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Souza Cruz eleva lucro, mas queda nas vendas preocupa
C i g a r ro s
Natalia Viri
De São Paulo

Em meio a uma forte queda
nas vendas de cigarros, a Souza
Cruz reforçou a aposta em ga-
nhos de rentabilidade para ga-
rantir um lucro maior no primei-
ro trimestre. A receita ficou está-
vel em relação a um ano antes,
em R$ 1,42 bilhão, mas houve al-

ta de 2,6% na última linha do ba-
lanço, para R$ 454 milhões.

Os custos caíram 5,3%, levando
o lucro bruto a um aumento de
2,1%, para R$ 1 bilhão. A empresa
também conseguiu encolher em
0,9% as despesas operacionais, le-
vando o lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortização
(Ebitda) a uma alta de 3,8%, para
R$ 705 milhões. Cerca de 50% da
receita se converteu em lucro ope-
racional, contra 48% um ano antes.

O que chamou atenção no tri-
mestre, no entanto, foi a queda
de 23,4% no volume de vendas de
cigarros, para 14,1 bilhões de
unidades. O desempenho, que já
havia sido antecipado pela em-
presa há cerca de dez dias, pegou
o mercado de surpresa na oca-
sião — as projeções apontavam
para um recuo entre 13% e 15%.

No relatório que acompanha o
balanço, a direção da Souza Cruz
afirma que o tombo ocorreu por

conta do aumento do Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) implementado em janeiro,
que fez com que os varejistas an-
tecipassem suas compras para
recompor estoques sob os preços
menores — o que não deve se re-
petir nos próximos meses.

Mas os analistas estão mais cé-
ticos quanto à recuperação. Em
relatório, a equipe do Itaú BBA si -
naliza que será preciso acompa-
nhar os próximos resultados pa-

ra avaliar até que ponto os consu-
midores vão tolerar os seguidos
aumentos de preços implemen-
tados pela companhia.

Já o Bank of America Merrill
Lynch (BofA) reduziu o preço-al-
vo estimado para as ações ao fim
do ano de R$ 36 para R$ 34 e
manteve a recomendação “neu -
t r a” para os papéis. “Apesar dos
resultados sólidos, nós estamos
mais cautelosos na recuperação
de volume em 2013 e assumimos

uma queda de 8% ao ano, ante es-
timativa anterior de recuo de
2%”, escreveram em relatório.

Dados da consultoria Nielsen
mostram que o mercado formal
como um todo encolheu no come-
ço do ano e quem conquistou es-
paço com o avanço dos preços foi o
contrabando. Apesar da forte que-
da nos volumes, a Souza Cruz ga-
nhou 3 pontos percentuais em re-
lação à concorrência, com uma
participação de 77% nas vendas.

Est rat é g i a Multinacional faz oferta para aumentar
de 52,5% para 75% sua fatia na Hindustan Unilever

Unilever aposta
US$ 5,4 bilhões no
futuro da Índia
Adi Narayan e Matthew Boyle
B l o o m b e rg

Em 1888, quando a rainha Vi-
tória governava a Índia, a compa-
nhia que mais tarde se tornaria a
Unilever decidiu que o país repre-
sentava o futuro. Passado mais de
um século, ela está apostando
US$ 5,4 bilhões de que ainda é.

A companhia anglo-holande-
sa, fabricante do sabonete Dove
e do chá Lipton, sucessora de
uma das primeiras multinacio-
nais a operar na Índia, pretende
investir até 292 bilhões de rú-
pias (US$ 5,4 bilhões) para au-
mentar seu controle sobre a uni-
dade indiana Hindustan Unile-
ver. A presença pioneira deu à
Unilever, sediada em Londres e
Roterdã, uma vantagem sobre
concorrentes como a Procter &
Gamble (P&G) no segundo país
mais populoso do mundo.

O mais novo investimento vai
ajudá-la a ganhar maior influên-
cia sobre uma empresa que refor-
çou seus lucros em 37% no ano
passado, vendendo marcas feitas
sob medida para os indianos, co-
mo o creme de clareamento da
pele Fair & Lovely e sachês de
xampu vendidos a 3 rúpias cada
um (6 centavos de dólar).

Em jogo está um mercado de
US$ 42 bilhões de produtos de
beleza, produtos para o lar e ali-
mentos industrializados, onde
concorrentes que vão da P&G à
Colgate Palmolive estão fazendo
um esforço maior para conquis-
tar os consumidores.

A Hindustan Unilever conse-
guiu até agora manter-se como a
maior fabricante de produtos de
consumo da Índia satisfazendo
os gostos locais e construindo
um sistema de distribuição de
6,3 milhões de pontos de venda,
mais que o dobro dos 2,5 mi-
lhões da P&G.

O mais novo investimento da
Unilever na Índia ocorre no mo-

mento em que a economia do país
perde força e a burocracia gover-
namental prejudica a expansão de
múltis como Wa l m a r t e Ikea.

A economia da Índia cresceu
5% nos 12 meses até março, se-
gundo estimativa da agência na-
cional de estatísticas, em compa-
ração a uma média anual de cer-
ca de 8% na última década.

“Um crescimento de 5% a 6%
da economia indiana não é sufi-
c i e n t e”, disse em dezembro, em
Nova York, o presidente da Uni-
veler, Paul Polman. “O problema
da Índia é a própria Índia. O go-
verno empacou nas reformas
que precisam ser feitas.”

Para aumentar a participação
na Hindustan Unilever dos atuais
52,5% para os 75% que almeja, a
controladora anglo-holandesa
está oferecendo 600 rúpias por
ação, 21% mais que o preço de fe-
chamento da ação da unidade in-
diana em 29 de abril, um dia an-
tes de a oferta ser feita. As ações
da Hindustan Unilever, com sede
em Mumbai, subiram 17% para
584 rúpias em 30 de abril — os
ganhos nos últimos 12 meses são
de 40%. A ação da Unilever caiu
0,4% para € 32,3 na Bolsa de Ams-
terdã em 30 de abril, reduzindo a
valorização acumulada no ano
para 12%. A ação da P&G acumu-
la um ganho de 13% no ano.

“A Unilever deveria ter feito esse
acordo antes, já que sua ação vem
tendo um bom desempenho, mas
em nosso ponto de vista, ele faz
muito sentido, tanto estrategica-
mente como financeiramente”,
disse em 30 de abril, em uma nota
a clientes, o analista Graham Jones
da Panmure Gordon, de Londres.

Se concluída, a transação será a
maior da Unilever desde a compra
da Best Foods em 2000. Nitin Ma-
thur, analista do Espírito Santo In-
vestment Bank, alerta que mesmo
com a “valorização obscena” que a
Unilever está colocando na unida-
de indiana, alguns investidores

poderão recusar-se a vender ações.
Uma porta-voz da Unilever disse

que a companhia espera ser bem
sucedida, e que a oferta proporcio-
na um bom retorno para seus acio-
nistas. Parte da estratégia da Hin-
dustan Unilever tem sido conven-
cer os habitantes das zonas rurais a
usarem produtos como xampus,
em vez de misturar ervas em casa.

A venda de itens como deter-
gentes em sachês convenceu mi-
lhões de indianos pobres a expe-
rimentar os produtos da compa-
nhia, diz Ina Dawer, analista da
empresa de pesquisas Euromo -
nitor International. “Isso ajudou
de fato a Hindustan Unilever a
atrair consumidores das áreas
rurais, a fazê-los trocar as alter-
nativas tradicionais pelos pro-
dutos de marca”, diz ela.

Para ampliar seu alcance, a
companhia começou a contratar
mulheres dessas regiões em 2000
como embaixadoras da marca.
Elas trabalham no sistema de
vendas diretas em áreas próxi-
mas, um programa que já englo-
ba 130 mil cidades.

Mais recentemente, ela vem
oferecendo aos consumidores
urbanos marcas mais sofistica-
das como o xampu TRESemmé, e
cremes branqueadores e esfo-
liantes mais caros das marcas
Po n d ’s e Lakme. Também refor-
çou seu orçamento de marketing
de 8% do faturamento em 2009
para cerca de 15%, segundo esti-
mativa do Deutsche Bank.

Essa estratégia está ajudando a
Unilever a se defender da P&G, a
maior fabricante de produtos de
consumo do mundo, e também
de concorrentes globalizados me-
nores como Reckit Benckiser. A
P&G, que se estabeleceu na Índia
em 1964, gradualmente aumen-
tou sua participação no segmento
de produtos de beleza e cuidados
pessoais para 5,2% em 2012, em
comparação a 4,6% em 2007, com
a introdução de marcas globais

Chegada às oitavas de final da UEFA
aumenta ganhos do Manchester

KIRSTY WIGGLESWORTH/AP

Manchester, do artilheiro Van Persie, teve alta de mais de 250% no lucro e de 29,6% na receita no primeiro trimestre

Fu t e b o l
Renato Rostás
De São Paulo

O clube de futebol britânico
Manchester United alcançou um
lucro líquido atribuído a seus
controladores de 3,6 milhões de
libras (cerca de US$ 5,6 milhões)
no primeiro trimestre, um avan-
ço de mais de 250% na compara-
ção com os mesmos meses de
2012, segundo balanço do time
publicado ontem.

Um dos principais destaques
operacionais, afirmou a adminis-
tração, foi a chegada da equipe às
oitavas de final da UEFA Cham-
pions League, principal campeo-
nato europeu, neste ano. Na tem-
porada passada, o time não havia
passado da fase de grupos, o que

reduziu sua lucratividade. Os
“diabos vermelhos”, porém, per-
deram para o Real Madrid nessa
fase e não foram às quartas.

A receita líquida do grupo su-
biu 29,6% de janeiro a março, pa-
ra 91,7 milhões de libras. Só com
direitos de transmissão, o fatura-
mento foi de 21,7 milhões de li-
bras, um incremento de 28,4%
em 12 meses. Além disso, o clube
lembrou que os contratos de pa-
trocínio assinados no período
renderam 31,9% mais receitas co-
merciais, ou 36 milhões de libras.
Só com anúncios foram 21 mi-
lhões de libras embolsados.

O time ainda afirmou que a che-
gada às quartas-de-final da FA
Cup, uma espécie de “Copa do Bra-
sil da Inglaterra”, rendeu mais re-
ceitas com venda de ingressos. Foi
registrado um faturamento de 34

milhões de libras nesse segmento,
um avanço de 27,8%.

A chegada de novos jogadores,
porém, aumentou também os
custos da operação. Os gastos su-
biram 18,6%, para 79,1 milhões de
libras, enquanto os ganhos com
vendas de atletas a outras equipes
trouxe apenas 2,5 milhões de li-
bras ao time, 22% a mais.

O clube ainda informou que o
câmbio impediu que a alta no lu-
cro fosse maior. No período, o re-
sultado financeiro foi negativo
em 18,3 milhões de libras, ante
perda de 3,5 milhões de libras
um ano antes. Esse saldo negati-
vo foi parcialmente compensado
por um crédito fiscal de 6,8 mi-
lhões de libras que o time lançou
no trimestre, após em 2012 ter
reservado 1,7 milhão de libras
para o pagamento de impostos.

como as loções Olay, segundo a
Euromonitor. A fatia da Unilever
no segmento é de 32%.

A P&G, fabricante do sabão Tide,
das fraldas Pampers e do xampu
Pantene, está preocupada em revi-
gorar seus negócios em mercados
mais maduros, observa Jeff Stent,
analista da Exane BNP Paribas, em
Londres. O presidente da P&G, Bob
McDonald, já disse que vai reduzir
os custos em US$ 10 bilhões até
2016 e mudar o foco da compa-
nhia em seus principais negócios.

McDonald vem sendo pressio-
nado pelo acionista ativista Bill
Ackman, que comprou uma par-
ticipação de US$ 1,8 bilhão na
companhia no ano passado e
quer tirá-lo do comando.

Mas a estratégia da Unilever pa-
ra a Índia não é infalível. As vendas
de seu detergente popular Wheel
estão crescendo em um ritmo me-

nor por causa da “competição cada
vez maior” de concorrentes meno-
res, disse em janeiro em uma con-
ferência telefônica o CEO da Hin-
dustan Unilever Nitin Paranjpe.

A participação de mercado do
detergente Ghari, da Rohit Sur-
factants (uma companhia de ca-
pital fechado) dobrou para 6,1%
nos cinco anos até 2012, segundo
a Euromonitor. “A Unilever per-
deu alguma participação de mer-
cado nos detergentes, provavel-
mente por causa do Wheel”, diz
Harold Thompson, analista do
Deutsche Bank. “Os concorrentes
melhoraram bastante.”

A Unilever começou a operar
na Índia há mais de cem anos,
quando a fabricante britânica de
sabonetes Level & Co. lançou a
marca Sunlight. Hoje, e Índia é o
terceiro maior mercado da Uni-
lever, respondendo por cerca de

8% das vendas, segundo a Berns -
tein Research. Em média, seus
produtos têm uma participação
de mercado média de 40% na Ín-
dia, maior que a de qualquer ou-
tro país onde ela opera, segundo
estimativa da Liberum Capital.

O plano de aumento de sua
participação, segue-se à decisão
tomada pela Unilever em janeiro,
de aumentar os royalties que a
unidade indiana paga de 1,4% pa-
ra 3,15% da receita, em fases e ao
longo de cinco anos. Indepen-
dentemente da velocidade de
crescimento da Índia, “há volu-
mes enormes aqui e é isso que
eles querem”, diz Sachin Bobade,
analista da Brics Securities , em
Mumbai. “A Unilever sempre quis
ter a maior participação possível
nessa companhia e estão pagan-
do um ágio enorme para isso.”
(Tradução de Mario Zamarian)

PRASHANTH VISHWANATHAN/BLOOMBERG

Na Índia, a Unilever consegue distribuir seus produtos em 6,3 milhões de pontos de venda; a P&G está em 2,5 milhões

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
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