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E l et ro e l et r ô n i c o s Atual presidente da fabricante, filho de Affonso, deve se desligar totalmente da companhia

Affonso Brandão volta à Semp Toshiba
Adriana Mattos
De São Paulo

Uma das mais tradicionais em-
presas brasileiras de eletroeletrô-
nicos em operação, a Semp Toshi-
ba fez uma mudança surpreen-
dente no seu comando. O atual
presidente Afonso Antonio Hen-
nel, 62 anos, deixa o cargo e em seu
lugar entra o pai Affonso Brandão
Hennel, 83 anos. Este havia deixa-
do o posto há cerca de 13 anos.

A empresa confirmou a infor-
mação, antecipada na tarde de on-
tem pelo Valor Pro, serviço de in-
formação em tempo real do Va l o r .
É a maior mudança da empresa
desde 2008, quando uma dezena
de diretores foi demitida. Na épo-
ca, Afonso Antonio começou a
descentralizar a tomada de deci-
sões a alguns vice-presidentes da
empresa. Com o retorno do pai aos
negócios, ele se desliga da empre-
sa, inclusive do cargo de presiden-

te do conselho de administração,
que deve ser ocupado pelo pai, se-
gundo informações que circulam
no mercado. A Semp Toshiba não
dá detalhes sobre a mudança.

O pai, nos últimos 13 anos, não
tinha oficialmente uma função na
diretoria executiva ou no conse-
lho, mas era uma presença cons-
tante na companhia, disse uma
fonte. “Ele já vinha quase todo o
dia para a empresa e sempre opi-
nava. Não está voltando para a em-

presa de uma hora para outra”, dis-
se um diretor da Semp Toshiba.

Filho do fundador Afonso Hen-
nel, que criou a empresa em 1942,
Brandão Hennel voltou a frequen-
tar novamente os corredores da se-
de, na zona sul de São Paulo, após a
má fase enfrentada pela compa-
nhia a partir de 2008. Após a crise
financeira e com o acirramento da
concorrência de empresas asiáti-
cas no país, especialmente Sam -
sung e LG, a empresa encolheu,

perdeu mercado e tentou fechar
novas parcerias — com a Qual-
comm na área de telefonia celular
— para dar um outro ritmo para os
negócios. Em 2012, segundo apu-
rou o Va l o r , a receita bruta teria
chegado a cerca de R$ 3 bilhões.

Segundo uma fonte, o descon-
tentamento do filho Afonso Hen-
nel frente à operação já há alguns
anos e a necessidade de dar um no-
vo rumo à empresa, com uma ação
mais agressiva no mercado, teriam

motivado a mudança. Hoje, a
Semp Toshiba enfrenta concorren-
tes que têm dinheiro e imagem
mais atrelada à ideia de inovação
tecnológica, num mercado em que
essa posição de liderança em tec-
nologia é fundamental.

A Semp Toshiba foi fundada pe-
lo pai de Brandão Hennel, o em-
presário Afonso Hennel há 71 anos
com o nome Semp — alterado para
Semp Toshiba após fechamento da
parceria com a Toshiba, em 1977.

.

Há 100 anos na bolsa, Alpargatas
nunca captou recursos no mercado

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Utsch, da Alpargatas, diz que o futuro virá de três janelas: calçados de moda, calçados esportivos e moda de luxo

Moda
Andréa Licht
De São Paulo

A Alpargatas, fabricante das
sandálias Havaianas, de calçados
esportivos e dona da grife de moda
Osklen, está completando cem
anos na bolsa. Nunca captou di-
nheiro com investidores, mas um
século no mercado trouxe ganhos.

A empresa, fundada em 1907
pelo escocês Robert Fraser, quan-
do a população brasileira contava
17,3 milhões de habitantes, dos
quais 11 milhões viviam no cam-
po, financiou sua expansão e aqui-
sições com capital próprio e em-
préstimos bancários.

Embora até hoje não tenha se
beneficiado da prerrogativa mais
óbvia entre as empresas cotadas
em bolsa, que é a de captar dinhei-
ro nela, os cem anos vividos no
mercado trouxeram ganhos. A
empresa, diz seu presidente Már-
cio Utsch, construiu um sistema de
gestão mais eficaz, com maior con-
trole das contas, e ficou sujeita a
risco menores no que diz respeito
ao custo de capital. E há planos de
captar recursos na bolsa? É sempre
uma possibilidade, diz ele.

O documento de registro com a
data exata em que as ações da Al-
pargatas foram negociadas pela
primeira vez não existe mais. Tam-
pouco aquela empresa. A Alparga-
tas que se conhece hoje, com recei-
ta líquida de R$ 3 bilhões em 2012
e negócios em 86 países, foi forjada
há menos de uma década.

A empresa está estruturada em
três pilares: calçados de moda (Ha-
vaianas e Dupé), calçados esporti-
vos (Rainha, Topper, Mizuno e
Timberland) e agora, com a aquisi-
ção da marca Osklen, em outubro
de 2012, tem o pilar da moda de
luxo. “Nosso crescimento para o
futuro deverá vir dessas três jane-
las. Não haverá outras”, diz Utsch.

A partir de 2007, com as sandá-
lias de borracha Havaianas desfi-
lando nas passarelas de moda, a
empresa deu início à expansão in-
ternacional. Usando o Brasil como
base de produção, onde tem três
fábricas, começou a negociar no
exterior canais para distribuir as
marcas Havaianas, Dupé, Rainha,
Topper e Sete Léguas.

A primeira operação de distri-
buição ocorreu no mercado ame-
ricano, de forma compartilhada,
em 2007. Tempos depois, na visão
da companhia, essa estratégia se-
ria considerada um erro, por haver
muita interferência dos sócios lo-
cais. O processo de expansão na
Europa, que veio na sequência, se
deu de maneira diferente, com a
aquisição integral de empresas
distribuidoras desde o início.

A Alpargatas está em 86 países.
Os últimos mercado em que a
companhia entrou, em 2012, fo-
ram a China, o Paquistão e a Ín-
dia. Nesses países, distribuidores
locais compram as sandálias e as
revendem a varejistas.

A expansão da empresa daqui
em diante poderá vir do cresci-
mento orgânico, da entrada em
novas categorias, novos mercados

ou por aquisições — como foi o ca-
so da Alpargatas Argentina e da
Osklen. “Nunca vamos comprar
empresas motivados por sinergia.
Nosso foco são as competências.
Na Osklen, tínhamos interesse em
entender a gestão das coleções e de
que forma isso poderia agregar co-
nhecimento ao nosso negócio”, diz
o presidente.

Desde 2003, o grupo Camargo
Corrêa controla a Alpargatas. Com
sua estratégia de diversificação,
tornou-se acionista da companhia
na década de 1980. Nos anos 90,
teve como sócios Bradesco e Previ.
Em 2010, 8% das ações da Alparga-
tas estavam nas mãos de acionistas
estrangeiros. Em março deste ano,
essa fatia subiu a 16%.

“Há pouco mais de uma década,
era escassa a presença de investi-
dores estrangeiros e o mercado era
concentrado em poucas opções de
papéis”, diz o presidente da Asso-
ciação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec) Nacional, Regi-
naldo Alexandre.

Há cem anos, ações como as da
Alpargatas e da Cia. Melhoramen-
tos e Companhia de Força e Luz,
entre outras, eram negociadas na
base do grito. “Havia um leilão si-
multâneo, entre 14 horas e 14h30.
O mercado contínuo, como se co-
nhece hoje, começou depois de
1967. No dia seguinte, os jornais
publicavam os resultados”, diz o
historiador e ex-corretor na Bolsa
de Valores do Rio, Ney Carvalho.
Hoje, a informação é liberada em
fração de segundos.

Coty se prepara para fazer
oferta de ações em junho
B e l ez a
Financial Times, de Nova York

A C o t y, fabricante de perfumes
que não conseguiu comprar a
Av o n por US$ 10,7 bilhões em
2012, vai tentar novamente fazer
uma oferta pública inicial de
ações que pode ser a maior de
uma companhia de varejo de con-
sumo nos Estados Unidos desde a
abertura de capital da grife de
moda Michael Kors em 2011.

A Coty vai tentar levantar US$
700 milhões a partir de junho,
para aproveitar o apetite de in-
vestidores por novas listagens
nos Estados Unidos em um mo-
mento em que o índice Standard
& Poor’s passou a um patamar
recorde, afirmam pessoas próxi-
mas ao assunto. A Coty preferiu
não comentar.

A decisão chega após uma sé-
rie de contratempos para a Coty,
que possui receitas anuais de US$
4,6 bilhões com o licenciamento
de fragrâncias para casas de luxo
como Bottega Veneta e Calvin
Klein e algumas das maiores ce-
lebridades do mundo, incluindo
David Beckman e Beyoncé.

Apesar do apoio público de
Warren Buffett, da Berkshire Ha-
t h aw a y, a Coty, que possui uma
fatia de 82% de Joh. A Benckiser,
a holding da família alemã Rie-
mann, abandonou a oferta pela

Avon em maio de 2012, após a
empresa de vendas diretas de
cosméticos repetidamente rejei-
tar suas propostas.

A Coty tinha organizado fi-
nanciamentos da Berkshire Ha-
thaway e do JP Morgan.

Nos meses seguintes, a compa-
nhia teve um período tumultuado,
marcado por turbulências na ges-
tão, uma oferta pública adiada e
grandes baixas contábeis no valor
de duas aquisições feitas em 2010.

Bernd Beetz, que transformou
a companhia em uma das maio-
res fabricantes de cosméticos do
mundo, aposentou-se inespera-
damente como presidente-exe-
cutivo e foi substituído por Mi-
chele Scannavini, um executivo
da Coty e antigo diretor da marca
de artigos esportivos Fila.

Semanas depois de Scannavini
assumir, a Coty culpou um mer-
cado desfavorável para ofertas e
mudanças de gestão pelo adia-
mento da abertura de capital.

Em uma série de documentos
regulatórios, a Coty revelou US$
573 milhões em baixas contábeis
relacionadas com a compra de
US$ 352 milhões da TJo y, um gru-
po chinês de cuidados para a pe-
le, e a aquisição de US$ 930 mi-
lhões da P h i l o s o f y, marca tam-
bém de produtos para a pele.

As baixas contábeis levaram a
Coty a um prejuízo líquido de
US$ 324 milhões no ano fiscal de

2012, ante ganhos de US$ 61,7
milhões em cada um dos dois
anos anteriores.

Uma pessoa familiar às nego-
ciações afirmou que a Coty fez
auditorias insuficientes antes de
fechar as duas aquisições e cha-
mou ambos os negócios de “ma -
çãs ruins”.

A nova tentativa de uma oferta
inicial chega quando o lucro lí-
quido da companhia aparente-
mente começa a melhorar. Nos
seis meses até 31 de dezembro, a
Coty reportou ganhos de US$
210 milhões, alta de 5,8% em re-
lação a um ano antes.

Uma listagem bem-sucedida
pode oferecer uma saída para o
grupo Benckiser e os acionistas
minoritários, incluindo as firmas
de investimentos Berkshire Part-
ners e Rhône Group.

Beetz, que permaneceu no
conselho de administração da
companhia, possui 3,7% das
ações da Coty. Ele recebeu uma
remuneração total de US$ 56 mi-
lhões nos dois últimos anos co-
mo presidente-executivo e mais
US$ 44 milhões de aposentado-
ria, segundo documentos.

A marca de vestuário Michael
Kors levantou US$ 1,1 bilhão na
abertura de capital em 2011.

O Bank of America Merrill Lyn-
ch, JP Morgan Chase e Morgan
Stanley coordenam a ofer-
ta de ações.

SAMIR HUSSEIN/GETTY IMAGES

Scannavini, CEO da Coty desde o ano passado, vai tentar levantar US$ 700 milhões em IPO, segundo fontes do setor

Curta

Loja do príncipe Charles
A fraca economia do Reino

Unido atingiu a mais elegante
loja de verduras da nação, a Veg
Shed, cujo o dono é ninguém
menos do que o príncipe Char-
les. O herdeiro do trono britâni-
co foi forçado a fechar sua loja
de vegetais orgânicos — cultiva -
dos sem agrotóxicos — por con-
ta da queda nas vendas do co-
mércio e do aumento dos pre-
ços. A Veg Shed vendia vegetais
orgânicos e frutas frescas culti-
vadas na fazenda — a partir de
8,50 libras (US$ 13,21) a caixa
pequena com legumes — e logo
tornou-se conhecida. Mas, ape-
sar do berço real de seus produ-
tos, não ficou imune às regras
do mercado. As informações são
da agência O Globo.

va l o r .com.br

A l i m e n to s
Mondelez registra
queda no lucro
A Mondelez, que engloba as
marcas de chocolate, biscoitos,
gomas de mascar, doces, cafés e
bebidas em pó da antiga K ra f t
Fo o d s , encerrou o primeiro
trimestre com lucro líquido de
US$ 568 milhões. O número
representa uma queda de 30,1%
sobre um ano antes. Desde a
cisão, concluída em outubro de
2012, a Mondelez enfrenta
inúmeros desafios que mantêm
sua taxa de crescimento abaixo
das expectativas, como a falta de
capacidade para atender a alta
demanda em países em
desenvolvimento e a pressão de
preços na Europa.
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