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Hypermarcas reduz equipes de venda, de 12 para 2
Est rat é g i a
Adriana Meyge
De São Paulo

A Hypermarcas redesenhou sua
área de vendas, que em 2010 era
formada por doze equipes origi-
nárias de diversas empresas adqui-
ridas nos anos anteriores. Em
2012, eram nove times e, este ano,
a companhia concluiu o processo
e ficou só com dois: de higiene e
beleza (divisão de consumo) e de
medicamentos (divisão farma).

Segundo o presidente da com-
panhia, Claudio Bergamo, a nova
equipe de consumo foi formada
em fevereiro e, desde então, 70%
dos líderes de venda foram troca-
dos. “As equipes das empresas que
compramos tinham outra cultu-
r a”, disse ontem Bergamo, em reu-
nião anual com analistas e investi-
dores. “O foco era em ‘sell in’ [ven -
da da indústria para o varejo], e is-
so não é sustentável”, afirmou. A
nova equipe tem como missão
pensar nas vendas do varejo para o
consumidor. Segundo Bergamo,

2014 será um ano para amadure-
cer a nova estrutura.

Questionado por analistas, Ber-
gamo disse não estar com medo da
concorrência das multinacionais.
Segundo ele, a competição de
grandes empresas estrangeiras
não é uma ameaça e não está entre
os principais riscos para a Hyper-
marcas. O executivo destacou que
a Hypermarcas vem disputando
espaço com multinacionais desde
a época da A r i s c o, empresa que
deu origem ao grupo e depois foi
vendida para a U n i l e v e r. “Te m o s

como vantagens a agilidade e o co-
nhecimento dos consumidores”,
disse o presidente da unidade de
consumo, Nicolas Fischer .

Na divisão de medicamentos,
Bergamo disse que existe uma re-
gulação muito forte no Brasil e
que não adianta as multinacio-
nais colocarem muito dinheiro,
porque é difícil atuar nesse mer-
cado. O presidente da divisão far-
ma, Luiz Violland, disse que a
equipe de vendas de medicamen-
tos vai aumentar 20% neste ano, e
o número de visitas vai dobrar,

com o objetivo de garantir um
melhor abastecimento e exposi-
ção dos produtos nas farmácias.

Após 28 aquisições, a Hyper-
marcas não faz nenhuma compra
desde 2011 e centrou a estratégia
no crescimento orgânico. Analis-
tas perguntaram se a companhia
poderia vender alguma marca, já
que reduziu em 40% o número de
itens na divisão de consumo em
dois anos. Bergamo disse que não
pensa nem em comprar nem em
vender. Segundo ele, o melhor in-
vestimento para a Hypermarcas

hoje é na própria empresa, em re-
novação de produtos ou extensão
de linhas, por exemplo.

Bergamo disse que a compa-
nhia obteve R$ 300 milhões de fi-
nanciamento da Finep. Ontem, a
empresa informou ainda que vai
emitir R$ 200 milhões em debên-
tures simples. O conselho de ad-
ministração aprovou também o
aumento da oferta de recompra
de títulos de dívida da empresa,
com remuneração de 6,5% ao ano
e vencimento em 2021, para até
US$ 420,16 milhões.

Bebidas No ano até novembro,
produção de cervejas recua 2,5%

Mercado de
cerveja vai
encolher
neste ano

LEANDRO MORAES/FOLHAPRESS

Para a Ambev, a líder do setor de cervejas, problemas como inflação de alimentos e menor da renda disponível do consumidor dão sinais de arrefecimento

Marina Falcão
De São Paulo

Indicadores de produção de cer-
veja sinalizam que o setor deverá
encerrar 2013 no patamar inferior
da projeção da Associação Brasilei-
ra da Indústria da Cerveja (Cerv-
Brasil) para o ano: retração de um
dígito baixo nos volumes em rela-
ção ao ano passado.

No acumulado janeiro até no-
vembro, a produção de cervejas
recua 2,5% na comparação
anual, segundo dados prelimi-
nares do Sistema de Controle de

Produção de Bebidas (Sicobe),
da Receita Federal.

Somente no mês de novembro,
a queda revelada pelo Sicobe é de
4,76%. No entanto, os números
definitivos em relação a perfor-
mance do mês ainda devem ser
fechados nas próximas semanas.

Na divulgação dos resultados
do terceiro trimestre, a Ambev —
empresa que tem quase 70% de
participação no mercado de cerve-
jas no Brasil — já sinalizou essa ex-
pectativa de redução para o conso-
lidado do ano. Antes, havia um
previsão de que o desempenho do

setor pudesse ser um pouquinho
melhor, de estabilidade dos volu-
mes em relação à 2012.

O sentimento de que “não vai
dar nem para empatar” com o
ano passado foi ganhando força
quando a produção de bebidas
não reagiu ao longo dos primei-
ros meses do segundo semestre,
conforme cogitavam os mais oti-
mistas. Em setembro, as fabri-
cantes conseguiram adiar — por
prazo ainda indefinido — o au-
mento dos impostos federais que
estava previsto para vigorar a
partir de outubro.

Até agora, o último trimestre
do ano registra retração de
4,75% na produção. A esta altu-
ra, só um mês de dezembro com
desempenho inesperadamente
excepcional para mudar o curso
de mais uma queda na produ-
ção trimestral do setor.

As apostas das cervejarias para
voltar a crescer em volume se
concentram no próximo ano. Se a
demanda dos consumidores ain-
da não mostra sinais claros de re-
tomada, pelo menos o calendário
de 2014 traz uma promissora
combinação de Carnaval tardio

(estendendo o verão, melhor es-
tação para venda de cervejas) e,
claro, Copa do Mundo no país.

João Castro Neves, presidente
da Ambev, disse a investidores e
analistas que aposta em melho-
res cenários micro e macro no
ano que vem. Segundo o executi-
vo, problemas como inflação de
alimentos e menor da renda dis-
ponível do consumidor dão si-
nais de arrefecimento.

No terceiro trimestre, os volu-
mes de cervejas da Ambev vendi-
dos no Brasil caíram 5%. Na cate-
goria de bebidas não alcoólicas,

o recuo foi de 2% no país.
A dificuldade de expansão dos

volumes este ano é semelhante
na Brasil Kirin, Heineken e Grupo
Pe t r ó p o l i s , principalmente na
categoria “m a i n s t r e a m” (de pre-
ços intermediários).

Diante do ambiente de consu-
mo retraído, o crescimento do se-
tor de cervejas está sendo puxa-
do pelos aumentos de preços e
pela estratégia de ampliar a par-
ticipação de produtos ‘p r e m i u m’
no portfólio, um nicho que ainda
tem grande potencial de cresci-
mento no Brasil.

Para analistas, modelo da
Nestlé dá sinais de desgaste
A l i m e n to s
Scheherazade Daneshkhu e
James Shotter
Financial Times, de Vevey

A exemplo das montanhas
suíças que emolduram sua sede
em Vevey, uma cidade pequena
à beira do Lago Genebra, a fama
da Nestlé é de solidez e persis-
tência. Ela é o protótipo da in-
dústria de consumo, ao produzir
cereais infantis nos últimos 146
anos, Nescafé há 75 anos e cal-
dos Maggi há mais de 65 anos.

Os investidores estão acostuma-
dos ao desempenho acima da mé-
dia da Nestlé, puxado por sua pro-
messa de promover um cresci-
mento orgânico anual de 5% a 6%
— obteve 5,9% no ano passado.

Mas o modelo Nestlé começou a
dar sinais de desgaste este ano. As
vendas desaceleraram e as mar-
gens de lucro se harmonizam com
a média do setor, de cerca de 16%,
em vez de superá-la.

“Uma sucessão de trimestres
mornos levou à preocupação ge-
neralizada de que estão se forman-
do problemas estruturais nos ne-
gócios da Nestlé”, advertiu Jeremy
Fialko, analista da Redburn.

Os mercados refletiram essa
mudança. Três anos atrás, os pa-
péis da Nestlé eram negociados
com um ágio de 10% em relação
aos da arquirrival U n i l e v e r. Atual-
mente as ações das duas empresas
estão equiparadas — ambas são
avaliadas em cerca de 18 vezes os
lucros do ano que vem.

Em entrevista ao “Financial Ti-
mes”, Paul Bulcke, CEO do grupo,
reconheceu que a diferença tinha
se reduzido. Mas insistiu que isso
se deveu mais ao “melhor traba-
l h o” das concorrentes do que a fa-
lhas do modelo da Nestlé.

O porte da Nestlé faz com que
sua meta de crescimento de ven-

das seja mais difícil de obter. Ela é
1,5 vez maior que a Pe p s i C o e tem o
dobro do tamanho da Coca-Cola —
respectivamente a segunda e ter-
ceira maiores empresas mundiais
de alimentos e bebidas —, com ba-
se nas vendas do ano passado da
Nestlé, de 92 bilhões de francos
suíços (US$ 101 bilhões).

Alguns analistas dizem que, pa-
ra reconquistar sua vantagem, a
Nestlé precisa intensificar seu foco
em negócios de maiores margens.

“Nos últimos 10 anos, o sucesso
da Nestlé decorreu do aumento da
eficiência e da expansão geográfi-
c a”, diz o analista David Hayes, da
Nomura. “Mas agora está chegan-
do a um ponto mais limitado de
crescimento nessas duas frentes;
por isso faz sentido diversificar.”

Bulcke reconheceu em agosto o
desempenho aquém do esperado
registrado pela Nestlé, ao dizer
que venderia divisões com dificul-
dades e enxugaria mais os ativos
da Nestlé. A primeira divisão retar-
datária foi vendida — com prejuí-
zo — em novembro para uma fir-
ma de “private equity” americana.
Mas a divisão de produtos para
perda de peso Jenny Craig deveria
ter caído como luva ao mantra cor-
porativo “nutrição, saúde e bem-
estar ”, assim como a de refeições
prontas de baixas calorias Lean
Cuisine, e a de energéticos para a
prática de esportes Power Bar. Bul-
cke diz que o segmento de perda
de peso não está no “D N A” do gru-
po, mas defende a compra da Jen-
ny Craig, sete anos atrás. “São tan-
tos os novos produtos que estamos
testando, esse é o forte de uma em-
presa como a nossa. Não desisti-
mos de pôr as coisas à prova.”

Ele está ansioso por impulsio-
nar os experimentos da Nestlé na
área de ciências da saúde, negócio
que vislumbra como a “segunda
p e r n a” da empresa, ao lado da de
alimentos. Como parte dessa visão,

a Nestlé está investindo 500 mi-
lhões de francos suíços ao longo de
10 anos em seu Instituto de Ciên-
cias da Saúde, inaugurado no ano
passado, com foco na criação de
produtos específicos para porta-
dores de diabetes, obesidade ou
doenças cardiovasculares.

É difícil avaliar as dimensões
exatas das oportunidades nessa
área, diz o analista David Hayes, já
que esse campo é relativamente
novo. No entanto, ingressar em
áreas de margens maiores faz sen-
tido, acrescenta. O analista Robert
Dickinson, do Citi, tem opinião se-
melhante. “Se há alguém bem-po-
sicionado para fazer isso, é a Nes-
tlé, por seu porte e seus recursos.
Embora empresas como a Frese-
nius e a Danone tenham algum
movimento, o mercado de ‘ali -
mentos médicos’ é muito frag-
mentado. Portanto, há muito espa-
ço para crescer, e as margens, além
disso, serão boas.”

Bulcke não economiza palavras
quando se trata de defender a Nes-
tlé contra acusações de hipocrisia
ao se descrever como uma empre-
sa de saúde e bem-estar, em vista
de sua dependência das vendas de
chocolate, pizza, café e refeições
prontas. “Acreditamos em oferecer
às pessoas escolhas mais saborosas
e saudáveis em bebidas e alimen-
tos. Sabemos que as pessoas co-
mem chocolates, às vezes pizzas...
Uma companhia como a nossa,
com pesquisa e desenvolvimento,
pode realmente ser importante no
fornecimento de respostas sobre
como eliminar as gorduras trans,
como reduzir o sódio do sal. Por-
tanto, certamente faço parte da vi-
da das pessoas.”

Ele descreve os relatos de que a
Nestlé tentou comprar a Ferrero, a
fabricante italiana de chocolates
de controle familiar, como “muita
c o nv e r s a”. “Às vezes fico surpreso
com a criatividade das pessoas.” E

GIANLUCA COLLA/BLOOMBERG

Bulcke, CEO do grupo, que vem sendo pressionado por investidores depois de uma sucessão de trimestres mornos

Bulcke também está de boca fe-
chada sobre as intenções da Nestlé
sobre sua participação de 29% na
L’Oréal da França. “Quando houver
uma nova dimensão, diremos o
que tivermos que dizer.”

Por enquanto, parece que a Nes-
tlé não conseguirá cumprir sua
meta de crescimento das vendas
de 5% a 6% para este ano — pela pri-
meira vez desde 2009, período
agudo da recessão.

“Não estamos entrando na-
quele estado de nervosismo a ca-
da trimestre”, diz Bulcke, que
sustenta o crescimento de “apro -
x i m a d a m e n t e” 5% das vendas,
após a alta de 4,4% nos primeiros
nove meses do ano. “Não dá para
comandar uma companhia de
340 mil funcionários espalhados
pelo mundo com base em um dé-
cimo ou dois, de modo que estou
totalmente tranquilo quanto a
isso. Temos uma consistência ao
longo do tempo... Tenho certeza
de que com o tempo, continuare -
mos com esse ritmo de 5% a
6 % .” (Tradução de Rachel
Wa r s z a w s k i )

.

No laboratório está o futuro
Financial Times, de Vevey

Na medida em que as cinturas
aumentam no Ocidente, é cada vez
maior a pressão para que as com-
panhias de alimentos tornem seus
produtos mais saudáveis. Isto po-
de soar como algo que poderia ser
conseguido em uma cozinha, mas
a Nestlé precisa de um laboratório
para achar meios de reduzir teores
de gordura e açúcar de sorvetes,
chocolates, pizzas congeladas e re-
feições prontas, dos quais depende
para a maior parte de suas vendas.

Um exemplo disso é o seu cho-
colate KitKat. Este ano, a Nestlé re-
duziu seu teor de gorduras satura-
das — que aumentam o nível do
colesterol no sangue, aumentando
a probabilidade de doenças do co-
ração — em 11%, de 7,2 g para 6,4g.

A Nestlé trocou um insumo à
base de óleo de palmeira por ou-
tro. Mas achar o óleo certo exigiu
pesquisa detalhada sobre estrutu-
ras moleculares: com os óleos erra-

dos, o ‘wafer ’ que é o recheio do
KitKat mudaria de textura — per -
deria a crocância que é uma carac-
terística importante do produto.

A cada três anos, a Nestlé refor-
mula um terço de sua linha de pro-
dutos, em busca de meios para tor-
ná-los mais saudáveis sem o com-
prometimento do sabor. Cada no-
vo produto precisa ter a preferên-
cia de pelo menos 60% dos prova-
dores contratados para testes às
cegas, sobre o produto do concor-
rente mais próximo. Mas para ser
aprovado, ele também precisa ser
comprovadamente mais saudável.

Assim como a Danone, que tam-
bém é ativa nesta área, a Nestlé às
vezes é repreendida pelas autori-
dades reguladoras por causa de
alegações envolvendo a saúde. Mas
seu foco no lado específico da pro-
dução de alimentos mais saudá-
veis está refletido em seu orçamen-
to de pesquisa e desenvolvimento,
que em 2012 chegou a 1,5 bilhão
de francos suíços (US$ 1,7 bilhão).
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 dez 2013, Empresas, p. B12.




