
Jornal Valor --- Página 4 da edição "18/09/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 17/09/2013@21:13:27

B4 | Valor | Quarta-feira, 18 de setembro de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 18/9/2013 (21:13) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Serviços

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

A l i m e n to s Concorrente BRF também prepara campanha para TV e web

Vigor investe R$ 20 milhões
para vender iogurte grego

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Xandó, CEO da Vigor, está dobrando a verba de marketing do 1º semestre

Luiz Henrique Mendes
De São Paulo

A V i g o r, empresa de lácteos do
grupo J&F , holding que controla
a JBS, inicia hoje uma intensa
campanha publicitária para di-
vulgar o lançamento de novas va-
riedades da linha de iogurtes
grego, a grande aposta da em-
presa no segmento. Ao todo, a Vi-
gor deve investir cerca de R$ 20
milhões nos próximos seis meses
na campanha, afirmou ao Va l o r
o CEO da Vigor, Gilberto Xandó.

“Estamos dobrando o que investi-
mos em marketing no primeiro se-
m e s t r e”, disse ele. Na primeira meta-
de do ano, a Vigor gastou cerca de R$
10 milhões na divulgação do iogurte
grego e dos iogurtes funcionais, ca-
tegoria que a companhia estreou no
início do ano para concorrer com a
francesa Danone, que domina as
vendas de iogurtes funcionais no
país, com a marca Activia.

Lançado em julho do ano pas-
sado simultaneamente pelas

concorrentes Vigor e Nestlé, o io-
gurte grego logo caiu nas graças
do consumidor brasileiro e obri-
gou empresas como Danone e
BRF a também ingressarem no
mercado em 2013. Por meio de
sua assessoria de imprensa, a BRF
informou que também inicia
nesta semana uma campanha na
televisão e na internet para divul-
gar o grego da marca Batavo, lan-
çado em junho. A campanha será
estrelada pelo humorista Gregó-
rio Duvivier, do Porta dos Fun-
dos, um programa veiculado na
internet. A BRF não divulgou
quanto investirá na campanha.

Atualmente, o grego já respon-
de por 5% das vendas de iogurtes
como um todo no país, segundo
Xandó. Nos Estados Unidos, onde
o produto está disponível desde
2007, essa taxa já chega a algo en-
tre 25% e 30%. Em São Paulo, prin-
cipal mercado consumidor do
país, a Vigor é a líder, com 50% de
participação, afirma Xandó, citan-
do dados da Nielsen.

Na campanha publicitária
que estreia hoje, a Vigor lançará
o iogurte grego com “zero gor-
d u r a” e baixa caloria, uma linha
voltada para o público infantil,
além de gregos tradicionais nos
sabores ganache (mistura de
chocolate com creme de leite),
goiabada e maçã com canela. De
acordo com Xandó, os lança-
mentos atendem aos mais de 5
mil pedidos feitos por meio do
Serviço de Atendimento ao Con-
sumidor (SAC) da companhia.

Apesar de estar otimista com
os resultados da nova campa-
nha, o CEO da Vigor admite que
os investimentos em marketing
voltarão a pesar negativamente
sobre as despesas da companhia
no curto prazo. No primeiro tri-
mestre, quando registrou um lu-
cro líquido de apenas R$ 1,4 mi-
lhão, a Vigor atribuiu o resulta-
do mais fraco às despesas com
marketing que teve, principal-
mente, na divulgação do grego
no período.

“Existem tempos de colheita e
tempos de investimentos. Nós es-
tamos numa fase de investir no re-
posicionamento da marca. Então,
é possível que esse investimento
tenha representatividade maior
no resultado”, reconheceu Xandó.
De acordo com o executivo, os in-
vestimentos em marketing da Vi-
gor fazem parte de um projeto que
deve redundar numa empresa
maior dentro de cinco a dez anos.

Na entrevista ao Va l o r , Xandó
evitou comentar o desenrolar da
oferta de permuta de ações que
permitirá ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) trocar os papéis
da empresa de lácteos listados na
BM&FBovespa pelos da JBS, sua
antiga controladora. A expectati-
va do executivo é que a operação
seja concluída ainda em 2013.

Anunciada em julho, a oferta
de permuta de ações é um efeito
colateral da baixa liquidez das
ações da Vigor. Quando des-
membrou sua então divisão de

lácteos em junho do ano passa-
do, a FB Participações — contro -
ladora da JBS e da Vigor — firmou
um compromisso que previa
uma oferta de permuta voluntá-
ria caso as ações da Vigor não
atingissem um nível de liquidez
esperado. Foi o que aconteceu.

Quando a operação de permu-
ta estiver concluída, o BNDES,
que atualmente tem 31,4% do ca-
pital da Vigor, trocará suas ações
pelos papéis da JBS, deixando de
ser acionista da Vigor. A FB Parti-
cipação, da J&F, é a controladora
da Vigor, com 44,6% das ações.

Joint venture da Coty
vai operar até dezembro
Cosméticos
Adriana Meyge e Renato Rostás
De São Paulo

O CEO da multinacional de
produtos de beleza C o t y, Michele
Scannavini, disse ontem que a em-
presa criada em associação com a
distribuidora brasileira F r a j o, do
grupo B o t i c á r i o, vai começar a
operar no último trimestre deste
ano. O acordo criou a Coty Brazil
Retail e foi fechado em abril, com
o objetivo de expandir o alcance
das fragrâncias e cosméticos da
Coty em perfumarias, lojas de de-
partamento, farmácias, supermer-
cados e na internet no país.

A Coty também tem reforçado
sua parceria para vender produtos
por meio das consultoras da Jequi -
ti, do grupo Silvio Santos. “A forma
que estamos gerenciando nosso
negócio lá [no Brasil], entre os dois
canais, é ter produtos diferentes,
não necessariamente de marcas
diferentes, para cada um”, disse
Scannavini. A Adidas, uma das
marcas-chave na joint venture, te-
rá seus produtos tradicionais ven-
didos pela distribuidora, enquan-
to a parceira de venda direta ficará
com fragrâncias desenvolvidas es-
pecialmente para o Brasil ou rela-
cionadas à Copa do Mundo.

A estratégia de crescimento glo-
bal da Coty depende de sua habili-
dade em expandir as operações
nos mercados emergentes, como

China e Rússia, e da construção de
seu negócio no Brasil, afirmou a
companhia no prospecto para
abertura de capital. Os mercados
emergentes responderam por 24%
da receita líquida da multinacio-
nal no ano fiscal encerrado em ju-
nho, e a meta de Scannavini é que,
em cinco anos, esse bloco repre-
sente mais de um terço do total.

A Coty divulgou ontem seus pri-
meiros resultados após a oferta
pública inicial de ações na Bolsa de
Nova York em 13 de junho. A em-
presa reduziu em 82% o prejuízo lí-
quido no quarto trimestre fiscal,
sobre igual período do exercício
anterior, atingindo uma perda de
US$ 62,3 milhões. A receita líquida
subiu 3,4%, para US$ 1 bilhão.

Em todo o ano fiscal de 2013, a
companhia conseguiu reverter o
prejuízo de US$ 324,4 milhões an-
terior e alcançou lucro de US$ 168
milhões nos 12 meses terminados
em junho. A receita subiu apenas
0,8%, para US$ 4,65 bilhões.

A região Ásia Pacífico impul-
sionou o crescimento no ano fis-
cal, com alta de 5%, seguida pelas
Américas (avanço de 2%). O Brasil
está entre os mercados emergen-
tes que apresentaram crescimen-
to de “dois dígitos fortes” no pe-
ríodo, informou a companhia.

As ações da Coty encerraram o
pregão de ontem em Nova York
em queda de 3,75%. Desde a es-
treia na bolsa americana, a retra-
ção acumulada é de 9,91%.

FM Logistic planeja dobrar receita
Lo g í st i c a
João José Oliveira
De São Paulo

A FM Logistic, companhia
francesa de armazenagem,
transporte, e gestão de cadeias
de suprimentos que faturou €
886 milhões em 2012, planeja
dobrar o faturamento da recém-
adquirida McLane no Brasil em
até cinco anos para fazer da ope-
ração brasileira a maior do gru-
po fora da Europa.

“Queremos que o Brasil seja 15%
do faturamento total do grupo em
menos de cinco anos”, disse o pre-
sidente mundial da empresa, Jean-
Christophe Machet em entrevista
ao Va l o r durante passagem pelo
país para conhecer os novos fun-
cionários e fornecedores.

Hoje, o Brasil representa me-

nos de 5% da receita total da FM
Logistic. Em julho, a companhia
entrou no país com a compra da
subsidiária brasileira da McLane,
empresa americana de logística
que fatura US$ 44 bilhões por
ano. A aquisição incluiu quatro
unidades operacionais — duas
em São Paulo, uma no Rio de Ja-
neiro e uma no Rio Grande do Sul
— com 200 mil m2 de área, onde
trabalham 1.150 funcionários.

No ano passado, a McLane fa-
turou € 47 milhões no Brasil. “Va -
mos crescer conquistando novos
clientes e não descartamos fazer
aquisições locais”, disse Machet.

A FM Logistic começa as ativi-
dades no Brasil com 20 clientes.
“No mundo, nossos cem maiores
clientes respondem por 90% do
f a t u r a m e n t o”, disse o executivo,
referindo-se a grupos como Nes -
tlé e Samsung.

“No Brasil, a McLane tem posi-
cionamento forte em alimentos,
cosméticos e tecnologia. Quere-
mos ampliar nossa base em saú-
de e varejo”, afirmou o executivo.

A intenção é aumentar a presen-
ça no mercado brasileiro abrindo
novos centros de operação. O Nor-
deste é o primeiro alvo no médio
prazo. ”A região tem cerca de 7% do
PIB, mas tem um crescimento mui-
to dinâmico e muita demanda por
serviços de logística”, disse Machet,
reforçando o desejo de comprar
empresas locais caso a expansão
orgânica seja menos vantajosa.

O executivo diz que o diferen-
cial da companhia no país será o
emprego de plataformas com-
partilhadas, em que um grupo de
três a dez empresas clientes aces-
sam um mesmo ambiente para
armazenamento, processamen-
to e transporte de cargas.

“Temos uma estrutura de cus-
tos fixos mais elevados, mas a
partir de plataformas comparti-
lhadas conseguimos oferecer so-
luções que garantem entrega do
produto com custos menores
para os clientes em menor tem-
p o”, afirma Machet.

O Brasil é a porta de entrada da
FM Logistic nas Américas. O plano
é fazer com que as operações fora
da França respondam por 60% da
receita global em cinco anos.

Além do mercado brasileiro, a
companhia fez uma aquisição re-
cente na Rússia. Comprou em ju-
nho o Univeg Group, com dez
unidades e 5,5 mil empregados,
especializado no transporte de
alimentos perecíveis.

Ao todo, o grupo francês atua
em 12 países, tem 15,3 mil fun-
cionários e uma operação que
envolve 550 mil veículos.

SILVIA COSTANTI/VALOR

Machet, da FM Logistic, não descarta novas aquisições após compra da McLane

.

Depósito da Electrolux pega fogo em Curitiba

JOÃO CARLOS FRIGÉRIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Fumaça atingiu cerca de 30 mil pessoas no entorno da unidade, que armazenava refrigeradores da marca; empresa informou que ainda não calculou prejuízo

E l et ro d o m é st i c o s
Letícia Casado
De São Paulo

Um incêndio destruiu um depó-
sito de refrigeradores da fabrican-
te de eletrodomésticos Electrolux
em Curitiba na madrugada de on-
tem. Ainda não se sabe o que origi-
nou o fogo. Cerca de cem funcio-
nários trabalhavam no local e nin-
guém ficou ferido. Mas a secretaria
de Defesa Civil informou que cerca
de 30 mil pessoas foram atingidas
pela fumaça, sendo que 120 tive-

ram problemas respiratórios e
precisaram de cuidados médicos.

Segunda maior fabricante de
eletrodomésticos do país, a Elec-
trolux tem outros três depósitos
no Paraná, para onde deslocou
seus cem empregados que traba-
lhavam no local do incêndio. “A
empresa ainda está analisando as
consequências futuras para os
negócios”, diz Electrolux em no-
ta, acrescentando que ainda não
calculou o prejuízo e “está preo-
cupada em garantir a segurança,
a saúde e o bem-estar dos funcio-
nários e da comunidade”.

“Alguns componentes do barra-
cão eram inflamáveis e em conta-
to com as chamas podem ter pro-
duzido gases tóxicos”, informou a
secretaria de Defesa Civil, que eva-
cuou 13 escolas municipais, 14 in-
fantis, três “armazéns da família”,
e a “Unidade de Saúde Moradias
da Ordem”. No total, 12,6 mil alu-
nos e professores foram dispensa-
dos das aulas, e as escolas devem
continuar fechadas hoje.

O barracão, de 44 mil m², co-
meçou a pegar fogo por volta
das 4h15 de ontem e demorou
horas para ser controlado. O lo-

cal tinha certificado de vistoria
dos bombeiros válido até 2014.
Foram utilizados 310 mil litros
de água no combate ao fogo.

Segundo a tenente Tamires, dos
bombeiros, serão necessários ao
menos mais dois dias de trabalho
no local, pois o telhado desabou e
a remoção dos escombros terá de
ser feita com o uso de “maquinário
p e s a d o”. A orientação dos bom-
beiros é para que as pessoas fi-
quem longe da região, em um raio
de 3 km, até que a fumaça se dis-
perse. A prefeitura disponibilizou
local para abrigar moradores.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Empresas, p. B4.




