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Invest idor
desiste
da Água
de Cheiro
Pe r f u m a r i a
Adriana Meyge
De São Paulo

Os investidores estrangeiros
da Brazil Beauté deixaram a Água
de Cheiro apenas seis meses após
comprarem o comando da rede
de perfumaria e cosméticos. E o
plano de transformar as lojas em
uma rede multimarcas parece es-
tar saindo agora do papel.

Os franqueados, apurou o Va -
lor, não vinham recebendo produ-
tos de forma regular desde o ano
passado. Artigos de alto giro estão
esgotados. Liderada pelo executi-
vo americano Paul Block, a Brazil
Beauté havia anunciado o plano de
transformar a Água de Cheiro em
uma rede multimarcas.

Na semana passada, a Água de
Cheiro comunicou aos lojistas
que a Pa s s i o n — maior distribui-
dora de perfumes e cosméticos
de do Brasil, pertencente ao em-
presário Marcos Rothenberg —
será a vendedora exclusiva de
produtos para a Água de Cheiro.
A empresa não informou se é
apenas uma parceria ou se Ro-
thenberg é um novo sócio da
Água de Cheiro. O grupo RR, do-
no da Passion, negou que tenha
comprado uma parte da rede.

A Passion fabrica e distribui
produtos de marcas estrangeiras
como fragrâncias da Puma, Ch-
ristina Aguilera, Gabriela Sabati-
ni, Forum e GAP e a linha de ma-
quiagem Marcelo Beauty. Os pro-
dutos são considerados “presti -
g e” — entre popular e de luxo.

Além de Paul Block, ex-presi-
dente mundial da Revlon e presi-
dente de uma firma de investi-
mentos, a Brazil Beauté também
tinha como sócios o executivo Re-
naud Dutreil, ex-presidente da
unidade americana da LVMH, do -
na da Louis Vuitton, e o empresá-
rio brasileiro Joe Lago, ex-sócio
da grife de moda Ellus. Joe Lago
continua na Água de Cheiro.

Um dos motivos da saída dos
sócios estrangeiros teria sido de-
sentendimentos com o empresá-
rio mineiro Henrique Pinto, fun-
dador da construtora Tenda, que
comprou a Água de Cheiro em
outubro de 2009. Ele havia sido
nomeado membro do conselho
de administração, mas não que-
ria afastar-se das decisões, se-
gundo fontes. A sede da Água de
Cheiro fica no prédio da Global -
bras, holding comandada por
Pinto com atuação em diversos
setores. O empresário é conheci-
do por seus pares por ser uma
pessoa de gênio difícil.

Fundada em Belo Horizonte
há 37 anos, a Água de Cheiro
cresceu agressivamente após ser
adquirida por Pinto. Até o fim de
2011, a empresa tinha mais que
triplicado o número de lojas, pa-
ra 860 pontos, a maioria fran-
quias, e multiplicado o fatura-
mento por cinco, atingindo R$
375 milhões. Mas o empresário
não conseguiu investir na opera-
ção, chegando ao ponto de as lo-
jas ficarem desabastecidas. A em-
presa não divulgou dados mais
recentes, mas alguns franquea-
dos precisaram fechar suas lojas
devido à falta de produtos.

Mesmo alguns lojistas com
mais tempo de casa e que têm
apreço pela marca acham que
ela está desgastada e precisa ser
revitalizada. O plano era que a
Brazil Beauté entrasse com capi-
tal e gestão, mas, segundo fon-
tes, eles nem chegaram a capita-
lizar a empresa.

A Água de Cheiro foi procura-
da, mas não se pronunciou.
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Petrópolis investe R$ 2,2 bilhões no NE
C e r ve j a
Beth Koike
São Paulo

A cervejaria Pe t r ó p o l i s vai in-
vestir cerca de R$ 2,2 bilhões no
Nordeste nos próximos cinco
anos. Deste montante, R$ 1,2 bi-
lhão serão para duas novas fá-
bricas e R$ 1 bilhão para a cons-
trução de 86 centros de distri-
buição na Bahia, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Pa-
raíba, Ceará e Maranhão.

Hoje, a Petrópolis inaugura a
sua primeira fábrica no Nordes-
te. A nova unidade, localizada
na cidade de Alagoinha, na Ba-
hia, recebeu investimento de R$
600 milhões e terá capacidade
para produzir 6 milhões de hec-
tolitros, por ano.

Segundo a empresa, foram
consumidos somente na Bahia
200 mil hectolitros de cerveja da

marca Itaipava, entre os meses de
agosto e outubro — período em
que a nova fábrica ainda operava
de forma parcial. De lá para cá, a
participação de mercado da Pe-
trópolis praticamente dobrou,
saindo de 0,5% para 0,97%, de
acordo com dados da Nielsen.

A Petrópolis também está
construindo uma outra fábrica
em Itapissuma, situado a 45 km
de Recife, que deve ficar pronta
em maio do próximo ano. Essa
unidade em Pernambuco terá a
mesma capacidade da fábrica de
Alagoinhas e também receberá
investimentos de R$ 600 milhões.

As duas unidades fabris do
Nordeste aumentarão em 48% a
capacidade de produção da Pe-
trópolis. Um dos diferenciais
dessas fábricas são os equipa-
mentos alemães, da empresa
Krones AG, que possibilita o uso
de 3,3 litros de água para cada
litro de cerveja, proporção al-

cançada por fábricas internacio-
nais de ponta do setor, segundo
a Petrópolis.

Uma das estratégias da cerve-
jaria para fortalecer sua presen-
ça no mercado nordestino são
os patrocínios. Dois estádios de
futebol na região foram batiza-
dos com a marca da cerveja: Itai-
pava Arena Fonte Nova (em Sal-
vador) e Itaipava Arena Pernam-
buco. A Petrópolis tem o direito
de estampar o nome de sua cer-
veja por 10 anos, prorrogáveis
por mais 20 anos.

“Escolhemos o futebol, uma
das paixões brasileiras, e unimos
à cerveja, outra paixão nacional,
para criarmos vínculos perma-
nentes com os nordestinos”, dis-
se Douglas Costa, diretor de mer-
cado do Grupo Petrópolis, em
nota. Além do futebol, os está-
dios receberão eventos patroci-
nados pela cervejaria como
shows musicais, entre outros.

A l i m e n to s Capacidade de produção de molhos, em
dois anos, mais do que dobra em Goiás e em São Paulo

Para crescer mais,
Sakura volta-se para
Norte e Nordeste
Letícia Casado
De São Paulo

Foram quatro anos investindo
em ampliação da capacidade pro-
dutiva nas fábricas de Ouvidor, em
Goiás, e de Boituva, em São Paulo.
Agora, a fabricante de alimentos
Sakura, mais conhecida como
marca de shoyu, o molho de soja,
prepara-se para dobrar a produ-
ção de molhos líquidos — grupo
que inclui os de pimenta, de alho e
inglês — e focar as vendas nas re-
giões Nordeste e Norte para voltar
a crescer perto de 17%, taxa média
dos últimos cinco anos.

A Sakura faturou R$ 180 mi-
lhões em 2012 e deve crescer 11%
este ano, para R$ 200 milhões. A
empresa percebeu que, para voltar
ao ritmo de 17%, precisa ir para lo-
cais menos saturados do que Sul e
Sudeste, onde suas vendas crescem
10% ao ano. Nas regiões Norte e
Nordeste, a taxa é de 20%.

O presidente da Sakura, Renato
Kenji Nakaya, diz que a empresa
tem 80% do mercado de shoyu no
país. “Os concorrentes não cres-

cem na mesma velocidade e não
investem o que a gente investe.” Ele
também é vice-presidente do hos-
pital Santa Cruz, em São Paulo.

Em shoyu, a Sakura concorre
com as marcas Yo k i , Cepêra e Jim-
mi. Segundo a E u r o m o n i t o r, as
vendas de molho de soja no Brasil
vêm crescendo. Em 2009 somaram
US$ 47,9 milhões. Neste ano de-
vem alcançar US$ 75,1 milhões,
8,7% a mais do que em 2012. Em
molho para salada, os concorren-
tes são Unilever e Cargill.

O portfólio da Sakura tem 300
itens, de seis categorias — mo -
lhos líquidos e pastosos, sopa,
cobertura de sorvete, conserva
vegetal e tempero. Além da que
leva o nome da empresa, a Saku-
ra tem as marcas Missô, Kenko,
Bravo, Aji no Shoyu, Cereja, de
alimentos, e Taiki, de bebidas.
Tem quatro fábricas, sendo três
em São Paulo e uma em Goiás.

Roberto Ohara, vice-presiden-
te da Sakura, diz que a empresa
investe entre 4% e 7% do fatura-
mento em pesquisa e desenvolvi-
mento a cada ano.

O principal canal de negócio é o
varejo (responde por 70% das ven-
das ), seguido pelo food service
(20%), ingredientes para outras in-
dústrias (8%), e exportação (2%). A
Sakura fabrica molhos para mar-
cas próprias de Wa l m a r t , Carre -
four e Grupo Pão de Açúcar, e pro-
dutos específicos para Sadia, B o b’s
e China in Box. A empresa tem par-
ceria com a Embrapa para produ-
zir pimentas usadas nos molhos.

A linha de molhos líquidos é
prioridade para a empresa e inclui
shoyu, molho inglês, de pimenta e
de alho. Este grupo de produtos
concentrou os investimentos na
ampliação da produção, em Goiás
e em São Paulo: dos atuais 40 mi-
lhões de frascos produzidos ao
ano, a Sakura planeja aumentar
para 84 milhões de frascos anuais,
dentro de dois anos.

Há três semanas a Sakura inau-
gurou a ampliação da fábrica em
Goiás. Até então, ela produzia 15%
do volume total. Com a ampliação,
pode chegar a 50%. Maquinário,
estrutura fabril e construção de
um centro de distribuição, entre

Philip Morris vai disputar o mercado
de cigarro eletrônico a partir de 2014
Est rat é g i a
Mike Esterl
The Wall Street Journal

A gigante do tabaco Philip Mor-
ris International anunciou que vai
entrar no aquecido mercado de ci-
garros eletrônicos no ano que vem
e acelerar os planos para outros
produtos alternativos, num mo-
mento em que as vendas de cigar-
ros tradicionais estão caindo.

Anteontem, a dona das marcas
Marlboro e L&M baixou as expec-
tativas de lucro para 2014. E ressal-
tou que o volume mundial de ci-
garros poderia diminuir 3% pelo
segundo ano consecutivo e que vai
aumentar em US$ 100 milhões os
gastos com produtos alternativos.

“Estamos enxergando 2014 co-
mo um ano de investimento”, disse
o diretor-presidente, Andre Ca-
lantzopoulos, em conferência or-
ganizada pelo Morgan Stanley.

A Philip Morris tem uma fatia
estimada de 29% do mercado de ci-
garros global, sem incluir os Esta-
dos Unidos e a China. (Em 2008,
ela foi desmembrada da líder do
setor nos EUA, a Altria Group . Já o
mercado chinês é dominado por
uma empresa estatal.)

Grandes aumentos de impostos

especiais sobre o consumo na Rús-
sia e nas Filipinas, a introdução de
advertências nas embalagens da
Austrália e restrições mais rígidas à
comercialização em um número
maior de países pressionam as
vendas de cigarros tradicionais.

Rivais como British American
To b a c c o, Japan Tobacco e Imperial
To b a c c o lançaram ou vão lançar ci-
garros eletrônicos, que usam pi-
lhas para transformar um líquido
com nicotina em vapor.

As vendas mundiais de cigarros
eletrônicos somam US$ 2 bilhões,
uma pequena fração do mercado
de tabaco, de US$ 800 bilhões. Mas
estão crescendo rapidamente, e o
cigarro eletrônico é visto como
menos nocivo que o tradicional
porque não usa combustão.

“Nossa maior oportunidade de
crescimento está na comercializa-
ção de produtos de risco reduzi-
d o”, afirmou Calantzopoulos.

A ideia é começar a vender ci-
garros eletrônicos no segundo se-
mestre de 2014 usando a tecnolo-
gia atual. Mas Calantzopoulos diz
que há um potencial maior em ou-
tra tecnologia em desenvolvimen-
to pela empresa, que imita melhor
os cigarros tradicionais — usa ta-
baco no lugar do líquido da versão
eletrônica e não precisa de pilha.

Calantzopoulos diz que a em-
presa deve começar a testar o pro-
duto em várias cidades no segun-
do semestre do ano que vem e pro-
mover o primeiro lançamento na-
cional em 2015. Antes, a empresa
havia informado que tais produtos
seriam lançados em 2016 ou 2017.

A Philip Morris afirmou que o
volume de cigarros vendido fora
dos EUA e da China deve diminuir
3% este ano, comparado com uma
queda de 0,7% em 2012. Em 2014,
a expectativa é que o volume caia
outros 2% a 3%. A empresa prevê
que o declínio anual diminua para
1% a 2% em 2015, à medida que as
economias europeias melhorem e
as consequências negativas do au-
mento de impostos diminuam.

A Philip Morris projetou que seu
lucro ajustado em moeda neutra
por ação suba de 6% a 8% em 2014,
abaixo da estimativa de 10% para
2013 e da meta de longo prazo de
10% a 12% para o crescimento
anual do lucro. E acrescentou que
permanece confiante na volta a
um crescimento de dois dígitos em
2015. A ação da empresa fechou
com queda de 3% ontem na Bolsa
de Nova York, cotada a US$ 86,60.

Leia na página B15 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

LEONARDO RODRIGUES / VALOR

Nakaya, presidente da Sakura, investiu nos últimos três anos R$ 25 milhões

REUTERS/TONY GENTILE

Calantzopoulos, da Philip Morris: lucro menor e foco em produto alternativo

outras mudanças, receberam R$
20 milhões, metade em recursos
próprios. O restante foi financiado
pelo Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste
(FCO). A Sakura também investiu
R$ 5 milhões na fábrica de Boituva

(SP), onde são fermentados ingre-
dientes para shoyu. Instalou equi-
pamentos para processar missô
(sopa japonesa), massa de soja e
arroz. O plano de expansão de R$
25 milhões foi informado pelo Va -
lor em 2009.

Curtas

Venda de calçado sobe
As vendas de calçados no vare-

jo brasileiro devem encerrar
2013 com alta de 11,3%, para
R$ 43,13 bilhões, segundo levan-
tamento do Instituto de Estudos
e Marketing Industrial (Iemi).
Em volume de pares, o setor deve
crescer 5,5%, desempenho abai-
xo do registrado no ano passado,
quando a alta foi de 6,4%. Na in-
dústria, o faturamento deve
avançar 11,1%, para R$ 26,5 bi-
lhões. E o volume de pares deve
ser 7% maior, projeta o Iemi, aci-
ma dos 5,5% em 2012. O consu-
mo aparente (resultado da soma
da produção nacional com a im-
portação menos a exportação)
em volume de pares fechará o
ano com alta de 7,4%. Segundo o
Iemi, as importações em pares
subirão 12,1% — bastante acima
do crescimento do ano passado,
de 4,9%. As exportações, que en-
cerram 2012 estáveis, devem su-
bir 5,4% este ano.

SABMiller quer margem
A S A B M i l l e r, segunda maior

cervejaria do mundo e fabrican-
te das marcas Miller Lite, Pilsner
Urquell e Peroni, quer vender
mais cervejas “p r e m i u m” para
melhorar suas margens de lucro,
especialmente nos mercados
maduros da Europa e Estados
Unidos, informa o “Financial Ti-
mes”. Alan Clark, presidente do
grupo, disse ontem que essas
cervejas respondem por 25% a
28% do mercado americano, mas
a participação da SABMiller é de
9%. Clark também confirmou
que a SABMiller está em busca de
aquisições. A companhia anun-
ciou uma alta de 0,6% na mar-
gem operacional de lucro, para
23,7%, nos seis meses encerrados
em setembro, número que ficou
dentro das expectativas mais al-
tas de analistas. A venda de cer-
vejas mais caras ajudará a com-
pensar o consumo estagnado
nos mercados desenvolvidos.

va l o r .com.br

M a r ket i n g
A Fifa assinou um novo acordo de
patrocínio com a Adidas com
validade até 2030. Com o acerto,
a relação comercial vai se
estender por 60 anos, desde que
teve início na Copa do Mundo de
1970. As bases financeiras do
contrato não foram reveladas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 nov. 2013, Empresas, p. B14.




