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Colgate-Palmolive amplia liderança no país
Creme dental
De São Paulo

Apesar da competição cres-
cente no mercado de cremes
dentais, a líder Colgate-Palmoli -
ve atingiu este ano a maior parti-
cipação nas vendas da categoria
no Brasil nos últimos 18 anos, se-
gundo Adriana Leite, vice-presi-
dente de marketing da compa-
nhia americana. A fatia da em-
presa chegou a 53,3% no acumu-
lado do ano até agosto.

Na semana passada, a empresa
informou em relatório global que
o Brasil foi um dos mercados que
mais contribuíram para o aumen-
to no volume de vendas na Améri-
ca Latina no terceiro trimestre, que
foi de 5,5%. Os preços na região su-
biram 3,5%. O impacto cambial ne-
gativo de 11%, no entanto, dimi-
nuiu as vendas em valor no merca-
do latino-americano em 2%.

No mercado brasileiro, a Col-
gate tem baseado sua estratégia
no lançamento de produtos com
algum benefício extra, que cus-
tam mais caro que as pastas den-
tais tradicionais. Tem surtido
efeito. Segundo Adriana, em
2004, 41% do mercado de cremes
dentais era formado por produ-
tos considerados “p r e m i u m”,
que agregam tecnologias como a
de branqueamento, por exem-
plo. No ano passado, essa catego-
ria representou 58% do total.

Em linha com esse movimen-
to, a companhia apresentou an-
teontem à noite a varejistas o
“Colgate Máxima Proteção Anti-
cárie Mais NeutrAçúcar”, que se-
rá anunciado ao consumidor co-
mo a inovação mais importante
no combate à cárie desde a in-
trodução do flúor nos cremes
dentais, na década de 50.

O tubo de 90 gramas do lança-
mento vai custar em torno de R$

3,30 no varejo, preço 80% maior
do que o cobrado pelo produto
básico, que custa aproximada-
mente R$ 1,80. O posicionamen-
to de preço será intermediário,
entre as versões mais baratas e
aquelas consideradas premium.

A expectativa da Colgate é que
os consumidores migrem do cre-
me dental básico para o novo
produto, afirma Adriana. “De -
pois do relançamento do Colgate
Total 12 [que promete combater
bactérias], em 2005, consegui-
mos migrar grande parte dos
consumidores para ele”, conta.
Atualmente, essa é a pasta dental
mais vendida no país, por um
preço em torno de R$ 4.

A Colgate pesquisou durante
oito anos para desenvolver a no-
va tecnologia que, aliada ao
flúor, promete neutralizar a ação
dos ácidos do açúcar da placa
nos dentes, evitando o surgimen-
to da cárie. O novo ingrediente,

patenteado pela multinacional,
será chamada no mercado brasi-
leiro de “neutraçúcar ”. Segundo
a companhia, esse componente
reduz em 20% o aparecimento de
cáries, na comparação com um
creme dental apenas com flúor.

“O Brasil será o primeiro país a
receber o produto, ainda esta se-
m a n a”, disse Ricky Ramos, presi-
dente da Colgate-Palmolive no
Brasil, no evento anteontem.

O novo creme dental será pro-
duzido na fábrica de produtos de
higiene bucal da companhia na
rodovia Anchieta, em São Paulo.
Esse produto terá como foco os
mercados emergentes, onde há
maior incidência de cáries, disse
Adriana. No Brasil, 77% da popu-
lação já teve cárie.

Os países emergentes vêm im-
pulsionando o desempenho da
multinacional, que no terceiro
trimestre registrou aumento de
1,5% nas vendas globais, em rela-

ção a igual período do ano passa-
do, para US$ 4,39 bilhões. O lucro
da companhia somou US$ 656
milhões no mundo, praticamen-
te estável ante um ano antes.

Assim como a Colgate, a Proc -
ter & Gamble (P&G) e a Unilever
nunca investiram tanto na cate-
goria de cremes dentais no país.
A P&G, que historicamente era
forte no segmento de escovas de
dentes, lançou as pastas Oral-B
em 2009 e contratou a modelo
Gisele Bündchen para anunciar
sua linha de branqueadores.
Neste ano, a Unilever mudou a
identidade visual da marca Clo-
se Up, e as embalagens ganha-
ram a predominância da cor
preta, com o objetivo de passar
uma ideia de sofisticação.

O último grande lançamento
da Colgate foi o Colgate Sensitive
Pro Alivio, em 2009. Nesse seg-
mento, a líder é a Sensodyne, da
GlaxoSmithKline (GSK). (AM)

Curta

Arezzo, relógios e óculos
A varejista de calçados Arez -

zo&Co estuda explorar novos pro-
dutos como relógios e óculos, dis-
se ontem seu presidente Alexan-
dre Birman. “Para 2014, nós temos
certeza de que a continuidade do
volume de bolsas da marca Schutz
será crescente. E temos também a
oportunidade de pensar em novas
categorias, que cabem dentro da
nossa loja”, disse. “Estamos falan-
do em uma maior atenção ao seg-
mento de óculos, relógios e bijute-
r i a s .” A rede tem 429 lojas e quatro
marcas: Arezzo, Schutz, Anacapri e
Alexandre Birman. O projeto não é
de implementação imediata. “Mas
para o médio e longo prazo acre-
ditamos como bom viés de cresci-
mento a maior oferta de produtos
sobre as nossas marcas.” Birman
disse que a empresa tem visto di-
minuição no tráfego nas lojas des-
de maio. A estimativa de investi-
mento da Arezzo para 2014 deve
ficar “em linha com 2013”, entre
R$ 35 milhões e R$ 40 milhões.

Com produto mais caro, Avon eleva receita no Brasil
B e l ez a
Adriana Meyge
De São Paulo

A receita da Av o n no Brasil cres-
ceu 1% no terceiro trimestre, ante o
mesmo período do ano passado.
Em dólar constante, o indicador
aumentou 13%, beneficiado em
quatro pontos percentuais por
créditos de impostos no país.

Com base no resultado trimes-
tral, o comando da Avon conside-
rou que a estratégia de lançar pro-
dutos com apelo local e preços
mais altos foi bem-sucedida. “O

Brasil é um bom exemplo onde in-
vestimos em publicidade, precifi-
cação e produtos mais caros, e eles
estão se saindo excepcionalmente
b e m”, disse ontem Sheri McCoy,
CEO da Avon, a analistas.

Entre os lançamentos de beleza,
a diretora financeira da Avon, Kim-
berly Ross, destacou a linha de ma-
quiagem Avon Color, os hidratan-
tes Encanto e o perfume Garota de
Ipanema. “Esses produtos foram
desenvolvidos especificamente
para o mercado brasileiro, e fomos
capazes de lançá-los com sucesso a
um preço mais alto”, afirmou.

No entanto, o aumento nos pre-

ços no país fez com que o volume
de produtos vendidos pela compa-
nhia caísse em seu principal seg-
mento, o de beleza. A Avon não in-
formou quanto, mas na América
Latina houve recuo de 6% no nú-
mero de unidades vendidas.

Kimberly também disse que
no ano passado a Avon liquidou
estoques no Brasil no terceiro tri-
mestre, portanto a base de com-
paração é alta. “Este ano, com a
melhor gestão dos inventários, a
gente não precisou fazer isso”,
disse mais tarde ao Va l o r o vice-
presidente executivo da Avon no
Brasil, Ricardo Patrocínio.

Em dólares constantes, a receita
do segmento de moda e casa au-
mentou 18% no Brasil no terceiro
trimestre, como resultado de mu-
danças em merchandising e pre-
ços implementadas ao longo do
último ano, afirmou Kimberly na
teleconferência sobre o balanço. A
venda de produtos de beleza cres-
ceu 6% em valor, próximo à rival
Natura, que teve alta de 5,4% na re-
ceita no período.

Segundo ela, o ritmo de cresci-
mento na receita consolidada não
deve se repetir no quarto trimes-
tre, devido à base de comparação
forte em igual período de 2012.

A Avon registrou prejuízo de
US$ 5,5 milhões no terceiro tri-
mestre, ante lucro líquido atri-
buído aos acionistas de US$ 31,6
milhões no mesmo período do
ano passado. A receita líquida da
multinacional caiu 8% no mundo
e somou US$ 2,26 bilhões.

Na América Latina, o lucro
operacional da Avon recuou 14%,
para US$ 121,7 milhões. A receita
da companhia caiu 5% na região,
para US$ 1,2 bilhão. Em dólar
constante, houve alta de 6%.

A Ásia Pacífico apresentou o
maior recuo nas vendas, de 22%,
puxada por uma queda de 67% na

China. Na América do Norte, a re-
ceita encolheu 19%. Na região que
engloba Europa, Oriente Médio e
África, a receita ficou estável.

A Avon informou ontem que a
SEC, que regula o mercado de capi-
tais americano, propôs um acordo
com valor “s i g n i f i c a t i v a m e n t e”
maior do que os US$ 12 milhões
que a companhia havia sugerido
para encerrar um processo em que
é acusada de subornar autorida-
des em países como China, Brasil e
México. Caso um acordo nesse no-
vo patamar seja fechado, a Avon
disse que seu negócio seria afetado
substancialmente.

Bebidas Volume vendido de cerveja
diminui 5% e lucro recua 7,9%

Consumidor
não reage
e venda da
Ambev cai
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Castro Neves, da Ambev: “Acreditamos agora que [2013] vai ficar mais próximo do patamar mais baixo do ‘guidance’ ”

Marina Falcão
De São Paulo

O ambiente de consumo per-
manece difícil para A m b e v, mas
seus executivos demonstraram
certo entusiasmo quanto às
perspectivas para 2014, após a
divulgação dos resultados do
terceiro trimestre ontem.

Segundo o presidente da Am-
bev, João Castro Neves, os cená-
rios micro e macro serão melho-
res para a companhia no próxi-
mo ano. Para ele, que falou on-
tem a analistas e investidores, a
economia no Brasil dá alguns si-
nais de melhora em questões co-
mo inflação de alimentos e renda
disponível, que tornaram 2013
um ano bastante complicado pa-
ra o setor de bebidas.

No curtíssimo prazo, no en-
tanto, ainda há pouca luz para a
companhia. Dados preliminares
do Sistema de Controle de Pro-
dução de Bebidas (Sicobe) mos-
tram queda de 8% na produção
de cerveja no mês de outubro e
de 15% na de refrigerantes, na
comparação anual.

A Ambev reiterou a projeção
de que a indústria de cervejas no
Brasil este ano vai ficar estável
ou apresentar retração de “um
dígito baixo” em relação a 2012.
“Acreditamos agora que vai ficar
mais próximo do patamar mais
baixo do ‘g u i d a n c e’ ”, afirmou
Castro Neves.

Em um trimestre que não con-
tou com o impulso das vendas
durante a Copa das Confedera-
ções, os volumes de cervejas da

Ambev no Brasil caíram 5%. Na
categoria de bebidas não alcoóli-
cas, o recuo foi de 2% no país.

Por meio de aumento de pre-
ços e maior participação de pro-
dutos premium, a Ambev expan-
diu sua receita líquida em 5,3%
no trimestre, para R$ 8,46 bi-
lhões, um pouco abaixo da esti-
mativa de analistas ouvidos pelo
Va l o r P R O , serviço de notícias em
tempo real do Va l o r .

Bank of America Merrill Lynch
(BofA), Ágora, Safra, Banco Espí-
rito Santo (BES) e Ativa projeta -
vam, na média, aumento de
7,72% na receita.

A maior decepção foi o lucro
líquido, que caiu 7,9%, para R$
2,28 bilhões, enquanto as proje-
ções apontavam para um au-
mento de 6,4%.

Dois fatores contrariaram as
estimativas dos analistas para o
ganho final da Ambev: uma
maior despesa financeira líqui-
da, devido a perdas com varia-
ção cambial, e aumento da alí-
quota efetiva de imposto de ren-
da na Argentina.

A boa notícia dos resultados
da Ambev, em parte já prevista
pelos analistas, é que a compa-
nhia conseguiu melhorar a sua
margem Ebitda (antes de juros,
impostos, amortização e depre-
ciação) impedindo o crescimen-
to das despesas operacionais.

Na terça-feira, a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) con-
cedeu o registro de companhia
aberta à Ambev S.A., etapa da
reorganização societária da
companhia em curso. A listagem

na BM&FBovespa e na bolsa de
Nova York é aguardada para o
mês que vem.

No ano, as ações da Ambev re-
cuam 0,77%, enquanto o Iboves-
pa cai quase 11%.

Castro Neves reforçou tam-
bém que a Ambev vem trabalha-
do próxima ao governo federal
para criar um “ciclo virtuoso” de
“g a n h a - g a n h a”: menos carga tri-
butária para estimular investi-
mentos, menores preços, cresci-
mento de vendas e, consequente-
mente, mais arrecadação.

Com esse discurso, as fabrican-
tes do setor conseguiram adiar,
no mês passado, o aumento da
carga tributária sobre as bebidas
frias que estava previsto para ou-
tubro. A data para o novo au-
mento de impostos para o setor
ainda não está definida.

Segundo Nelson Jamel, diretor
financeiro da Ambev, a posterga-
ção terá impacto na redução da
inflação da cerveja. Além disso,
disse o executivo, a medida do
governo contribuiu na decisão da
Ambev de manter os investimen-
tos para este ano em patamar re-
corde (cerca de R$ 3 bilhões).

Castro Neves afirmou que os
investimentos mostram que a
Ambev está comprometida e oti-
mista com 2014, ano da Copa do
Mundo no Brasil. (Colaboraram
Letícia Casado e Renato Rostás)

Consumo também recua
nos EUA e no México
Marina Falcão e Renato Rostás
De São Paulo

O cenário duro para consumo
de cervejas hoje não é uma parti-
cularidade do Brasil. Estados Uni-
dos e México, dois dos principais
mercados da AB Inbev (controla-
dora da Ambev) no mundo, tam-
bém estão sob pressão.

Mas, assim como o Brasil, Mé-
xico e Estados Unidos têm bons
fundamentos de longo prazo,
disse Carlos Brito, presidente da
AB Inbev, em teleconferência
com analistas e investidores on-
tem. Dona de marcas como
Budweiser, Corona e Stela Artois,
a AB Inbev teve lucro líquido de
US$ 2,37 bilhões no terceiro tri-
mestre, alta de mais de 30,1% an-
te igual período de 2012.

A receita avançou 14,2%, para
US$ 11,73 bilhões, apesar da que-
da de 1,3% nos volumes vendi-
dos. Antes dos juros e dos impos-
tos, a companhia teve lucro de R$
3,9 bilhões, um avanço de 18,4%
na comparação anual.

Para Brito, os principais fato-
res que prejudicam seus maiores
mercados hoje são a inflação

dos alimentos e as condições ge-
rais da economia.

No terceiro trimestre, os volu-
mes de cerveja da companhia
nos Estados Unidos caíram 2,9%.
Brito disse que o país está aos
poucos voltando ao crescimento
e que a indústria de cerveja deve
voltar à tendência de expansão.

As de taxas de desemprego en-
tre homens adultos jovens, no
entanto, continuam a ser uma
preocupação para a companhia
nos Estados Unidos.

No México, onde os volumes
de cerveja da AB Inbev caíram
1,7% no terceiro trimestre, Brito
destacou fatores positivos como
o baratemento da energia e o
mercado doméstico “muito di-
n â m i c o”.

No caso do Brasil, onde o recuo
do volume vendido no terceiro
trimestre foi de 5%, há ainda a de-
saceleração do crescimento da
renda disponível do consumi-
dor. “As condições macro do país
poderiam ser melhores, mas o
governo está mantendo a infla-
ção sob controle, estimulando
investimentos e mantendo o ní-
vel de emprego”, afirmou Brito.

Dólar e inflação
afetam mercado
de vinhos até
setembro
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

A alta da inflação e a valorização
do dólar ante o real nos últimos
meses reduziram em 4,4% o consu-
mo de vinhos finos no país de ja-
neiro a setembro em comparação
com o mesmo período do ano pas-
sado, para 64 milhões de litros. A
queda foi puxada pelos importa-
dos, que recuaram 7,4%, enquanto
os produtos nacionais cresceram
7,3% e alcançaram uma participa-
ção de 23% no mercado total, a me-
lhor marca desde os 24,3% regis-
trados em todo o ano de 2009.

“A desvalorização do real provo-
ca o aumento imediato no preço
dos importados nas gôndolas dos
supermercados”, disse Henrique
Benedetti, diretor da União Brasi-
leira de Vitivinicultura (Uvibra).
Mesmo assim, a reação dos nacio-
nais não foi suficiente para impe-
dir a queda geral do mercado por-
que a inflação comprometeu o po-
der de compra dos consumidores,
disse. Segundo ele, as vinícolas na-
cionais também fizeram um rea-
juste médio de 10% nos preços des-
de janeiro para compensar parte
da alta dos custos, o que contri-
buiu para conter a demanda.

Para o diretor-executivo do Ins-
tituto Brasileiro do Vinho (Ibra-
vin), Carlos Paviani, o aumento das
vendas dos rótulos brasileiros
também reflete os primeiros resul-
tados do acordo fechado em outu-
bro de 2012 entre a entidade e as
associações nacionais de super-
mercadistas e de importadores de
bebidas (Abras e Abba). A negocia-
ção estabeleceu um programa de
estímulos à venda de vinhos finos
nacionais como alternativa ao pe-
dido de salvaguardas contra os im-
portados que havia sido apresen-
tado pelas vinícolas ao governo.

O acordo tinha como meta a
venda de 27 milhões de litros do
produto brasileiro no mercado in-
terno este ano (em 2012, foram
18,8 milhões de litros). Mas com o
consumo andando devagar, 2013
deve fechar com até 22 milhões de
litros. “Só atingiremos 27 milhões
de litros em 2015”, disse Paviani.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3  nov. 2013, Empresas, p. B12.




