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Pu b l i c i d a d e Ex-presidente da Vivo será o principal
executivo da empresa no país e assume função em janeiro

Roberto Lima
assume comando da
Publicis Worldwide

CLAUDIO BELLI/VALOR

Arthur Sadoun (à esq.), CEO da Publicis Worldwide, e Roberto Lima, chairman de nove agências da empresa no Brasil

Adriana Mattos
De São Paulo

O executivo Roberto Lima, que
deixou a operadora Vivo em 2011,
será o principal executivo da Publi -
cis Worldwide no Brasil, subsidiá-
ria do grupo Publicis — que deve se
tornar o maior conglomerado de
comunicação mundial após a fu-
são com a Omnicom.

Lima começa no cargo, que até
então não existia, no dia 2 de ja-
neiro, após seis meses de nego-
ciações. Ele ocupará a função de
chairman, e devem se reportar a
ele o presidente da agência Pu-
blicis, Orlando Marques, e o pre-
sidente da Talent, Julio Ribeiro.

A rede Publicis Worlwide no
país, que ficará sob o comando de
Lima, reúne nove agências: Publi-
cis Brasil, Salles Chemistri, Publicis
Red Lion, AG2 Publicis Modem,
Publicis Dialog, Digitas, Razorfish,
Talent e QG. A decisão não envolve
outras empresas do grupo Publi-
cis, não ligadas à subsidiária Publi-
cis Worldwide, como a F/Nazca
S&S, DPZ e NeogamaBBH.

A rede da Publicis Worldwide

tem se expandido rapidamente
nos últimos anos após aquisições e
crescimento orgânico. A Publicis
Worldwide faz parte do grupo Pu-
blicis. “É simplesmente impossível
cuidar de tudo de Paris. Nós preci-
sávamos de alguém que estivesse
mais de perto de todas as opera-
ções”, disse ontem o presidente da
Publicis Worldwide , Arthur Sa-
doun. A entrada de Lima deve tra-
zer maior agilidade na tomada de
decisões locais, segundo Sadoun.

“O fato do Brasil ter se tornado
um mercado mais relevante para
nós também justifica a decisão [...]
Nós vamos manter nossas opera-
ções sem fundir as agências. Cada
uma tem um diferencial, são inde-
pendentes. Não faria o menor sen-
tido juntá-las”, disse ele, em entre-
vista ao lado de Lima. O Va l o r apu -
rou que o país é o terceira maior
operação da Publicis Worldwide
no mundo (opera em cerca de 80
países) atrás dos EUA e França. Em
2012, o Brasil ultrapassou a Ingla-
terra em faturamento bruto.

Nas últimas semanas tem surgi-
do informações de que concorren-
tes do grupo Publicis e Omnicom

estariam aproveitando o momen-
to pré-fusão no mundo e teriam
sondado clientes e funcionários
das duas empresas. Martin Sorrell,
presidente do grupo WPP, disse
em conferência organizada pelo
Morgan Stanley neste mês que a
fusão "certamente perturbou a ba-
se de clientes e o quadro de funcio-
nários" da Publicis e Omnicom, in-
formou a Bloomberg.

“Não me preocupo com isso”,
disse Sadoun, quando questiona-
do sobre os comentários dos exe-
cutivos das empresas rivais. “En -
quanto os cães ladram, a caravana
p a s s a”, disse em francês, sem deta-
lhar como caminha as negocia-
ções, a respeito da fusão, com os
órgãos da concorrência no mun-
do, por não estar sob a sua alçada.

Para o grupo Publicis, outras
questões podem preocupar mais o
comando hoje. Além das negocia-
ções em torno da aprovação da fu-
são com a Omnicom nos países on-
de os grupos atuam, o fato de al-
guns mercado estarem registran-
do expansão mais lenta neste ano é
fator de apreensão para o presi-
dente do grupo Publicis, Maurice

Lévy. Em teleconferência de resul-
tados em outubro, ele disse que
“claramente as manifestações
mais violentas no Brasil são uma
p r e o c u p a ç ã o”, disse.

“O fato de que o mercado não
estar crescendo tão rápido como
o esperado na China também é
uma preocupação [...]. Então,
ainda estamos considerando um

crescimento de 5% nos merca-
dos emergentes no final do ano.
Nós sentimos cautelosamente
otimista sobre os mercados
emergentes”, disse.

Sem capacidade, Alpargatas
abriu espaço para Grendene

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Márcio Utsch, presidente da Alpargatas: “Deixamos um certa folga na base que agora vamos recuperar”

Calçados
Marina Falcão
De São Paulo

O presidente da calçadista Al -
pargatas, Márcio Utsch, disse que
a restrição de capacidade produ-
tiva dos últimos anos abriu espa-
ço para a concorrente Grendene
ganhar mercado no nicho mais
popular de sandálias. “Deixamos
um certa folga na base que agora
vamos recuperar”, disse o execu-
tivo ontem, durante reunião pú-
blica com analistas e investidores
promovida pela Apimec-SP.

De acordo com ele, a constru-
ção da nova fábrica de Montes
Claros (MG), inaugurada no mês
passado, estava planejada ini-
cialmente para 2008. “Mas daí
veio a crise financeira e suspen-
demos a operação temporaria-
m e n t e”, afirmou.

De lá para cá, a empresa cres-
ceu mais em faturamento do que
em volume de pares. “Concentra -
mos o foco em produtos de
maior valor agregado”, disse.

O executivo acrescentou que o
início das atividades da unidade
fabril permitirá à Alpargatas
crescer por ganho de participa-
ção de mercado no Brasil daqui
para frente. Em paralelo, a com-

panhia pretende expandir sua
presença em novos países.

Questionado sobre a gover-
nança da empresa por um inves-
tidor, Utsch afirmou que gosta-
ria que a Alpargatas fosse para o
Novo Mercado o quanto antes,
mas que isso era uma decisão
dos acionistas. Hoje, a empresa
está no Nível 1 da bolsa.

Segundo o executivo, a Alpar-
gatas tem balanço para pagar
mais dividendos. No entanto,
mais um vez, essa é uma decisão
que cabe aos sócios. A compa-
nhia é controlada pelo Grupo
Camargo Corrêa.

Aquisições de concorrentes
ainda estão no radar da empre-
sa. Utsch afirmou que a compa-
nhia está de olho apenas em em-
presas do setores de calçados,
vestuário ou acessórios. “Te m o s
alguns filtros. Não queremos
uma empresa nem muito gran-
de, nem muito pequena. Tem
que ser um negócio em que pos-
samos agregar valor e captar si-
nergias”, disse.

No ano passado, a Alpargatas
adquiriu a grife de moda carioca
Osklen. De acordo com Utsch, as
vendas “mesmas lojas” da rede
estão positivas este ano, apesar
do ambiente desafiador para o
setor de vestuário.

“Uma das sinergias que identi-
ficamos foi na produção de sapa-
tos. Juntamente com acessórios,
calçados representa 40% do fatu-
ramento da Osklen”, afirmou.

Antes do início da Copa do
Mundo, a companhia quer lan-
çar produtos de vestuário da
marca Havaianas. A iniciativa faz
parte do projeto de “brand ex-
tension” (extensão de marca) da
empresa. Toalhas e tênis da tra-
dicional marca de sandálias já
estão no mercado.

Apesar desses lançamentos, a
Copa poderá impactar negativa-
mente as vendas da Alpargatas,
previu Utsch.

“A Copa deve impulsionar cer-
vejas e televisores. Mas para o va-
rejo em geral não deve ser bom,
pois há muito fechamento de lo-
jas em dias de jogos”, afirmou o
executivo. “Quanto mais longe o
Brasil for na competição, pior.”

Mesmo no segmento de arti-
gos esportivos — a empresa é do-
na das marcas Mizuno, Topper e
Rainha — as perspectivas não são
tão animadoras. “Ninguém com-
pra um tênis novo para assistir
um jogo”, disse.

No entanto, ele acredita que, em
certa medida, os produtos alusivos
ao evento esportivo podem com-
pensar as vendas mais fracas.

Crocs negocia aporte para reestruturar operações
Jodi Xu
B l o o m b e rg

A Crocs, fabricante de calçados
conhecida por seus tamancos de
borracha coloridos, negocia com
firmas especializadas em aquisi-
ções, entre as quais o Blackstone
Group LP, um possível investi-
mento em suas operações, se-
gundo fontes que acompanham
as negociações.

Os recursos, que seriam obti-
dos com a venda de participação
minoritária ou com uma emissão
de títulos de dívida, poderiam
servir para uma recompra de
ações, de acordo com essas fon-
tes, que pediram para não serem
identificadas porque as informa-
ções ainda são sigilosas.

O plano da empresa é que o in-
vestidor de “private equity” apor -
te recursos que permitam traçar

um plano de reestruturação na
companhia. O novo parceiro fi-
nanceiro também teria voz na
composição do quadro adminis-
trativo, segundo as fontes.

O investimento em discussão,
conhecido como “i nv e s t i m e n t o
de capital privado em capital
a b e r t o” (Pipe, na sigla em inglês),
poderia ocorrer na forma de no-
tas conversíveis ou de ações pre-
ferenciais, segundo uma das fon-
tes. A Crocs, anteriormente, ha-
via negociado com firmas de
“private equity”, mas sem chegar
a um acordo, disseram neste mês
fontes a par da situação.

A Crocs vem tentando se reor-
ganizar desde que seus calçados
perderam popularidade, e as
vendas foram abaladas por imi-
tações e pela queda nos gastos
dos consumidores nos EUA.

Embora o executivo-chefe da

empresa, John P. McCarvel, no
cargo desde março de 2010, te-
nha comandado uma recupera-
ção, expandindo a linha de pro-
dutos, com outros estilos de cal-
çados, e a inauguração de novas
lojas, a Crocs não atingiu as me-
tas de lucro e reduziu as previ-
sões de venda.

As ações da empresa sediada
em Niwot, no Colorado, subiram
2,22% ontem, a US$ 13,84 em No-
va York, o que dá à empresa valor
de mercado de US$ 1,2 bilhão.

Em relação ao valor máximo
das cotações neste ano, as ações
caíram mais de 20%. E valem ape-
nas 20% das cotações alcançadas
em 2007, quando as vendas ain-
da dobravam a cada ano. O índi-
ce Bloomberg Americas Apparel,
que inclui empresas como a Nike
e a Steven Madden, subiu mais de
40% este ano, a patamar recorde.

Katy Michael, porta-voz da
Crocs, e o executivo-chefe McCar-
vel não retornaram os contatos
para comentar o assunto. Peter
Rose, porta-voz do Blackstone
Group, também não quis comen-
tar o tema.

A empresa, que tem baixo en-
dividamento e tinha mais de US$
330 milhões em caixa e equiva-
lentes no fim do terceiro trimes-
tre, divulgou em setembro que
vai ampliar o plano de recompra
de ações para até 17,8 milhões de
papéis, o equivalente a cerca de
20% das ações em circulação.

Essa recompra pode ajudar a
Crocs a diminuir a diluição dos
atuais acionistas.

A Crocs não conseguiu chegar
a um acordo para a venda, em
parte, pela queda das ações, que
tornou grande demais a diferen-
ça entre o que os possíveis inte-

ressados queriam pagar e o que a
empresa estava disposta a acei-
tar, disseram as fontes neste mês.

Os tamancos de borracha ain-
da representam cerca de 45% das
vendas da empresas, em unida-
de, de acordo números da Crocs
divulgados em teleconferência
sobre o balanço do terceiro tri-
mestre.

O setor de “private equity”, que
gastou em torno a US$ 36 bilhões
em aquisições no setor de varejo
entre 2004 e 2007, segundo da-
dos compilados pela Bloomberg,
teve sucesso parcial na recupera-
ção de varejistas problemáticas,
em meio ao baixo crescimento
dos Estados Unidos.

A Burlington Stores, da Bain
Capital Partners, vendeu ações
neste ano em acordo que avaliou
a varejista em US$ 2,7 bilhões, em
comparação aos US$ 2,1 bilhões

da época em que o fundo de Bos-
ton a comprou, em 2006.

A Warburg Pincus LLC, dona
do Neiman Marcus Group, conta-
bilizou lucro de 150% com a ven-
da da varejista de alto padrão pa-
ra um grupo de “private equity”,
anunciada em setembro, segun-
do fontes a par da situação.

A oferta pública inicial de
ações da Michaels Stores Inc.,
controlada pelo Blackstone
Group e Bain, ainda está penden-
te, desde que a empresa entrou
com registro para a operação em
março de 2012.

A To ys R Us Inc., controlada
pela Bain e KKR & Co., suspen-
deu seu plano de abrir o capital
em março, depois de ter entrado
com o registro para a oferta pú-
blica inicial de ações, em maio
de 2010. (Tradução de Sabino
Ahumada)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 nov. 2013, Empresas, p. B15.




