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Ambev conclui mudança societária
Bebidas
Natalia Viri
De São Paulo

As ações da Ambev tiveram
forte movimentação na bolsa na
sexta-feira, no dia de conclusão
da reorganização societária que
deixará a companhia apenas
com capital votante.

O giro dos papéis ordinários —
que não pertencem ao Ibovespa
— foi de R$ 622,1 milhões, equi-
valente a 20 vezes a movimenta-
ção média dos últimos 12 meses,

de R$ 30,1 milhões. O volume
movimentado pelos papéis pre-
ferenciais também foi elevado,
de quase três vezes a média
anual, em R$ 647,5 milhões — o
segundo maior do índice de refe-
rência da BM&FBovespa, atrás
apenas da Va l e .

A ação ordinária fechou o dia
em alta de 2,4%, a R$ 87, enquan-
to os papéis preferenciais avan-
çaram 2,12%, a R$ 86,80, pratica-
mente zerando a diferença entre
as duas espécies de ativos.

A reorganização não envolve
apenas a troca de ações. O que

ocorrerá é a mudança da compa-
nhia que é listada: sai a Ambev, en-
tra a Ambev S.A., que tem estrutura
mais simples, sem diversos veícu-
los de investimentos que compu-
nham sua estrutura societária.

Cada ação preferencial ou ordi-
nária da Ambev dará direito a cin-
co papéis ordinários da nova Am-
bev S.A.. A relação de troca se ba-
seia no número de papéis de cada
companhia: enquanto a Ambev
“a n t i g a” tem 3,1 bilhões de ações, a
nova terá 15,7 bilhões. Cada papel
deve ser negociado ao redor de R$
17 a partir do próximo pregão.

“A negociação com uma só clas-
se de ação, e no caso, ordinárias,
alinha os interesses dos acionistas
minoritários com os dos controla-
dores. Aliado a isso, a liquidez nas
PNs, que é elevada, migrará para as
ordinárias, que negociam 7,5 vezes
menos que as preferenciais”, afir-
mou XP Investimentos em nota. A
nova classe de ações dá direito a
um “tag along” de 80% — se os con-
troladores venderem suas ações
para um novo grupo, os minoritá-
rios recebem ao menos 80% do va-
lor pago pelas ações que com-
põem o bloco de controle.

Curtas

Consumo e inflação
Pesquisa de preços e corte de

gastos ocupam a rotina de con-
sumidores que sentem os efeitos
da inflação. Levantamento do
instituto Data Popular mostra
que o hábito de comparar preços
teve uma escalada. O mais signi-
ficativo ocorreu nas classes C e
D/E, nas quais a fatia de entrevis-
tados que declarou pesquisar
preços saltou de cerca de metade
do total em março para 65% em
setembro. “Esse é o reflexo que já
capturamos da conjuntura eco-
nômica menos favorável”, disse
Renato Meirelles, presidente do
Data Popular, à Folhapress.

Iguatemi no JK
A administradora de shopping

centers Iguatemi tem interesse em
elevar sua fatia de 50% no Shop-
ping JK Iguatemi, em São Paulo,
afirmou na sexta-feira o presiden-
te da companhia, Carlos Jereissati
Filho, durante teleconferência de
resultados na sexta-feira. “A gente
está investindo [no JK Iguatemi] e,
se vier a mercado, a gente tem in-
teresse. É mais uma participação
que a gente pode adquirir entre
tantas outras do nosso portfólio”,
disse. “Às vezes os sócios não têm
interesse em continuar investindo
e a gente tem interesse em investir
para crescimento futuro.”

Brinquedos Fabricante já é a segunda maior do mundo, à frente da Hasbro

Lego se reinventa e cresce
mais do que concorrentes
Katarina Gustafsson
Bloomberg Businessweek

Os fãs do Lego não precisam
mais se preocupar com a possibi-
lidade de o gato ou o cachorro
derrubarem suas construções.
Eles poderão afugentar bichos de
estimação inoportunos ou ir-
mãos menores com a R3ptar. A
“cobra robótica”, que pode ser
programada a partir de um apli-
cativo do smartphone, é equipa-
da com uma mandíbula mecâni-
ca e com caninos que enxotarão
até o irmãozinho mais arrojado.

O R3ptar está entre as criações
com as quais a fabricante dina-
marquesa de brinquedos conta
para continuar relevante na era da
internet — e no Natal. A ampliação
de sua linha de produtos para
atrair usuários mais velhos com
kits mais complexos está ajudan-
do a Lego a manter um crescimen-
to mais acelerado que o das con-
correntes Mattel e H a s b r o. O suces-
so da Lego “está em abraçar o que
[o ambiente] digital é capaz de fa-
zer ”, diz o diretor de marketing
Mads Nipper. Como prova, ele cita
os 20 milhões de visitantes men-
sais dos sites da Lego e os mais de
100 milhões de exemplares de jo-
gos de videogames vendidos por
suas parceiras licenciadas.

Ainda controlada pela família
do carpinteiro Ole Kirk Kristian-
sen, que fundou a empresa em
1932, a fabricante se distanciou
bastante da época em que produ-
zia ioiôs, patinhos e carros de
bombeiro feitos de madeira. Para
aumentar sua atratividade para as
meninas, lançou a série Lego
Friends, que inclui um navio de
cruzeiro e um playground para ga-
tos. Em fevereiro a empresa vai lan-
çar um longa-metragem de ani-
mação estrelado por Chris Pratt,
Will Ferrell e Morgan Freeman. E
também está resgatando constru-
tores mais velhos com kits para re-
criar prédios memoráveis, como a
Casa Branca, o Big Ben e casas pro-
jetadas por Frank Lloyd Wright.

A cobra do R3ptar pode ser
montada a partir de um kit de 601
peças lançado este ano, que inclui
sensores, software e motores para
controlar os movimentos e a fala
do robô. Conhecido como EV3, o
kit, que custa US$ 350, é a terceira
versão da série Mindstorms, lança-
da em 1998. Inclui instruções para
criar cinco robôs que andam e fa-
lam, entre os quais a cobra; o
Skip3r, semelhante a um escor-
pião; e o Ev3rstorm, baseado nos
índios americanos Mohawk. “Esses
robôs têm um ar desafiador”, diz o
projetista Lars Joe Hyldig, que pas-
sou cerca de três anos para desen-
volver esses personagens. “Eles po-
dem surpreender.”

Embora sejam suficientemen-
te simples para serem montados
por crianças de 10 anos, os brin-
quedos da série Mindstorms são
comprados por muitos adultos
para uso próprio, afirma a Lego.
“Estou ansioso por comprar al-
guns desses para minhas sobri-
nhas e sobrinhos e para ‘ajudá-
los’ a montar”, escreveu o fã Tom
Cullen no Twitter em setembro. A
Lego convidou fãs adultos do
mundo inteiro para ajudar a
criar 12 projetos bônus para o
novo kit EV3, como uma guitarra
elétrica e uma escavadeira — de -

pois, as instruções de montagem
são postadas on-line.

Os robôs da série Mindstorms,
de aparência ameaçadora, não de-
vem ajudar a conter as críticas de
alguns fãs de que a Lego está se dis-
tanciando demais dos brinquedos
que cativaram crianças por gera-
ções. Segundo estudo divulgado
este ano por Christoph Bartneck,
um ex-funcionário da Lego que é
professor da Universidade de Can-
terbury em Christchurch, Nova Ze-
lândia, os minipersonagens da fa-
bricante de brinquedos ficaram
com mais cara de mau nas últimas
quatro décadas, à medida que a Le-
go abraçou temas que remetem
mais a conflitos. Um kit baseado
na série de TV “Os Simpsons”, que
deve ser lançado no ano que vem.
irritou alguns dos membros da co-
munidade on-line da Lego, que re-
clamam que ele não é próprio para
o público da empresa. “Lego, não
faça os Simpsons!”, escreveu um
usuário num fórum. “Não é um as-
sunto para crianças! Se vocês fize-
rem, vou boicotar seus produtos.”

Preocupações como essas não
têm se refletido nas vendas da Le-

go, que estão ultrapassando as de
suas principais concorrentes, aju-
dadas pelos novos produtos e pelo
crescimento na Ásia. A receita da
empresa aumentou 13%, para 10,4
bilhões de coroas dinamarquesas
(US$ 1,89 bilhão), na primeira me-
tade deste ano. A receita da con-
corrente Mattel, de maior porte,
aumentou 4% e a da Hasbro, que a
Lego superou para se tornar a se-
gunda maior fabricante mundial
de brinquedos no início do ano, re-
velou ligeiro recuo.

A Lego dobrou sua participação
de mercado desde 2008, diz Ro-
bert Porter, analista da Euromoni-
tor. Entre suas principais congêne-
res, “a Lego foi a de maior sucesso
nos últimos anos”, diz ele. A com-
panhia tem cerca de 60% do mer-
cado de brinquedos de montar,
que, segundo estima a Euromoni-
tor, crescerá para mais de US$ 10
bilhões até 2017, em relação aos
cerca de US$ 7,7 bilhões de 2012.

A Lego está adicionando novas
fábricas na China e pretende ex-
pandir as vendas no país, num mo-
mento em que o aumento da ren-
da elevou a demanda, disse seu

principal executivo, Jorgen Vig
Knudstorp, à TV Bloomberg em
outubro. Em resposta à demanda
maior nos mercados emergentes,
os novos robôs vêm com versões
na língua local em 10 países, como
Rússia, China e Coreia do Sul.

Para continuar a encabeçar as
listas de presentes de Natal — a
empresa obtém 70% de sua recei-
ta nos dois últimos meses do ano
-—, os executivos da Lego dizem
que a fabricante precisa conti-
nuar a refrescar sua linha sem se
indispor com os fãs tradicionais.
“Temos de manter essa renova-
ç ã o”, afirma o diretor financeiro
John Goodwin. Mas isso não
quer dizer que não haverá espa-
ço para as tradicionais peças de
construção coloridas que há
muito são sinônimo de Lego.
“Ainda consideramos que a brin-
cadeira física terá um papel fun-
damental mesmo num mundo
digital”, diz Goodwin. “A alegria
que se obtém com a criação físi-
ca não pode ser plenamente re-
produzida por meio de uma ex-
periência virtual.” (Tradução de
Rachel Warszawski)

Globo Marcas tem
90 contratos para
Copa do Mundo
L i c e n c i a m e n to
Letícia Casado
De São Paulo

Licenciadora da Fifa no Brasil, a
Globo Marcas fechou até agora 90
contratos com 70 fabricantes para
vender os produtos oficiais da Co-
pa do Mundo de 2014 no Brasil.
Cerca de 1,6 mil itens foram auto-
rizados pela Fifa— a maior parte
está sendo fabricada e deve chegar
ao varejo nas próximas semanas,
para aproveitar a temporadas de
presentes do Natal. Até junho, cer-
ca de 200 lojas oficiais da Copa de-
vem ser abertas pela varejista Du -
fry e por um sistema de quiosques
elaborado pela Globo Marcas.

O portfólio deve crescer para 2
mil até o evento. “Os produtos ofi-
ciais licenciados já passaram da fa-
se de protótipo e estão na fase de
f a b r i c a ç ã o”, disse ao Va l o r José
Luiz Bartolo, diretor de licencia-
mento da Globo Marcas.

A empresa licencia sete grupos
de produtos: vestuário, calçado e
acessório; mala, mochila e bolsa;
bola e brinquedo; papelaria; deco-
ração; itens de torcida (bandeira,
por exemplo); e souvenir. Alimen-
tos e bebidas não fazem parte do
contrato de licenciamento com a
Fifa. E cabe à Fifa combater a falsifi-
cação de produtos licenciados.

Os itens vão ser vendidos no va-
rejo “geral” — supermercado, pa-
pelaria e loja de material esportivo
e de brinquedo, etc —, e em 200 lo-
jas “oficiais”, entre as quais unida-
des administradas pela rede suíça
de varejo de viagem Dufry e quios-
ques em shoppings centers, mode-
lo elaborado pela Globo Marcas.

Das 200 lojas oficiais, cerca de
70 estarão dentro dos 12 estádios
que vão receber os jogos. Outras
estarão espalhadas pelos centros
de algumas capitais e em aeropor-
tos. O plano é que essas lojas sejam
inauguradas até 60 dias antes do
campeonato, que vai de 12 de ju-
nho a 13 de julho de 2014.

A Copa das Confederações, em
junho, teve 22 lojas oficiais em seis
estádios, somando 1.840 m² de
área de vendas. Para a Copa do
Mundo, o plano é triplicar esse ta-
manho, diz Bartolo. As lojas ofi-
ciais serão fechadas 30 dias após o
evento, como aconteceu na Copa
das Confederações. Segundo ele, a
venda dos produtos licenciados na
Copa das Confederações superou a
dos jogos na África do Sul, em
2010, e na Alemanha, em 2006.

E a Globo Marcas desenhou um
projeto de “licenciamento de
quiosques oficiais” similar a um
sistema de franquias, “mas com re-
gras mais simples”, diz Bartolo. Os
quiosques devem ser abertos a
partir de janeiro, e operados por
pequenos e médios empresários. A
Globo Marcas teve “muita conver-
s a” com o Sebrae a respeito da for-
matação desse sistema, diz ele.

No atual estágio, a Globo Mar-
cas faz a “l i g a ç ã o” entre o varejo e o
licenciado. Criou um site com o ca-
tálogo dos produtos licenciados e
montou um showroom na unida-
de da Rede Globo instalada na zo-
na sul de São Paulo, onde o varejis-
ta pode marcar horário para visi-
tar. Negociação e encomenda são
feitas diretamente com as fabri-
cantes — entre as quais, Grendene
(calçados) Foroni (papelaria),
Malwee (vestuário).

NILANI GOETTEMS

José Luiz Bartolo, da Globo Marcas: 1,6 mil artigos já têm o aval da Fifa

FREYA INGRID MORALES/BLOOMBERG

Nipper, da Lego: tecnologia digital integrada aos kits de montar e foco também em consumidores de mais idade
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Text Box
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