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Cai a venda de Coca-Cola no 3º tri
Bebidas
Letícia Casado e Renato Rostás
De São Paulo

A Coca-Cola vendeu menos no
Brasil entre os meses de julho e
setembro, em comparação com o
mesmo período de 2012. O volu-
me vendido pela companhia no
país caiu 1% no terceiro trimes-
tre, e a queda foi puxada por um
ambiente macroeconômico em
deterioração no Brasil, informou
ontem a The Coca-Cola Company
em comunicado sobre o balanço.

Na América Latina, os volumes
ficaram estáveis, e no mundo,
cresceram 2%. E o faturamento
global da Coca-Cola também
caiu no período: recuo de 2,5%,
para US$ 12,03 bilhões.

“Não somos imunes aos impac-
tos de eventos macroeconômicos,
mas nossa estratégia de longo pra-
zo permanece intacta”, disse no co-
municado o presidente mundial
da Coca-Cola, Muhtar Kent. “Em
parceria com nossas engarrafado-

ras, estamos investindo em nossas
marcas e nossa capacidade de for-
talecer o sistema de entregas.”

Além da economia mais fraca,
a redução dos volumes vendidos
no Brasil também se deu porque
a companhia deixou de consoli-
dar a engarrafadora brasileira
Solar em seu balanço.

Por outro lado, foi exatamente
essa mudança nas operações de
engarrafamento que permitiu à
Coca-Cola elevar o lucro líquido
no terceiro trimestre em compa-
ração com 2012. A última linha
do balanço cresceu 5,9% no pe-
ríodo, para US$ 2,45 bilhões.

O grupo americano só conse-
guiu lucrar mais, em compara-
ção com os mesmos meses do
ano passado, porque registrou
ganho de US$ 615 milhões com a
venda de participações em en-
garrafadoras brasileiras.

As engarrafadoras franqueadas
Norsa, Renosa e Guararapes fundi -
ram suas operações e negociaram
a permanência da Coca-Cola no
capital da nova empresa, a Solar,

com participação de 44%. Como o
negócio foi efetivado entre julho e
setembro, a fabricante americana
contabilizou um ganho não recor-
rente de US$ 658 milhões — a
maior parte causada pela transa-
ção envolvendo a nova empresa.

O controle da Solar é dividido
entre o grupo Jereissati e a famí-
lia Mello. A fabricante americana
de bebidas deixou de ser dona de
parte dos negócios — 100% da
Guararapes e 60% da Norsa per-
tenciam à companhia — e a partir
de agora esse resultado aparece
no balanço sob o método contá-
bil de equivalência patrimonial.

Com esse reforço, a Coca-Cola
fechou o trimestre com lucro de
US$ 2,45 bilhões, alta de 5,9% em
igual comparação. Sem considerar
o ganho com as mudanças societá-
rias, a última linha do balanço re-
cuaria 21%, para US$ 1,83 bilhão.

Procurada, a Coca-Cola infor-
mou que a Solar é uma empresa
de capital fechado e os detalhes
financeiros da transação são con-
siderados confidenciais.

A empresa informou também
que deixou de ser dona da opera-
ção de engarrafamento nas Filipi-
nas. A venda de participação nos
dois países reduziu em quase 4% o
faturamento total da companhia.

As mudanças no Brasil e nas Fili-
pinas vão cortar a receita da multi-
nacional em 3% neste ano e “terão
impacto estrutural de 1% sobre o
lucro operacional de 2013, queda
compensada por uma melhoria re-
lacionada à equivalência patrimo-
nial”, diz o comunicado. “Para o
terceiro trimestre, o resultado de
equivalência patrimonial veio me-
nor do que no mesmo trimestre do
ano anterior, devido às condições
macroeconômicas desafiadoras
em curso em todo o mundo.”

As ações encerraram o pregão
de ontem da Nyse, bolsa de No-
va York, em queda de 0,66%, ne-
gociados a US$ 37,66. Durante a
manhã, no entanto, os ativos
chegaram a registrar avanço de
2,6%, já que o lucro por ação da
empresa superou as estimativas
de Wall Street.

Cosméticos Marca inglesa da L’Oréal desembarca no país com a compra de 51% da gaúcha Empório Body Store

Body Shop quer ter 500 lojas no Brasil
JULIO BITTENCOURT/VALOR

Seibel, sócio da Empório Body Store: “A ideia é que o Brasil possa inovar”

Adriana Meyge, Heloisa
Magalhães e Renato Rostás
De São Paulo e do Rio

A varejista de cosméticos in-
glesa The Body Shop, da L’Oréal,
anunciou ontem a aquisição do
controle da rede de franquias
gaúcha Empório Body Store, que
deve encerrar este ano com 130
lojas no país. A operação deter-
mina a entrada da marca no Bra-
sil e fortalece a presença, ainda
tímida, da L’Oréal no varejo.

O plano, segundo Hélio Seibel,
sócio da Body Store, é ter 500 lo-
jas em cinco anos. A transforma-
ção das lojas para a bandeira The
Body Shop será gradual. Segundo
Seibel, os detalhes desse processo
ainda serão estudados. O primei-
ro passo é começar a vender os
produtos de maior sucesso da re-
de inglesa no início de 2014.

Segundo Seibel, a intenção não
é importar o modelo que a Body

Shop replicou ao redor do mundo.
“Vai ser uma soma dos dois [negó-
cios]. A ideia é que o Brasil possa
inovar e até exportar novas formas
de trabalhar”, afirmou Seibel.

A Body Shop, fundada em 1976
na Inglaterra, foi comprada pela
L’Oréal em 2006 e hoje tem 2,8 mil
lojas em 63 países. O modelo é se-
melhante ao da Empório, que ven-
de produtos para banho. “Estamos
ansiosos para poder oferecer os
produtos The Body Shop para os
exigentes consumidores brasilei-
ros que apreciam produtos inspi-
rados na natureza e sensoriais”,
disse Jeremy Schwartz, presidente
da rede, em comunicado.

O plano é vender, além dos pro-
dutos importados, artigos produ-
zidos localmente e desenvolvidos
no país no Centro de Pesquisa da
L’Oréal no Rio, que ainda não co-
meçou a ser construído e cuja
abertura foi anunciada para 2015.
A multinacional já cria produtos

específicos para o mercado brasi-
leiro nos laboratórios de suas fá-
bricas. A Empório também tem fá-
brica própria em Porto Alegre.

A L’Oréal comprou ontem, por
meio da Body Shop, 51% do capi-
tal da empresa brasileira, com a
possibilidade de aumentar essa
fatia para 80% até 2019. A nego-
ciação durou quase um ano. O va-
lor do negócio não foi revelado.

O fundador e presidente da Em-
pório, Tobias Chanan, de 35 anos,
continua como acionista e no co-
mando da empresa. A Empório en-
cerrou o ano passado com 84 lojas
e faturamento de R$ 20 milhões.

Chanan criou a empresa em
1997, fabricando sabonetes ma-
nualmente. Em 2009, iniciou a ex-
pansão por meio de franquias e
chegou ao mercado paulista. Em
2011, o fundador vendeu o contro-
le para Seibel, sócio do grupo Lig -
na, que reúne investimentos em
empresas de diversos segmentos,

como Duratex, Leroy Merlin, Leo
Madeiras e Va n g u a r d a .

A L’Oréal também vai abrir uma
loja própria da marca de perfuma-
ria Roger & Gallet, até novembro,
no Rio. A maior empresa de produ-
tos de beleza do mundo investe
para aumentar sua presença no va-
rejo brasileiro, cada vez mais con-
corrido. O primeiro movimento
nesse sentido foi em 2012, com a
marca Kiehl’s, linha de produtos
de beleza de Nova York que foi ad-
quirida pelo grupo em 2000.

Atualmente a Kiehl’s tem 10
lojas no país e deve terminar o
ano com 50 — essa era a meta da
companhia para 2016. O novo
plano é atingir 200 pontos em
três anos. Outro “p é” da multina-
cional no varejo brasileiro é com
a marca de maquiagem Maybel-
line, hoje com 36 quiosques. A
ideia é expandir, através do siste-
ma de franquias, para 55 unida-
des este ano e 200 até 2016.

Diageo, Pernod Ricard e L’Oréal investem na África
Est rat é g i a
Scheherazade Daneshkhu e
Adam Thomson
Financial Times, de Londres e Paris

O maior grupo mundial de be-
bidas, em vendas, disse ontem a in-
vestidores que suas vendas à África
respondem por 13% do total — ou
por 1,5 bilhão de libras esterlinas,
em relação a 9% de sete anos atrás.
Nos últimos dez anos, as vendas à

região tiveram expansão de 13%,
em termos anuais.

A Diageo prevê uma aceleração
ainda maior, ao ter investido 1,2
bilhão de libras esterlinas em com-
pras de bens de capital e aquisi-
ções nos últimos dez anos. “Se eu
acho que a África vai acelerar mais
do que a Ásia? Acho, sim”, disse Ni-
cholas Blazquez, presidente da
Diageo para África, Turquia, Rússia
e Leste Europeu.

O continente tornou-se um polo

de atração para empresas de bens
de consumo. “As últimas duas dé-
cadas giraram em torno dos Brics
— agora giram em torno da África”,
disse Andy Fennell, diretor opera-
cional da Diageo para a África,
mencionando os 65 milhões de
consumidores adicionais em ida-
de de consumir bebidas previstos
para os próximos dez anos.

A Pernod Ricard, o segundo
maior grupo mundial de bebidas
destiladas, aumentou seus investi-

mentos na África nos últimos dois
anos. Criou cinco subsidiárias na
África Subsaariana nos últimos
doze meses em Nigéria, Gana, An-
gola, Quênia e Namíbia. Sua inves-
tida visa aumentar sua participa-
ção de mercado e suas vendas,
principalmente de uísque.

A L’Oréal adquiriu a Interconsu-
mer Products, uma empresa que-
niana de produtos de beleza, al-
guns meses atrás. A empresa disse
que a iniciativa “atesta nossa con-

fiança nessa região e em seu poten-
cial de mercado, puxado por uma
classe média em ascensão, pelo au-
mento da renda e pela longa tradi-
ção de práticas de beleza”.

Uma conferência da Diageo a
investidores estava marcada para
realizar-se em Nairóbi, no Quênia,
mas foi transferida para Londres
após o atentado, do mês passado,
ao shopping-center de Westgate,
que matou pelo menos 67 pessoas.
O grupo disse que, apesar de atro-

cidades como essa, o desenvolvi-
mento da África tem-se revelado
sustentável. “Poderemos aumen-
tar nossa taxa de crescimento, mas
isso não ocorrerá sem acidentes de
p e r c u r s o”, disse Fennell.

A cerveja preta Guinness Foreign
Extra Stout deve ser relançada ainda
neste mês, com uma folha metálica
dourada na tampa e um rótulo rede-
senhado, para reforçar seu posicio -
namento premium em relação
a outras cervejas.

SCOTT EELLS/BLOOMBERG

Kent, CEO da Coca-Cola, fala sobre a economia mais fraca: “Não somos imunes”

Financial Manager
JUNDIAÍ - SP • ATTRACTIVE PACKAGE

Our client is a growing and mulltinational company, focusing investments in Brazil.

The position will report to Latam Sales Director in
Brazil and dotted line to group’s Controller. The main
responsibilities will be:

• Accounting closings (prepare local Financial
Statements, internal activity reports, Comments
and analysis);

• Budgets (preparation & follow up);

• Financial support to decision making (business
support on activities of the company);

• Responsibility for the sales financing in
collaboration with banks;

We are looking for a professional that has
experience in foreign institutions with solid skills
in financial functions, good academic background
and consolidated experience in all financial areas.
The candidate must have good managerial skills,
leadership and dynamism, highly motivated by
challenge. Enthusiasm for learning and facing
new experiences, along with fluency in English are
mandatory.

Access www.michaelpage.com.br and search for the reference FJSP129357. The recruitment process will be
conducted by João Spinhardi.

Finance & Tax

Specialists in finance & tax recruitment
www.michaelpage.com.br

• Responsibility for compliance procedures for Brazil;

• Management of all finance issue and HR, Legal, IT
and administration operations in Brazil.

Coordenador Área de Análise
RECIFE - PE • PACOTE ATRATIVO

Nosso cliente é um banco de investimentos, provedor de soluções financeiras para o mercado local.

Reportando-se diretamente ao Head de Análise, suas
principais atribuições serão:

• Participar da avaliação de crédito (corporativo/
IB/fundos);

• Atuar como a interface entre estruturação e
distribuição de crédito;

• Realizar apresentações ao comitê de crédito,
assim como elaborar a formalização de
propostas;

• Confeccionar o material comercial e de suporte à
defesa (Due Diligence);

Procuramos por profissionais com formação em
Economia, Administração e/ou Contabilidade, com
experiência comprovada em Finanças Corporativas,
Valuation e crédito, além de conhecimento de Due
Diligence e estrutura de dívidas, com a capacidade
de elaboração de material de suporte à defesa.
Ter participado de projetos de Valuation será
considerado um diferencial.

Acesse www.michaelpage.com.br e busque pela referência BFRH129495. O processo de recrutamento será
conduzido por Felipe Rabah.

Banking & Financial Services
Specialists in banking & financial services recruitment

www.michaelpage.com.br

• Realizar a gestão da equipe de controles internos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 out. 2013, Empresas, p. B8.




