
Mondelez International Inc., se-
gunda maior fabricante de café
do mundo, vai começar a ven-
der cápsulas compatíveis com a
Nespresso em toda a Europa ain-
da no segundo semestre deste
ano, aumentando ainda o desa-
fio competitivo para a marca
Nestlé SA.

A Mondelez, com sede em
Deerfield, Illinois, nos Estados
Unidos, venderá as cápsulas ge-
néricas sob suas marcas Jacobs
e Carte Noire na Alemanha,
França, Áustria e Suíça, de
acordo com Roland Weening,
vice-presidente de estratégia,
marketing e inovação. A Nes-
tlé, de Vevey, Suíça, entrou
com processos de violação de
patente contra alguns rivais
que introduziram cápsulas
compatíveis com máquinas
Nespresso, mas até agora não
foi capaz de conter o fluxo de
cápsulas copiadas pela D.E Mas-
ter Blenders 1753 e outras.

“Queremos aproveitar as nos-
sas marcas e oferecer todos os ca-
minhos para a xícara”, disse Wee-
ning. “Avaliamos por algum tem-
po e sentimos que era o momento
certo”.

Separada da Kraft Foods no
ano passado, a Mondelez já vende
sua própria máquina de bebidas, a
Tassimo, desde 2005. Weening dis-
se que a proposta das cápsulas
compatíveis com a Nespresso não
iria “despriorizar” a Tassimo, que
tem vendas de aproximadamente
US$ 1 bilhão.

Cápsulas genéricas reduzem
lucro da Nespresso

Nestlé, a fabricante de Nescafé
e Dolce Gusto, domina o mercado
europeu de café em porções indivi-
duais com uma parcela de 70%,
de acordo com Andreas Von Arx,
analista da Helvea AG. A Nespres-
so cultiva uma imagem exclusiva
para a marca através de anúncios
com o ator George Clooney e buti-
ques que oferecem salões de de-
gustação em locais como Champs-

Elysées, em Paris. Essa aborda-
gem tem feito da Nespresso uma
das marcas de maior crescimento
e mais rentáveis da Nestlé.

A Nestlé parou de divulgar de-
talhes dos relatórios de vendas da
grife em meados do ano passado
devido ao “ambiente competiti-
vo”. “A pressão tem sido crescen-
te a partir das cápsulas compatí-
veis”, disse Von Arx, em um rela-
tório em novembro. “Com as prin-
cipais patentes expirando ou sen-

do desafiadas nos tribunais, atual-
mente os principais mercados Nes-
presso parecem abertos para os
produtores de cápsulas compatí-
veis”. O consultor estima que a
Nespresso perdeu entre 10% e
20% do mercado para as imita-
ções em alguns países. Em seu
mais recente ano fiscal, a venda
de cápsulas L'OR da D.E Master
Blenders, que funcionam em má-
quinas Nespresso e são vendidas
em toda a Europa, aumentou em
€60 milhões (US$ 79 milhões),
disse a empresa em agosto. Há cer-
ca de 50 fornecedores de cápsulas
em toda a Europa, disse Weening,
e a Nestlé disse que há 30 só em
seu país de origem, a Suíça.

As ações judiciais da Nestlé,
que incluem processos em vários
países europeus, até agora não im-
pediram os rivais de vender cápsu-
las compatíveis. A decisão mais re-
cente veio em abril, quando uma
unidade da Nestlé perdeu uma
ação de violação de patente que
tentava impedir a Dualit, uma em-
presa do Reino Unido, de fazer
cápsulas para máquinas Nespres-
so. “Fizemos nossa tarefa e esta-
mos confiantes na parte legal”,
disse Weening anteontem.

O preço da cápsula Mondelez,
ou seus locais de venda não foram
divulgados. As cápsulas Nespres-
so custam cerca de € 0,35 por xíca-
ra. No Brasil, no site da empresa,
cada cápsula é vendida a R$ 1,50 e
na compra de uma máquina de ca-
fé há bônus de R$ 100 para aquisi-
ção de refis. Bloomberg

A incorporadora Inncorp preten-
de lançar 200 hotéis econômicos
no Brasil em dez anos com valor
de vendas de R$ 4,2 bilhões. A em-
presa vai desenvolver no mercado
brasileiro a marca Super 8, que
pertence ao grupo norte-america-
no Wyndham Hotel, tendo como
concorrente mais próxima a ban-
deira Ibis, da francesa Accor.

Ontem, a Inncorp anunciou a

construção de 20 hotéis no Rio
Grande do Sul em parceria com a
incorporadora gaúcha Fisa. O pri-
meiro será em Caxias do Sul.

O diretor de desenvolvimento
da Wyndham Hotel para América
Latina e Caribe, Louis Alicea, dis-
sociou a aposta no Brasil aos gran-
des eventos. Ele acredita no retor-
no dos projetos, apesar do fraco
crescimento da economia brasilei-
ra. Em São Paulo, a Inncorp cons-
truirá, com a construtora Ladeira
Miranda, 18 hotéis na Via Dutra. E
deverá lançar fundos de investi-
mento imobiliário para mais 30
hotéis no estado. Reuters
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Grupo hoteleiro mira
em parcerias para
crescer no Brasil

As ações judiciais da
Nestlé, que incluem
processos em vários
países europeus, até
agora não impediram
os rivais de vender
cápsulas compatíveis
com as máquinas
Nespresso

Bandeirante Energia S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06 - NIRE 35.300.153.235
Ata da 162ª Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Bandeirante
Energia S.A. (“Companhia”), na Rua Bandeira Paulista, 530 - 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: A reunião do Conselho de Administração foi instalada com
a presença da Presidente do Conselho de Administração Sra. Ana Maria Machado Fernandes, do Vice-
Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e dos Conselheiros
Srs., Miguel Dias Amaro e Leandro da Silva Netto. Ausente justificadamente o Sr. Luiz Otavio Assis Henriques.
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas que escolheu
a Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente esclareceu
que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre: (i) a aprovação da proposta de aumento do
capital social da Companhia mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
- AFAC; (ii) a aprovação da alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em virtude
do referido aumento de capital; (iii) o encaminhamento para deliberação em Assembléia dos itens “i”
e “ii” acima; e (iv) a contratação de novo Auditor Independente. 5. Deliberações: Após discussão
e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:
5.1. Aprovaram a proposta de aumento de capital da Companhia dos atuais R$254.628.684,49 (duzentos
e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta
e nove centavos) para R$339.628.684,49 (trezentos e trinta e nove milhões, seiscentos e vinte e oito mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), sem emissão de novas ações, mediante a
capitalização de créditos de titularidade da única acionista, EDP - Energias do Brasil S.A., decorrentes de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), no valor de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco
milhões de reais). 5.2. Em decorrência da aprovação disposta no item 5.1. acima, aprovaram a alteração do
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 5° “O capital social da Companhia é de R$339.628.684,49 (trezentos e trinta e nove milhões,
seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), divididos em
39.091.735.037 (trinta e nove bilhões, noventa e um milhões, setecentos e trinta e cinco mil e trinta e sete)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 5.3. Dando continuidade aos trabalhos, e face o disposto
nos itens 5.1. e 5.2. acima, determinaram o encaminhamento das referidas deliberações para análise no
âmbito da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer no próximo dia 09 de abril
de 2013, passando, desta forma, tais itens a compor pontos de deliberação. 5.4. Por fim, sem quaisquer
reservas ou ressalvas, aprovaram a contratação da PriceWaterhouseCoopers como Auditores Independentes
da Companhia, para os exames das informações financeiras intermediárias (ITR´s) do exercício de 2013, bem
como para o exame das demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro
de 2013. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os Conselheiros. Presidente da mesa: Sra. Ana Maria Machado Fernandes. Secretária da mesa:
Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Conselheiros: Ana Maria Machado Fernandes, Miguel Nuno
Simões Nunes Ferreira Setas, Miguel Dias Amaro e Leandro da Silva Neto. Declaro que a presente é cópia fiel
extraída do original. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Secretária da Mesa. Registrada na JUCESP sob o
nº 206.834/13-5 em sessão de 03/06/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cápsulas de café de outros fabricantes reduzem em até 20% o faturamento da grife em alguns mercados
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2013, Empresas, p. 14.




