Segundo Brabeck, “a explosão
de custos da saúde e a não viabili-
dade dos sistemas públicos de saú-
de vão aumentar mais a pressão
sobre a indústria de alimentos”.

A empresa diz estar melhoran-
do o valor nutricional de seus pro-
dutos, reduzindo o teor de açúcar
(de 15% na Suíça, por exemplo),

de sal (10%) e de gorduras e ao
mesmo tempo aumentando mi-
cronutrimentos nos cereais.

O objetivo agora é ir além das
fronteiras da nutrição, e compre-
ender melhor a interação entre ali-
mentos, saúde, os genes e o estilo
de vida, afirmou ontem Paul Bul-
cke, principal executivo da Nestlé.

Além de bilhões de dólares de
investimentos anuais em pesqui-
sa e desenvolvimento, a divisão
Nestlé Health Science, criada em
2011, vem fazendo aquisições.

No ano passado comprou a
empresa americana Accera, que
fabrica produtos de nutrição clí-
nica para tratar pacientes que so-
frem de Alzheimer. Também for-
mou uma associação com o gru-
po farmacêutico Chi-Med, con-
trolado pelo bilionário Li Ki-
shing, de Hong Kong, para desen-
volver tratamento gastrointesti-
nal baseado na medicina tradi-
cional chinesa, à base de plantas.

Em novembro, a divisão de saú-
de da Nestlé comprou a Wyeth Nu-
trition, braço de nutrição infantil

da Pfizer. Essa empresa realiza 85%
de seu faturamento nos mercados
emergentes. Um dos objetivos é
crescer bem na China, a segunda
maior economia do mundo.

A assembleia geral aprovou
ontem a entrada da chinesa Eva
Cheng no conselho de adminis-
tração da Nestlé. A China tornou-
se o segundo maior mercado da
multinacional, e acionistas chi-
neses têm agora 2,6% da compa-
nhia, na mesma faixa dos japone-
ses. Acionistas suíços têm 35%, e
dos Estados Unidos, 26,5%.

O grupo faturou 92,2 bilhões
de francos suíços no ano passa-
do, com crescimento orgânico
de 5,9%. O lucro líquido foi de
10,6 bilhões de francos (aumen-
to de 11,8%) — 60% serão distri-
buídos em dividendos.

Bulcke comemorou o desem-
penho da empresa, diante dos
acionistas, alertou que as dificul-
dades no contexto global ainda
não acabaram e insistiu que a es-
tratégia não muda.

Em fevereiro, analistas notaram
desaceleração em mercados emer-
gentes, que representam mais de
40% do faturamento do grupo suíço.

Ontem, a diretoria de Nestlé
também recebeu sinal verde dos
acionistas para seu pacote de re-
muneração referente a 2012. Mas
deixou uma velada ameaça para a
Suíça, que acaba de aprovar uma
das mais duras regras para impedir
“salários exorbitantes” de diretores
de empresas e bancos no país.

Brabeck, presidente do conselho
de administração, reclamou que na
Suíça “o ambiente político e regula-

tório torna-se mais difícil para as
empresas cotadas em bolsa”.

O dirigente lamentou que a
“simbiose frutuosa” da Suíça
com as multinacionais instala-
das no país tenha sofrido ultima-
mente “mais e mais pressões po-
líticas, agravadas pela globaliza-
ção irreversível da atividade eco-
nômica em geral”.

Brabeck completou que a
“Nestlé deseja continuar na Suí-
ç a”, mas gostaria de se sentir
bem acolhida “hoje, mas tam-
bém no futuro”.

Os acionistas aprovaram sem
problemas o pacote total de Bra-
beck para 2012, de 6,97 milhões
de francos. O CEO Bulcke recebeu
9,97 milhões, valor 1,6% maior.

Em meio à pressão sobre os
grandes salários na Suíça, sobre-

tudo no setor financeiro, acio-
nistas do banco Julius Baer rejei -
taram esta semana a remunera-
ção de seus dirigentes.

No começo de março, 67,9% do
eleitorado suíço aprovou uma ini-
ciativa popular contra “remune -
rações abusivas” dos executivos,
uma pequena revolução num país
bastante liberal, alterando a rela-
ção de poder entre conselhos de
administração e acionistas.

Durante a assembleia geral,
uma representante de organiza-
ção não governamental (ONG)
acusou a empresa de não ter dado
assistência a um ex-funcionário
na Colômbia que acabou sendo
assassinado. Brabeck desmentiu e
perguntou: “Por que você quer jo-
gar m... na empresa? Você é acio-
nista ou o que?”. Foi aplaudido.

A l i m e n to s
Candice Choi
AP, de Nova York

A Heinz está contratando o di-
retor-presidente do Burger King,
Bernardo Hees, para ser seu pró-
ximo CEO, num sinal do que po-
de ser a primeira de muitas mu-
danças na fabricante de ketchup
por seus novos controladores.

A companhia sediada em Pitts-
burgh, que também produz feijão
cozido em molho de tomate, vina-
gre e o molho para macarrão,
anunciou em fevereiro sua aquisi-
ção pela Berkshire Hathaway, de
Warren Buffett, e pela 3G Capital,
firma de investimentos dos brasi-
leiros Jorge Paulo Lemann, Marcel
Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Os compradores observaram
na ocasião que a Berkshire atua-
ria como sócia financiadora, en-
quanto a 3G administraria a
Heinz. A nomeação é mais uma
evidência de que a 3G terá uma
atuação ativa na Heinz, em con-
traste com a abordagem tradicio-
nalmente mais passiva de Buffett.

Hees, um brasileiro de 43 anos
que também é sócio da 3G, foi no-
meado diretor-presidente do
Burger King depois que a empre-
sa brasileira comprou a deficitá-
ria rede de lanchonetes de fast-fo-

od em 2010. Dali em diante, ele
cortou custos, remodelou o car-
dápio da rede e lançou uma gran-
de campanha de marketing para
transformá-la em uma concor-
rente mais ameaçadora ao McDo -
nald’s, um rival de longa data.

As iniciativas prepararam o
terreno para o retorno do Burger
King ao mercado de ações no se-
gundo trimestre do ano passado,
numa operação que permitiu à
3G recuperar um valor maior que
o investido e ainda se manter co-
mo controlador majoritário.

A estratégia de cortes de custos
agressivos e reorganização de
companhias, adotada pela 3G, le-
vou a especulações de que a Heinz
passaria por uma grande reorga-
nização. Para tranquilizar os fun-
cionários, a Heinz e a 3G observa-
ram, quando o negócio foi anun-
ciado, que com a fabricante de
ketchup a situação seria diferente
porque ela é uma empresa relati-
vamente saudável. Mas as mudan-
ças radicais que Hees supervisio-
nou no Burger King durante sua
curta passagem pela empresa po-
dem ser, mesmo assim, uma pista
para o que espera a companhia de
alimentos fundada há 144 anos.

Na sede do Burger King em
Miami, por exemplo, as salas dos
executivos foram eliminadas em
favor de espaços abertos. Hees

senta-se em uma mesa próxima
dos elevadores no sétimo andar,
o que faz com que ele se pareça
mais com um recepcionista la-
deado por seus assistentes.

Um grande quadro à frente de
sua mesa é atualizado com infor-
mações diárias sobre vendas e o
trânsito de clientes, global e regio-
nal. Os executivos, incluindo Hees,
possuem quadros codificados por
cores ao lado de suas mesas, exi-
bindo suas metas anuais. A ideia é
que todos na companhia possam
ver os objetivos de cada um.

Por enquanto, Hees continua-
rá como diretor-presidente do
Burger King e Bill Johnson conti-
nuará como diretor-presidente
da Heinz, até a conclusão da
aquisição. Johnson, que tem 64
anos e é o executivo-chefe da
companhia há 15 anos, disse,
quando o negócio foi anuncia-
do, que não havia discutido seu
futuro na companhia com os
novos controladores.

Mas ele poderá ir embora com
um total de US$ 212,7 milhões
se for demitido. O número inclui
US$ 40 milhões se ele decidir
sair a qualquer momento e um
adicional de US$ 16 milhões se
for demitido. Johnson também
teria direito a um pagamento de
US$ 99,7 milhões em ações,
além de US$ 57 milhões em be-

nefícios de compensação diferi-
dos que ele acumulou ao longo
de seus 30 anos na Heinz.

A Berkshire e a 3G disseram
que vão discutir com Johnson a
sua permanência na companhia.

Os acionistas da Heinz deve-
rão votar a operação em uma as-
sembleia marcada para 30 de
abril. O negócio deverá ser con-
cluído no segundo ou terceiro
trimestre e ainda aguarda a
aprovação reguladora em al-
guns países e na União Europeia.
As autoridades americanas já
deram seu sinal verde.

No Burger King Worldwide, o
diretor financeiro, Daniel
Schwartz, passará a atuar como
diretor operacional e depois co-
mo diretor-presidente em 1º de
julho. Ele também é sócio da 3G.

Ontem, o Burger King infor-
mou que deverá divulgar uma
queda de 1,5% nas receitas do pri-
meiro trimestre dos restaurantes
abertos há pelo menos um ano. O
número é considerado muito im-
portante porque exclui os efeitos
das unidades abertas ou fecha-
das durante o ano.

Apesar das mudanças feitas por
Hees, a segunda maior rede de
hambúrgueres do mundo disse
que precisa reforçar seu valor de
uma maneira mais agressiva para
competir com os concorrentes.
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Hees sócio da 3G Capital, nova controladora da fabricante de ketchup: ele cortou custos, remodelou o cardápio e investiu no marketing da rede de fast-food

Hees vai do Burger King para a Heinz

Est rat é g i a Faturamento foi de 92,2 bi
de francos suíços, com alta de 5,9%

Grupo Nestlé
investe cada
vez mais na
área de saúde
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 abr. 2013, Empresas, p. B4.




