
%HermesFileInfo:B-14:20130502:

B14 Economia QUINTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

TAM corta voo
direto do Rio
para a Europa

das receitas da Henkel na América Latina têm origem no Brasil, apesar de a empresa
estar fora dos mercados de beleza e cuidados com a casa no País

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) investiga eventual
infração de artigos da Lei das
Sociedades por Ações (Lei das
S.A.) por Wesley Mendonça Ba-
tista, diretor presidente do JBS,
e Eliseo Santiago Perez Fernan-
dez, diretor executivo de admi-
nistração e controle da compa-
nhia. O processo registrado na
autarquia com número 12931,
de 2012, apura infrações aos arti-
gos 154 e 245 da Lei 6404/76.

O primeiro artigo versa sobre
deveres do administrador e des-
vio de poder, como tomar em-
préstimo de recursos ou bens
sem prévia autorização da as-

sembleia geral ou do conselho
de administração ou usá-los em
proveito próprio; e também ve-
da qualquer modalidade de van-
tagem pessoal. Já o artigo 245
diz, resumidamente, que os ad-
ministradores não podem, em
prejuízo da companhia, favore-
cer sociedade coligada, contro-

ladora ou controlada.
A companhia afirma que rece-

beu ofício da CVM, em que fo-
ram questionados alguns pon-
tos, os quais estão sendo anali-
sados. A assessoria de comuni-
cação diz que a empresa está le-
vantando as informações para
esclarecer o questionamento
feito pela autarquia.

Trajetória. Wesley Batista as-
sumiu o cargo de presidente
das operações mundiais da em-
presa em 2011, no lugar do seu
irmão Joesley Batista, que acu-
mulava com a função a presidên-
cia do conselho de administra-
ção da companhia. Antes de che-
gar à posição de CEO, Wesley
foi presidente da JBS USA, on-
de foi responsável pela estrutu-
ração, expansão e integração
das operações americanas e aus-
tralianas.

O grupo JBS fechou 2012 com
um lucro líquido de R$ 718 mi-
lhões, revertendo o prejuízo de
R$ 75,7 milhões do ano ante-
rior. A receita líquida cresceu
22,5%, chegando ao recorde de
R$ 75,7 bilhões. / LUANA PAVANI

CVM investiga Wesley
Batista, presidente do JBS
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Alemã Henkel vai
abrir centro de
pesquisas no País
Ao atender os clientes com soluções locais, empresa espera ampliar
participação de países emergentes na receita para 55% até 2020

● Mudança de comando
Antonio do Vale, de 47 anos, é o
novo presidente da Henkel Bra-
sil. O executivo português está
na companhia desde 1985. Ele
substitui Julio Muñoz Kampff,
que vai se aposentar.

Marina Gazzoni

A TAM suspenderá os voos dire-
tos para Paris e Frankfurt opera-
dos a partir do aeroporto do Ga-
leão, no Rio de Janeiro. As rotas
serão interrompidas no dia 11
de agosto e a empresa já deixou
de comercializar passagens pa-

ra voos após esta data.
A companhia pretende aten-

der os passageiros que partem
do Rio para esses destinos a par-
tir do aeroporto de Guarulhos,
em São Paulo. Os voos para
Frankfurt e Paris que saem de
São Paulo passarão a ser opera-
dos com aeronaves Boeing 777
a partir de 20 de agosto. A mu-
dança aumentará a oferta de
223 para 363 assentos por voo.

A alteração da malha é mais
uma iniciativa da empresa para
aumentar a lucratividade dos
seus voos. “Trata-se de um ajus-

te pontual na malha aérea, ten-
do em vista a eficiência, a de-
manda e os custos das rotas”,
disse a TAM, em comunicado.

Os voos internacionais da
TAM decolaram mais vazios
neste ano. O último dado dispo-
nível na Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) mostra
queda da taxa de ocupação de
79,5%, em março de 2012, para
73,5%, no mesmo mês deste
ano. A fraca procura pelo merca-
do europeu e a concorrência
maior para voos entre os EUA e
Brasil explicam a retração.

Resposta. JBS diz que está
levantando as informações

Executivos do maior
frigorífico do mundo são
alvo de processo que
apura suposta infração a
artigos da Lei das S.A.

Fernando Scheller

A alemã Henkel, conhecida
no Brasil pelas marcas Super
Bonder e Pritt, espera ganhar
espaço nos mercados emer-
gentes para atingir a meta de
faturar € 20 bilhões até 2016.
Dentro de quatro anos, a em-
presa pretende que os emer-
gentes representem 55% da re-
ceita, frente aos 43% atuais. O
Brasil é um dos países-chave
desse objetivo: por isso, a
companhia está investindo
em novas linhas de produção
e em um centro de pesquisa e
desenvolvimento por aqui.

A Henkel é uma multinacio-
nal presente no Brasil desde
1955. No mundo, a companhia
atua em três mercados distin-
tos: adesivos para uso residen-
cial e industrial, produtos de be-
leza e material de limpeza. No
Brasil, porém, a Henkel está res-
trita ao primeiro segmento. Os
produtos de limpeza – famosos
lá fora pela marca Persil – não
estão nas gôndolas de super-
mercados, enquanto as opções
de produtos de beleza da divi-

são Schwarzkopf estão limita-
dos a uma linha de cuidados
com o cabelo vendida em salões
de beleza.

Apesar da atuação mais foca-
da no segmento corporativo, o
faturamento da companhia no
País é de cerca de R$ 1 bilhão ao
ano. “O Brasil é um dos dez mer-
cados mais importantes para a
Henkel”, diz o presidente mun-
dial da Henkel, Kasper Rorsted,
que esteve no País esta semana.

A companhia tem unidades
nas cidades paulistas de Diade-
ma e Itapevi, com um total de 1
mil funcionários. O principal
mercado da Henkel por aqui es-
tá na venda de soluções adesi-
vas para a indústria, o que inclui
desde colas usadas em embala-
gens de biscoitos a soluções pa-

ra o setor automotivo e produ-
tos da linha branca.

A Henkel no Brasil está refor-
çando a produção da própria
matéria-prima no País. A empre-
sa separou R$ 25 milhões para a
construção de uma unidade de
insumos para abastecer a produ-
ção de adesivos para os merca-
dos de embalagens e constru-
ção civil, em Jundiaí. A multina-
cional alemã gastou R$ 15 mi-
lhões na unidade de poliureta-
no, inaugurada mês passado, e
pretende aplicar o valor restan-
te em uma linha de poliéster.

Até 2016, a companhia tam-
bém abrirá um centro de pesqui-
sas no País, com o objetivo de
aproveitar as oportunidades de
desenvolvimento de produtos
a partir de materiais locais. A
empresa não revela quanto vai
investir no centro brasileiro,
mas diz que seu cronograma de
investimentos até 2016, que so-
ma € 2 bilhões, inclui sete novos
centros de pesquisa em países
em desenvolvimento.

Uma das possibilidades que a
pesquisa local abrirá, segundo o
presidente mundial da Henkel,

é a criação de adesivos específi-
cos para a necessidade dos clien-
tes locais.

Consumo. Rorsted admite que
a Henkel perdeu o bonde da ex-
pansão do consumo no País – e
que pode estar tarde demais pa-
ra corrigir o erro. Além das mar-
cas de cola Pritt, Super Bonder
e Cascola, a linha de beleza Sch-

warzkopf se resume somente a
marcas de cuidados profissio-
nais para cabelos como a Bona-
cure, vendida em salão de bele-
za. Apesar de a empresa ter fei-
to algumas tentativas de ganhar
o grande varejo com a Schwarz-
kopf no passado, o executivo da
Henkel admite que a compa-
nhia não tem mais condições de
brigar de igual para igual no mer-

cado nacional.
“A concorrência cresceu mui-

to e está mais sofisticada”, diz
Rorsted, referindo-se a grupos
como Unilever e P&G. Segundo
ele, está fora de questão no mo-
mento iniciar uma operação do
zero, simplesmente introduzin-
do suas marcas no País. “O úni-
co jeito de entrarmos no varejo
é com uma aquisição.”

Marcio Fernando Elias Rosa
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Expansão do Metrô e oportunidades imobiliárias – Em reunião plenária com associa-
dos do Secovi-SP, dia 10/5, às 12h30, na sede do Sindicato, o presidente do Metrô, Peter Walker, 
apresenta em detalhes as obras de expansão do Metrô e os positivos reflexos dessas intervenções
no mercado imobiliário. Reservas no call center.

Adolescentes devem trabalhar? – Este é o tema do Debate Ampliação, dia 13/5, das 9 às
12h30, na sede do Secovi-SP, com a participação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Almir Pazzianotto, e do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, dentre outros.
Inscrições: www.ampliar.org.br ou (11) 5591-1306.

N o dia 22 de abril, o presiden-
te do Secovi-SP, Claudio 
Bernardes, e o procurador- 

geral de Justiça do Estado de
São Paulo, Marcio Fernando 
Elias Rosa, assinaram o Ter-
mo de Convênio 011/2013.

O Convênio, com prazo 
de dois anos, objetiva firmar
ampla colaboração entre o
Secovi-SP e o Ministério 
Público estadual, visando 
intercâmbio, integração e co-
operação técnica, cultural e
científica, para análise, ofe-
recimento de proposições e
outras soluções de interesse
público e social, que inte-
grem as áreas de habitação,
urbanismo e meio ambiente.

O Sindicato compromete- 
se a indicar, caso a caso, pro-
fissional especializado para
se encarregar de providên-
cias para o cumprimento dos 
fins previstos no acordo. E o
MPSP, por sua vez, a solicitar, 
por um de seus membros, as 
providências cabíveis para 
alcançar suas finalidades ins-
titucionais.

“Este convênio é em prol 
da transparência para orien-
tar outras promotorias. Não 
é algo reservado e interessa 
divulgar a todos”, ressalta o 
procurador-geral, comple-
tando que a parceria vai des-
construir a impressão de que 

o MP se opõe a todas as ações
do mercado imobiliário e que 
o setor representado pelo Se-
covi-SP é contrário às boas 
ações. “Temos experiência
suficiente para saber que os
problemas não se solucionam 
de modo isolado. Isolamento 
causa rivalidade e ninguém 
ganha com isso”, enfatiza 
Elias Rosa.

Segundo Bernardes, a ini-
ciativa é importante para a ci-

dade. “Esta aproximação nos
possibilitou construir uma 
nova visão do Ministério 
Público e a colaboração téc-
nica vai permitir aliar expe-
riências e solucionar algumas 
questões com mais precisão.”

“Para entender melhor 
os assuntos urbanísticos de 
São Paulo é importante ter o 
máximo de subsídios e, as-
sim, montar juízo de valores 
mais consistente”, adiciona o 
subprocurador-geral de Jus-
tiça de Relações Externas do
MPSP, Arnaldo Hossepian.

Presentes ao ato da assina-
tura do Termo de Convênio,
pelo MPSP, de Lídia Cos-
ta Passos, coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional 
Cível e Tutela Coletiva, Vâ-
nia Maria Ruffini Penteado
Balera, subprocuradora-geral 
de Justiça Institucional, e
José Carlos Mascari Bonilha, 
diretor geral. Pelo Sindicato:
Ricardo Yazbek, vice-pre-
sidente de Assuntos Legis-
lativos e Urbanismo Metro-
politano, Sergio Mauad, 
conselheiro e ex-presidente, 
Rodrigo Luna, diretor, e Ro-
drigo Bicalho, advogado do 
Conselho Jurídico.

Secovi-SP e MP também 
estudam um acordo de ações
contra corrupção e combate à
concorrência desleal.

Secovi-SP e Ministério Público
assinam convênio de cooperação

Informe institucional

Estratégia.
Rorsted (E),
presidente
mundial da
Henkel, e
Vale, da
operação
brasileira:
expansão
sem brigar
com líderes
no varejo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2013, Economia & Negócios, p. B14.




