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I n B ra n d s
busca nova
injeção de
capital
Est rat é g i a
Marina Falcão e Talita Moreira
De São Paulo

A InBrands, gestora de marcas
de moda, precisará de uma nova
injeção de capital no próximo
ano para entrar numa outra eta-
pa de aquisições. A afirmação foi
feita pelo diretor financeiro da
InBrands, Rafael Grisolia.

A injeção de recursos pode ser
feita por meio de uma oferta ini-
cial de ações, entrada de investidor
estratégico ou aporte de capital
dos atuais acionistas.

A InBrands tem como princi-
pal controlador a Vinci Partners,
que detém uma fatia de 39,47%.
Os fundadores da Ellus (primeira
grife da holding), Nelson Alva-
renga e Américo Fernando Rodri-
gues Breia, têm 38,49%. O restan-
te do capital está com os antigos
donos das marcas adquiridas.

Neste ano, a InBrands focou
seus esforços na integração das
aquisições realizadas em 2010 e
2011. Nesses dois anos, a gestora
comprou as grifes Mandi, Ri -
chards, Salinas, Alexandre Her-
chcovitch, VR , entre outras. O di-
retor financeiro da gestora acre-
dita que o processo de integra-
ção seja concluído ao longo do
próximo ano.

A InBrands encerrou o ano
passado com prejuízo de R$ 14,1
milhões, uma redução de 35,8%
em relação à perda de R$ 22,1 mi-
lhões apurada em 2011. Já a re-
ceita líquida mais que dobrou,
para R$ 780 milhões em 2012.

A InBrands atua no segmento de
consumo, um mercado considera-
do atraente para fusões e aquisi-
ções mesmo com o atual cenário
de crescimento econômico mais
baixo, segundo advogados e exe-
cutivos de bancos de investimen-
tos que participaram ontem do
evento “A retomada das fusões e
aquisições no Brasil: mercado de
bens de consumo”, promovido pe-
la Mergermarket e pela Merrill Da-
tasite, realizado em São Paulo.

“O Brasil não está em seu me-
lhor momento, mas não dá para
dizer que está em situação ruim”,
afirmou Renato Boranga, que faz
cobertura de empresas de consu-
mo e varejo no banco de investi-
mentos do Credit Suisse.

Segundo Boranga, os funda-
mentos das companhias dessas
áreas continuam interessantes.
Ao mesmo tempo, o Brasil tem
um ambiente institucional e cul-
tural mais confortável para os in-
vestidores em relação a países co-
mo China, Índia e Rússia.

Para Melissa Magnus, diretora
do BNP Paribas, que atua no setor
de consumo, o mercado brasileiro
perdeu espaço para outros países
da América Latina, mas ainda ofe-
rece oportunidades em áreas co-
mo higiene e cosméticos, alimen-
tação saudável e estilo de vida.

Os advogados Ricardo Veirano e
Pedro Souza Dias destacaram que
o ambiente jurídico brasileiro me-
lhorou muito nos últimos anos, o
que ajuda nas fusões e aquisições.

Já a falta de profissionalismo em
algumas empresas de consumo de
médio porte e as deficiências de in-
fraestrutura do Brasil foram apon-
tadas como fatores que dificultam
a vinda de novos investidores. “In -
teresse existe, o mercado está aí,
mas há desafios regulatórios, fis-
cais e de logística”, afirmou o dire-
tor financeiro da InBrands.
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Moda Rede de “fast fashion” da Austrália começa a vender em São Paulo no 1º tri de 2014

Cotton On abre lojas no Brasil
Marina Falcão
De São Paulo

Depois da G a p, Forever 21 e
Desigual, a “fast fashion” austra -
liana Cotton On vai desembarcar
no Brasil com abertura de lojas
em São Paulo no primeiro tri-
mestre do próximo ano. A vare-
jista, que tem 1.227 lojas em 16
países, tem planos de expandir a
operação para outros Estados
ainda em 2014.

Em entrevista ao Va l o r , por e-
mail, a Cotton On disse que os de-
talhes sobre localização e tama-
nho das unidades deverão ser
confirmados e divulgados “nas
próximas semanas”.

A operação no Brasil será co-
mandada pela Cotton On em par-
ceria com um time de executivos
locais. A princípio, as peças (boa

parte produzidas em países asiáti-
cos) serão importadas, assim co-
mo ocorre com a Gap no país.
“Nosso modelo de negócios no
Brasil será construído de forma a
permitir eventuais flutuações do
c â m b i o”, disse a companhia.

No entanto, na medida em que a
operação no Brasil ganhar porte, a
Cotton On vai considerar a possi-
bilidade de montar uma cadeia de
suprimento local. Foi o que acon-
teceu com a espanhola Zara, maior
rede de vestuário do mundo, con-
trolada pela Inditex.

Com forte presença na Austrália
e Nova Zelândia, a Cotton On tem
nove marcas: Cotton On, Cotton
On Kids, Cotton On Body , Rubi
Shoes, Factorie, T-Bar, Cotton On
Foundation, Typo e Supré.

A companhia tem um formato
de loja flexível, que varia de 80

metros quadrados a 2.000 me-
tros quadrados. As unidades
“m e g a” reúnem as diferentes
marcas da varejista em um mes-
mo espaço físico. “Por causa des-
sa flexibilidade, nossas lojas po-
dem se encaixar em shoppings
estabelecidos, shoppings em ex-
pansão e novos shoppings”, in-
formou a companhia.

O posicionamento de preços da
Cotton On é bastante agressivo no
seu país de origem e a empresa
também tem a ambição de conse-
guir, no Brasil, oferecer “a última
moda a preços populares”.

A chegada da sueca H&M ao
país também é esperada para o
próximo ano, embora a compa-
nhia — que é a segunda maior do
mundo do setor depois da Zara —
ainda não tenha feito uma comu-
nicação oficial sobre o assunto.

As americanas Gap e Forever
21 e a espanhola Desigual anun-
ciaram, neste ano, a abertura de
suas primeiras lojas no Brasil.
No caso da Gap, que inaugurou
primeira loja em São Paulo no
mês passado (no JK Iguatemi),
os preços por aqui serão entre
30% e 35% mais caros do que nos
Estados Unidos.

Todas essas redes internacio-
nais estão chegando ao país em
um momento em que o varejo de
moda enfrenta desafios como o
maior comprometimento de
renda da população brasileira.

As vendas de vestuário vem
perdendo fôlego desde o ano
passado e grandes varejistas co-
mo Hering e Renner já dão como
certo que o crescimento do setor,
daqui para frente, ocorrerá em
patamares mais modestos.

Apesar disso, a Cotton On disse
que tem uma visão de longo pra-
zo positiva para o Brasil: “Devido
ao tamanho de sua população,
crescimento e demografia, acre-
ditamos que o Brasil pode ser
uma das maiores áreas de cresci-
mento da para a Cotton On”.

O varejo de moda no Brasil deve
faturar R$ 170 bilhões em 2013, se-
gundo o Instituto de Estudos e
Marketing Industrial (Iemi).

A varejista disse que, apesar dos
recentes indicadores econômicos,
está “c o n f i a n t e” de que as condi-
ções do mercado vão melhorar.

De capital fechado, a Cotton On
não abre seu faturamento, tam-
pouco detalha como vai financiar
seus planos de expansão no Brasil.

Este ano, a empresa abriu lojas
em países como Líbano, Indoné-
sia, Omã, Arábia Saudita e Catar.

PepsiCo fatura
9% mais com
alimentos na
América Latina
Bebidas
Renato Rostás
De São Paulo

A receita líquida da PepsiCo
cresceu 1,5% no terceiro trimestre
deste ano, para US$ 16,91 bilhões,
em relação a igual período do ano
passado. A alta mais relevante foi
da divisão de alimentos da Améri-
ca Latina, cujo faturamento avan-
çou 9% para US$ 2,05 bilhões.

Por outro lado, a PepsiCo so-
freu com baixa de 2% no segmen-
to de bebidas nas Américas. A re-
ceita dessa área ficou em US$
5,41 bilhões. Em suas operações
concentradas na Ásia, no Oriente
Médio e na África, houve queda
de 3%, para US$ 1,61 bilhão, en-
quanto a Europa teve ganhos 3%
maiores com vendas, em US$
3,82 bilhões.

A PepsiCo informou lucro líqui-
do atribuível a seus controladores
de US$ 1,91 bilhão no terceiro tri-
mestre deste ano — um leve au-
mento de 0,6% em relação ao mes-
mo período em 2012. A melhora
deve-se ao maior nível de vendas e
à redução de impostos.

O câmbio afetou o balanço da
fabricante de bebidas e alimentos
americana. A conversão das moe-
das dos países em que a empresa
atua cortou a alta na receita pela
metade. A pior região nesse senti-
do foi a América Latina (AL), com
perda de 6 pontos percentuais.

“Apesar das incertezas macroe-
conômicas em vários mercados,
conseguimos bom desempenho
[no trimestre] por causa da força
de nossas marcas e da diversidade
e amplitude de nossa presença
g e o g r á f i c a”, disse, em nota, o presi-
dente da companhia, Indra Nooyi.

O lucro líquido ainda foi afeta-
do pelo aumento de 1,4% nos cus-
tos de produtos vendidos, para
US$ 7,95 bilhões, e pelo incremen-
to de 2,8% nas despesas gerais e ad-
ministrativas, que atingiram US$
6,16 bilhões. Esses gastos deixa-
ram o resultado operacional em
US$ 2,78 bilhões, corte de 0,7%.

A última linha do balanço da
PepsiCo acabou subindo apenas
por causa do nível de provisões
para pagamento de impostos so-
bre o resultado. Houve queda de
7% nessa tributação, para US$
654 milhões.

.

Desaceleração em emergentes afeta
receita trimestral do grupo Publicis

FABIO NASCIMENTO/VALOR

Maurice Lévy, executivo-chefe da francesa Publicis, confirmou que o acordo de fusão com a americana Omnicom deverá ser concluído no início de 2014

Pu b l i c i d a d e
Robert Budden e Emily Steel
Financial Times

A desaceleração na China, na Ín-
dia e na Rússia afetou o crescimen-
to da receita da Publicis no terceiro
trimestre, o que levou o grupo de
serviços de marketing a registrar
aumento orgânico de 3,5%, quase
1 ponto percentual abaixo da ex-
pectativa dos analistas.

Ainda assim, a empresa, em pro-
cesso de fusão com a rival Omni -
com, dos Estados Unidos, manteve
sua previsão anual e reiterou a ex-
pectativa de crescimento orgânico
ntre 3,5% e 3,6% no ano.

O CEO da Publicis, Maurice Lévy,
disse que o mercado de anúncios
na Europa começa a recuperar-se,
com sua empresa tendo contabili-
zado crescimento orgânico de
0,4% no continente durante o pe-
ríodo, beneficiada pela continui-
dade de uma forte recuperação no
Reino Unido. No segundo trimes-
tre, a Publicis havia apresentado
declínio de 1,1% na Europa.

Levy confirmou os comentários

de John Wren, executivo-chefe da
Omnicom, de que o acordo para
criar o maior grupo de publicida-
de do mundo em receita deverá ser
concluído no início de 2014.

Até agora, nenhuma autorida-
de reguladora expressou receios
quanto à proposta de fusão, de
US$ 31,5 bilhões, segundo Levy,
mas houve algumas que estavam
“fazendo perguntas”.

O executivo acrescentou ain-
da que nenhum cliente mostrou
preocupação com a fusão, mas
que, em alguns casos, há conver-
sas em andamento para melhor
administrar possíveis conflitos
de interesses que venham a sur-
gir com o acordo.

Em teleconferência na terça-
feira, Wren disse que as duas
empresas continuam operando
separadamente, mas já chega-
ram a um consenso sobre como
será a forma de abordagem da
integração. O processo para bus-
car a aprovação dos reguladores
para a transação, anunciada em
julho, está em andamento em 16
jurisdições que abrangem 46
países, destacou Wren. Coreia do

Sul e África do Sul já deram sinal
verde à fusão.

Detalhes importantes sobre co-
mo as duas empresas vão traba-
lhar quando houver a integração
continuam sendo avaliados, se-
gundo Wren. Isso inclui como as
duas empresas vão combinar sua
capacidade tecnológica e a área de
compra de espaços para anúncios.

As equipes de executivos das
duas empresas vão se reunir ain-
da nesta semana em Miami.
Wren disse que os executivos vão
“começar os estágios iniciais pa-
ra determinar quais vão ser os re-
querimentos comerciais no pri-
meiro dia [após a integração] e as
oportunidades de longo prazo
para a empresa combinada”.

Na teleconferência, Wren dis-
se que a Omnicom “não viu difi-
culdades até agora” em questões
com os clientes relacionadas à
fusão. O executivo-chefe disse
que não há planos para combi-
nar marcas individuais de agên-
cias de publicidade, já que “ter
uma agência com suas próprias
identidade e cultura únicas é
muito importante”.

A transação deverá remodelar
drasticamente o mercado mun-
dial publicitário, de US$ 517 bi-
lhões. As especulações sobre fu-
turas alianças de grupos publici-
tários rivais continuam latentes.
Enquanto isso, rivais criticam pu-
blicamente o acordo e prome-
tem arrebatar clientes que pos-
sam ter preocupações com con-
flitos de interesse e profissionais
receosos de como venham a ser
afetados pela fusão.

Na terça-feira, a Omnicom
anunciou queda de 3,9% no lu-
cro líquido do terceiro trimestre,
para US$ 196 milhões, em com-
paração aos três meses anterio-
res, quando lucrou US$ 203,9
milhões. A receita total da
Omnicom subiu 2,5%, para US$
3,5 bilhões, impulsionada pelos
números nos Estados Unidos e
Reino Unido. A região do euro
ainda não voltou a crescer, de
acordo com Wren.

O balanço do trimestre incluiu
US$ 28,1 milhões de encargos,
antes de impostos, relacionados
à proposta de fusão da
Omnicom com a Publicis.

Curtas

D’Andrea na Dentsu
A agência de publicidade japo-

nesa Dentsu contratou Mario
D’Andrea para o cargo de vi-
ce-presidente de criação da Dent-
su Brasil e do grupo Dentsu na
América Latina. Ele também vai
ocupar a presidência do comitê
de operações no Brasil, do qual
fazem parte os vice-presidentes
de atendimento, mídia e planeja-
mento. D’Andrea deixou em abril
a Fischer&Friends, onde era sócio
e principal executivo de criação.

Consumo no Sudeste I
Os gastos com consumo na re-

gião Sudeste do país devem che-
gar a R$ 793 bilhões em 2013, um
avanço de 15% em comparação
com 2012 e o que equivale a 18%
do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro, segundo o Ibope Inteli-
gência. Esse valor representa me-
tade do total do consumo do país,
informou a empresa de pesquisas.
Os principais gastos dos morado-
res da região, que concentra 48%
dos domicílios do país, serão com:

alimentação no domicílio (15%),
compra de veículos (11%), alimen-
tação fora do domicílio (9%) e ma-
terial para construção (8%).

Consumo no Sudeste II
A classe A, que reúne apenas 3%

dos domicílios da região, é uma
das mais importantes em volume
e distribuição de gastos. Represen-
ta 28% de todo o consumo de CDs
e DVDs da região e 24% dos gastos
com artigos de decoração, que
compreende a aquisição de tape-

tes, almofadas, flores artificiais,
cortinas, enfeites para casa, qua-
dros e objetos de arte.

Lucro da Mattel
O lucro líquido da Mattel cres -

ceu 16% no terceiro trimestre,
impulsionado pela demanda de
bonecas Monster High, Barbie e
American Girls. O desempenho
da fabricante de brinquedos su-
perou as expectativas dos analis-
tas de Wall Street. De julho a se-
tembro, a companhia ganhou

US$ 422,8 milhões, ou US$ 1,21
por ação, superando os US$
365,9 milhões, ou US$ 1,04 por
ação, somados um ano antes. Re-
tirando um benefício fiscal de
US$ 0,05 por ação, o lucro foi de
US$ 1,16. Alguns analistas pre-
viam um resultado de US$ 1,11
por papel. A receita teve alta de
6%, para US$ 2,21 bilhões, contra
previsão de alcançar US$ 2,175
bilhões. A Barbie reverteu quatro
trimestres de declínio de vendas
e teve elevação de 3%.

Receita da Danone
A receita líquida da Danone fi -

cou estável no terceiro trimestre
deste ano, em comparação com os
mesmos meses de 2012. Prévia
operacional divulgada pela fabri-
cante francesa de iogurtes mos-
trou que esse montante ficou em €
5,26 bilhões, apenas € 2 mil a mais
em bases anuais. As operações da
multinacional no grupo de países
da Ásia, América Latina e África re-
gistraram queda de 2,2% nas ven-
das, para € 2,01 bilhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 out. 2013, Empresas, p. B10.




