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Est rat é g i a Múlti eleva gastos com marketing para ser a
maior em produtos ligados ao futebol no país até 2015

Adidas planeja
ultrapassar Nike

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Por causa da Copa, expectativa do CEO Herbert Hainer é que vendas mundiais na categoria futebol atinjam € 2 bi

Marina Falcão
De São Paulo

Patrocinadora oficial da Fifa, a
alemã Adidas quer aproveitar o
embalo da Copa do Mundo para,
até 2015, se tornar líder em ven-
das, inovação e visibilidade na ca-
tegoria futebol no Brasil, posto ho-
je ocupado pela americana Nike.
Para tanto, Herbert Hainer, presi-
dente mundial da companhia,
prevê recorde de gastos em marke-
ting no Brasil este ano e em 2014.

Além das despesas com inser-
ções na televisão e propaganda na
internet, a companhia patrocina
os clubes Flamengo, Fluminense,
Palmeiras e oito jogadores da sele-
ção brasileira: Oscar, Fred, Lucas,
Dani Alves, Hernandes, Marcelo,
Jadson e Luis Gustavo. Na última
Copa, foram quatro jogadores da
seleção patrocinados pela empre-
sa, apenas dois deles titulares.

Em visita ontem ao Brasil, Hai-
ner disse que, em anos de gran-
des eventos esportivos, as despe-
sas globais da Adidas com mar-
keting alcançam 13% da receita
líquida, um pouco acima do pa-
tamar tradicional de 12%.

SABMiller faz sentido para AB InBev, dizem analistas
Bebidas
Bryce Elder
Do Financial Times

As ações da SABMiller recupe -
raram-se da menor cotação em
seis meses, depois de analistas
terem reacendido as especula-
ções de que a cervejaria era um
possível alvo de compra da AB
I n B e v.  A Numis Securities come -
çou a cobrir a SABMiller com re-
comendação de “c o m p r a”.

Além desses rumores, investido-
res também estavam subestiman-
do o valor das operações da cerve-
jaria em países emergentes, como
a Snow Breweries, parceira da SAB-

Miller na China na qual possui fa-
tia de 49%, segundo a Numis Secu-
rities. A China representa 25% do
consumo mundial de cerveja e a
Snow tem em torno de 25% desse
mercado, embora a divisão tenha
gerado apenas 3% do lucro da SAB-
Miller neste ano, informou a corre-
tora. Uma vez que a concorrência
doméstica se estabilize, a China
deverá se tornar um dos principais
motores de crescimento da SAB-
Miller, observou a Numis.

A antiga teoria de que a AB In-
Bev tentaria comprar a SABMiller
também justifica um prêmio pe-
las ações, acrescentou a Numis.

Embora as aquisições em 2012
da Foster’s, pela SABMiller, e da

Modelo, pela AB InBev, tenham
aparentemente reduzido as pers-
pectivas de uma fusão entre as cer-
vejarias, é improvável que os admi-
nistradores da AB InBev tenha de-
sistido de “alcançar uma liderança
internacional dominante” por
meio de uma oferta pela SABMil-
ler, disse a Numis Securities.

O preço-alvo da corretora para
as ações da SABMiller é de 37 li-
bras esterlinas. Ontem, os papéis
fecharam em alta de 2,8%, cota-
dos a 30,94 libras. Nos últimos 30
dias, a cotação caiu quase 18%,
afetada pelas desvalorizações do
rande sul-africano e do peso co-
lombiano, que reduziram as ex-
pectativas de lucro.

Não é de hoje que analistas do
setor de cerveja esperam um gran-
de negócio envolvendo SABMiller
e AB InBev. Em maio de 2011, al-
guns previam que a união das duas
pudesse ocorrer, o que resultaria
em uma empresa que poderia con-
trolar cerca de um terço do merca-
do mundial de cervejas. “A aquisi-
ção da SABMiller , combinando
dois importantes atores no setor,
que há muito tempo considera-
mos como um desfecho lógico pa-
ra a ABI, agora parece viável”, es-
creveu, na época, Eddy Hargreaves,
da Collins Stewart, em relatório
que analisava as chances desse ne-
gócio. (Tradução de Sabino
Ahumada)

Crocs põe seu tradicional tamanco no fundo da loja
Fontes: AB InBev e SABMiller. Elaboração: Valor Data. * Até 25/06/13. 
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Calçados
Matt Townsend
B l o o m b e rg

Faça uma busca on-line por
“odeio crocs”. Você verá pronta-
mente por que a Crocs está interes-
sada em transcender os deselegan-
tes tamancos que lançou sobre um
mundo incauto onze anos atrás.

Os blogueiros denunciaram o
Crocs como feio e como um risco
de tropeçar na escada rolante.
Uma página do Fa c e b o o k se cha-
ma “Let ’s Burn Crocs!” (“Va m o s
Queimar Crocs!”)

O CEO John McCarvel, sabe mui-
to bem do ódio ao Crocs e de como

isso complica sua estratégia de
atrair novos clientes e duplicar as
vendas em cinco anos. Os taman-
cos ainda geram 47% das vendas
porque muitas pessoas gostam de-
les, principalmente profissionais
da área de saúde e crianças.

Mas, para alcançar sua meta,
McCarvel precisa convencer os que
odeiam o produto a comprar os
outros calçados da empresa. É por
isso que a Crocs está contando ao
mundo tudo sobre seus sapatos
anabela, tênis e rasteirinhas tipo
balé com estampa imitando pelo
de leopardo. Também é por isso
que a empresa está pondo Crocs
no fundo das lojas, como os super-
mercados fazem com o leite.

“Nosso leite são esses taman-
cos”, disse McCarvel. “Se alguém
os quer, que passe primeiro por
todas as coisas novas.” A McCar-
vel, que se tornou CEO em 2010,
tem sido atribuído o mérito de
ter contribuído para revitalizar a
empresa, sediada nos EUA, e de
fazê-la voltar ao lucro. Mas, em-
bora as vendas tenham crescido
12% em 2012, para US$ 1,12 bi-
lhão, e o lucro líquido tenha si-
do o mais alto desde 2007, os in-
vestidores estão temerosos.

Eles viram as ações ultrapassa-
rem em disparada os US$ 70 e a
Crocs alcançar um valor de mer-
cado de US$ 6 bilhões. Um ano de-
pois os resultados caíram em

meio à crise financeira, à concor-
rência de imitações baratas e à
propensão da empresa de vender
Crocs em todo lugar, inclusive em
postos de gasolina. Em novembro
de 2008 as ações estavam sendo
negociadas a menos que US$ 1.
Desde então as previsões da em-
presa revelam grandes oscilações.

“A história certamente é diferen-
te do que era alguns anos atrás, e
algumas pessoas ainda não enten-
deram do que se trata agora”, disse
o analista Michael Swartz, da Sun
Trust Banks, de Atlanta.

A Crocs pretende abrir 90 uni-
dades no mundo inteiro este ano.
Metade delas se localizará na Ásia,
onde as vendas deram um salto de

34% no primeiro trimestre. Isso au-
mentará o total de unidades em
20%, para mais de 500. Em 2011, a
Crocs tinha a metade disso.

Os mercados externos são fun-
damentais para o crescimento da
empresa, diz McCarvel. Ele desta-
cou que a empresa tem pouca pre-
sença em várias regiões de clima
quente, que poderiam contribuir
para seus negócios não serem tão
sazonais, porque em lugares como
Kuwait e o Brasil as pessoas usam
sandálias o ano inteiro. Oriente
Médio, América Central e América
do Sul respondem apenas por cer-
ca de 8% do total de vendas.

Mas a Crocs também não está
contando apenas com climas

quentes para continuar crescendo.
A empresa teve bom desempenho
na Rússia porque os consumidores
do país não conheceram a Crocs
como a empresa dos tamancos
feios; eles abraçaram, primeira-
mente, suas botas com forro de pe-
le. E na China, onde as vendas vão
ultrapassar os US$ 100 milhões es-
te ano, após a empresa ter ingres-
sado no país em 2006, a Crocs é
mais conhecida como marca ame-
ricana semelhante à Starbucks,
sem o histórico de ser um deslize
da moda, disse McCarvel, que in-
gressou na Crocs em 2004 e co-
mandou sua expansão na Ásia an-
tes de se tornar CEO. (Tradução de
Sabino Ahumada)

Por causa da Copa, a companhia
espera atingir vendas de € 2 bi-
lhões na categoria futebol no
mundo, superando os € 1,5 bilhão
registrados em 2010, quando o
torneio ocorreu na África do Sul.

Com 52 lojas exclusivas e pro-
dutos distribuídos em mais de 4
mil pontos de vendas multimarcas
no país, a Adidas lançou a sua pró-
pria plataforma de vendas on-line
no fim de 2012 no Brasil. “O poten-
cial é enorme, a sensação é de que
deveríamos ter entrado neste ca-
nal antes no país”, afirmou Rodri-
go Messias, diretor do projeto Co-
pa do Mundo da Fifa da Adidas.

Globalmente, a companhia
prevê que o canal on-line alcan-
çará vendas brutas de € 500 mi-
lhões em 2015.

Sem considerar a África, a Amé-
rica Latina é o menor mercado da
Adidas no mundo. No entanto,
desde 2002, a companhia cresce a
dois dígitos na região. Com isso, a
América Latina passou a represen-
tar 10% da receita da Adidas no
ano passado (cerca de € 14,9 bi-
lhões), contra fatia de 3% em 2001.

As vendas líquidas da Adidas
no primeiro trimestre ficaram es-

táveis em relação a um ano antes,
excluindo o efeito do câmbio.
Mas na América Latina, a receita
subiu 12%, para € 390 milhões, a
melhor performance entre todos
os mercados da companhia.

Hainer prevê continuidade do
crescimento de dois dígitos na
América Latina nos “próximos
anos”. No caso particular do Brasil,
ele diz que a economia ficou mais
devagar no momento. No entanto,
Hainer acredita que o país vai se
beneficiar da Copa do Mundo. “[A
Copa] Vai trazer muitos turistas,
não apenas para o evento. Eles vão
voltar depois”, disse.

A operação da Adidas no Brasil
cresceu oito vezes nos últimos
dez anos. Hoje, cerca de 60% de
toda a linha têxtil e 40% dos calça-
dos da empresa vendidos no país
são produzidos localmente, por
meio de parceiros como o Grupo
Pa q u e t á , do Rio Grande do Sul.

A onda de protestos que ocorre
hoje no Brasil não mudou a estra-
tégia da Adidas no país, disse Hai-
ner. “Estamos aqui para apoiar o
futebol, os eventos, a Copa e vamos
continuar fazendo isso”, afirmou.

Para o executivo, as manifesta-

ções são parte da democracia.
“Desde que sejam pacíficas, está
ok. Mas é claro que não apoio ne-
nhum tipo de dano, pois isso é
c o n t r a p r o d u c e n t e”, disse.

O executivo afirmou ainda que
está seguro de que o governo vai
reunir todas as partes em uma
mesa para discutir o que pode ser
feito em relação aos serviços bá-

sicos no Brasil daqui para frente.
“Não haverá solução de curto
prazo em setores como educação
e saúde, mas as ações tem que co-
meçar um dia”, disse.

Curta

Acionistas do Fleury
O fundo de investimentos Del-

ta FM&B vendeu sua participa-
ção de 6,27% no capital da rede
de medicina diagnóstica Fleur y e
deixou de fazer parte do acordo
de acionistas da companhia. A
fatia foi vendida para o Core, veí-
culo de investimentos formado
por pessoas físicas — em sua
maioria, médicos — e que faz
parte do Integritas, fundo que
reúne também a participação da
Bradseg, do Bradesco. Após a
venda, a fatia detida em conjun-
to por Integritas, Core e Bradseg
ficou em 56,7%. Por contrato, a
Delta tinha uma opção de venda
de ações contra a Integritas, que
foi exercida em 17 de junho — a
operação foi comunicada ao
mercado somente ontem.

va l o r .com.br

L i v ra r i a s
Barnes & Noble
dobra prejuízo
As ações da Barnes & Noble
apresentaram forte queda depois
que a empresa, a maior rede de
livrarias dos Estados Unidos,
apresentou números abaixo do
esperado no balanço do quarto
trimestre do ano fiscal de 2013,
encerrado em abril. Pressionada
pelo segmento digital, a
companhia registrou prejuízo
líquido de US$ 118,6 milhões, o
dobro do registrado um ano
antes. Os serviços de venda de e-
books faturaram 34% menos no
trimestre, chegando a US$ 108
milhões. A receita líquida do
grupo caiu 7,5% em bases anuais,
para US$ 1,28 bilhão.

COM MUITO TALENTO, CRIATIVIDADE E CORAGEM, AS MULHERES CONSOLIDAM CADA VEZ MAIS SEU ESPAÇO ENTRE OS

EMPREENDEDORES DO BRASIL. SE VOCÊ É UMA DELAS, INSCREVA-SE NO PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS, CONTE

SUA HISTÓRIA DE SUCESSO E INSPIRE AINDA MAIS MULHERES A SEREM DONAS DA PRÓPRIA EMPRESA.

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 31 DE JULHO. Acesse mulherdenegocios.sebrae.com.br

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2013, Empresas, p. B5.




