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A L’Oréal SA está se prepa-
rando para fazer uma plástica.

A empresa francesa, que
também está por trás dos cre-
mes Lancôme, dos xampus
Garnier Fructis e dos perfumes
Giorgio Armani, teve ano passa-
do seu mais fraco crescimento
de vendas em uma década. Ela
está perdendo mercado para a
rival americana Procter &
Gamble Co., que está se expan-
dindo na Europa com marcas
como os xampus Pantene e os
perfumes Dolce & Gabbana.

Reverter esse curso é uma
tarefa para Jean-Paul Agon, o
novo diretor-presidente da

L’Oréal, que assume o cargo
oficialmente hoje numa reunião
do conselho após a assembléia
geral dos acionistas. Agon, de
49 anos, não divulgou sua estra-
tégia ainda, mas ela deve envol-
ver a entrada da L’Oréal em
ainda outros novos segmentos,
como cuidado com a pele nos
Estados Unidos e produtos para
cabelo na China.

Agon recebeu aplausos como
diretor das operações da
L’Oréal na Ásia e nos EUA,
onde ele lançou com sucesso o
xampu Garnier Fructis em 2003,
exatamente quando a P&G esta-
va promovendo sua nova marca
de produtos para cabelo Clairol.
Embora a P&G dominasse o

segmento de produtos para
cabelo à época, a marca
Garnier Fructis roubou merca-
do de marcas da P&G como
Clairol Herbal Essences, graças
a uma campanha de marketing
em que funcionários da L’Oréal
circulavam em Manhattan num
ônibus verde claro — a cor dos
frascos de Garnier — e distri-
buíam amostras.

Agora, Agon precisa da
mesma energia para fazer a
L’Oréal voltar aos trilhos. Ano
passado, as vendas da empresa
subiram 4,8%, para Œ 14,53
bilhões (US$ 17,9 bilhões), uma
taxa de crescimento significati-
vamente abaixo da média de
6% a 8% que ela teve nos dez
anos anteriores.

Embora o atual diretor-pre-
sidente da empresa, Lindsay
Owen-Jones, tenha conseguido
21 anos consecutivos de cresci-
mento de dois dígitos do lucro
líquido — em 2005 o aumento

foi de 10,3%,
para US$ 2
bilhões —,
a n a l i s t a s
dizem que
isso aconte-
ceu em pre-
juízo de um
crescimento
mais forte
das vendas.
Mais gastos
com publici-
dade, dizem

analistas, poderiam ter vendi-
do mais kits de tintura para
cabelo e batons. 

O crescimento da receita é
crucial para a L’Oréal porque
ele está claramente correlacio-
nado à ação da empresa. A ação
da L’Oréal teve seu pico de US$
116 em 2000, quando a empresa
divulgou um aumento acima do
usual de 11% da receita em 1999.

Fazendo seus primeiros

comentários públicos como pre-
sidente nomeado na conferên-
cia anual sobre resultados da
L’Oréal em fevereiro, Agon
reconheceu o problema.
“Buscar esse crescimento será
nossa prioridade número 1”,
disse aos repórteres. A L’Oréal
não deixou Agon disponível
para uma entrevista. 

O primeiro sinal da determi-
nação de Agon veio no mês pas-
sado, quando a L’Oréal entrou
para o setor de varejo — uma
área que já tinha sido conside-
rada um tabu na empresa —
com a compra por 652 milhões
de libras (US$ 1,2 bilhão) da
The Body Shop. A iniciativa sur-
preendeu observadores da
indústria porque a L’Oréal sem-
pre se concentrou na fabricação
de produtos, e não no varejo.
Com a The Body Shop, a
L’Oréal vai administrar milha-
res de lojas em todo o mundo.
Analistas dizem que o negócio é
o começo do que pode ser uma
grande temporada de compras
para a empresa.

Expansão é prioridade de novo líder da L’Oréal

Jean-Paul Agon
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ASUN Microsystems,
fabricante americana

de computadores, disse
que o diretor-presidente
Scott McNealy, um dos
fundadores da empresa,
vai deixar o cargo e ficar
apenas à frente do conse-
lho. Jonathan Schwartz, o
diretor operacional, vai
substituí-lo. A Sun tam-
bém divulgou prejuízo de
US$ 217 milhões no pri-
meiro trimestre.

* * *

n A Novartis, farmacêuti-
ca suíça, apresentou lucro
de US$ 2 bilhões no primei-
ro trimestre, 32% mais que
no mesmo período de 2005,
ajudada pela venda da
divisão Nutrição & Saúde.

* * *

n A Xerox divulgou lucro
de US$ 200 milhões no pri-
meiro trimestre, 4,8%
menos que no mesmo
período de 2005, pressiona-
da por maiores custos.
(Leia mais sobre a Xerox
na próxima página.)

* * *

n O Irã anunciou que
transferiu a construção do
projeto petroquímico
Olefins 11, avaliado em US$
1,2 bilhão, da alemã Linde
e da sul-coreana Hyundai
para empresas nacionais.

n A American Express,
firma americana de cartões
de crédito, teve lucro de
US$ 873 milhões no primeiro
trimestre, 7,7% menos que
em igual período de 2005. A
queda reflete a exclusão dos
ganhos de sua divisão de
consultoria financeira, ven-
dida em 2005.

* * *

n A Caterpillar, fabrican-
te americana de máqui-
nas, apresentou lucro de
US$ 840 milhões no primei-
ro trimestre, 45% mais que
em igual período de 2005,
ajudada por maior deman-
da nos setores de minera-
ção e construção.

* * *

n A Lafarge, fabricante de
cimento francesa, aumen-
tou em 4,3%, para US$ 3,5
bilhões, sua oferta de com-
pra dos 46,8% que não pos-
sui de sua subsidiária dos
EUA. A oferta anterior foi
rejeitada por minoritários.

* * *

n A Electrolux apresentou
lucro de US$ 106,7 milhões
no primeiro trimestre, 5,5%
menos que no mesmo
período de 2005. A receita
da fabricante sueca de ele-
trodomésticos cresceu 14%,
mas despesas extraordiná-
rias reduziram o lucro.

I NTERNAC IONAL

AK&S, fabricante
alemã de fertilizantes

e sal, disse que fez acordo
para comprar 99,3% da
produtora de sal chilena
Sociedad Punta de Lobos
por US$ 480 milhões.

* * *

n O BBVA, banco espa-
nhol, disse que fez acordo
para comprar participa-
ção de 51% na Forum,
maior financiadora de
automóveis do Chile, por
US$ 103,6 milhões.

* * *

n A Petroecuador, petro-
lífera estatal equatoriana,
disse que apresentará
projetos de exploração de
petróleo no Equador com
valor estimado em US$ 8
bilhões a empresas ára-
bes numa conferência
entre países árabes e sul-
americanos que começa
amanhã em Quito.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A IFC, divisão de inves-
timentos no setor privado
do Banco Mundial, disse
que planeja investir até
US$ 70 milhões para com-
prar 15% do Banco del
Bajio, do México.

* * *
n A Innova, operadora de
TV por satélite do México,
divulgou os termos de uma
recompra de US$ 300
milhões em títulos de dívi-
da que vencem em 2013.
Ela pagará 12% sobre o
valor de face dos papéis.

* * *
n A ICA, construtora mexi-
cana, disse que assinou
contratos com valor total de
US$ 120 milhões. Eles
incluem a ampliação de um
estádio na Venezuela e
obras públicas no México.
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A esperança é de que Jean-Paul 
Agon possa recuperar o crescimento 
da L’Oréal na Europa Ocidental, seu 
principal mercado, onde ela não 
tem se saído tão bem. Receita com 
cosméticos em 2005 

Em busca do brilho
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O acordo do Blackstone Group para com-
prar do governo alemão uma participação
de 4,5% na Deutsche Telekom AG por Œ 2,68
bilhões (US$ 3,31 bilhões) é uma notável
mudança de estratégia por parte da firma
nova-iorquina de investimento em partici-
pações. Isso ressalta a dificuldade que gran-
des fundos de private equity estão tendo
para encontrar onde pôr o seu dinheiro.

Firmas como a Blackstone costumam
usar dinheiro de investidores como fundos

de pensão, pessoas ricas e outros para com-
prar empresas, reestruturá-las e vendê-las,
ou reabrir o capital alguns anos mais tarde.
Neste caso, a Blackstone está pondo uma
grande parte de seu dinheiro — o acordo é
um dos maiores investimentos da firma —
numa pequena fatia de uma gigante alemã
de telecomunicações cujas ações têm estag-
nado recentemente.

A Blackstone, uma das maiores firmas
de participações do mundo, deve obter um
assento no conselho supervisor da Telekom,
que tem cerca de 20 membros, e usar a posi-

ção para defender estratégias mais favorá-
veis aos investidores, segundo pessoas pró-
ximas ao assunto. Um porta-voz da Telekom
disse que ainda não se tomou nenhuma
decisão quanto ao assento no conselho.

A firma também concordou em ficar com
as ações, que comprou de um banco estatal
alemão de desenvolvimento, por dois anos.

A Blackstone comprou os papéis por Œ 14
cada, um ágio de 2,6% sobre o fechamento
de sexta-feira. Ontem em Frankfurt, as
ações subiram 3,7%, para Œ 14,16.

De certo modo, a decisão é uma vitória
para as firmas de private equity na
Alemanha, onde ainda no ano passado Franz
Müntefering, ex-presidente do Partido Social
Democrata, então no poder, chamou essas
firmas estrangeiras de “uma nuvem de gafa-
nhotos” que quer tirar proveito do desaqueci-
mento econômico do país. O setor gastou US$
29,45 bilhões em aquisições na Alemanha no
ano passado, e US$ 16,97 bilhões em 2004,
segundo o serviço de dados Dealogic.

O novo governo de coalizão está adotan-
do uma abordagem mais conciliatória. O
ministro da Fazenda, Peer Steinbrück, disse
que estava “feliz que a Blackstone, um
investidor estratégico interessado em
aumento de valor e criação de valor”, tenha
adquirido uma fatia na Deutsche Telekom.
Ele acrescentou que a Blackstone havia con-
cordado em “não se tornar um acionista
dominante” na empresa alemã.

O governo alemão e o banco de desenvol-
vimento estatal vão ficar com mais de 30%
da telefônica.

Firma de participações compra fatia da DeutscheTelekom

Por Jason Singer em Londres e Mike Esterl 
em Frankfurt, do The Wall Street Journal. 

Fonte: Thomson Datastream
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O Blackstone Group está apostando numa virada 
na Deutsche Telekom, que viu sua ação cair ao 
mesmo tempo em que o índice DAX de ações 
blue chip alemãs subia. Em %
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O papa Bento XVI está atraindo um
novo grupo de seguidores: marcas globais
em busca não de bênção, mas da pontifí-
cia exibição de seus produtos.

Desde sua eleição ano passado, o papa
foi visto usando óculos de sol Serengeti e
sapatos doados pela Geox. Ele tem um
iPod branco da Apple, com uma inscrição
especial, e recentemente provocou muita
publicidade com um par de mocassins ver-
melhos que talvez sejam Prada.

Bento XVI tem um perfil bem mais
“fashion” que seu predecessor, João Paulo
II, que chegou ao Vaticano em 1978 usando
um par de sapatos velhos. Para o mundo
do marketing, a mudança oferece uma
oportunidade sem precedentes, mas tam-
bém um dilema ético sobre até onde explo-
rar a religião para o marketing. 

Ao contrário de estrelas de cinema, que
recebem somas enormes para fazer pro-
paganda de produtos, o papa, como líder
moral e espiritual de mais de 1 bilhão de
católicos, promove santidade e castidade,
mas não produtos.

Isso significa que as empresas têm de
esperar que o pontífice use um produto que
elas doaram a ele e então, com muito tato,
explorar o evento, ou delicadamente capi-
talizar sobre uma foto que mostra o teólo-
go de 79 anos usando uma certa marca.

Uma importante autoridade do
Vaticano que pediu para não ser identifi-
cada diz que quando se trata de bens mun-
danos, a escolha de Bento XVI é “comple-
tamente arbitrária”.

A autoridade acrescenta: “Ele está
consciente dessas conversas, mas quase
sempre ri delas, porque é tão absurdo.”
“O que ele realmente tem para escolher?
Ele não usa gravata ou terno. Os óculos
que ele usa são os mesmos óculos que
usava como cardeal, como também é a
caneta com que ele escreve.”

Mas, como o papa usa muito poucos
acessórios, as marcas gostam ainda mais
de estar associadas com ele. Logo depois
que o papa foi eleito em abril do ano pas-
sado, executivos da Geox trabalharam
para alavancar um relacionamento com o
porta-voz papal Joaquin Navarro-Valls.
Navarro-Valls é um amigo próximo do fun-
dador da Geox, Mario Moretti Polegato, e
tem assento no comitê de ética da fabri-
cante italiana de calçados. A Geox deu a

Navarro-Valls vários pares de sapatos Geox
Uomo Light — que vêm com um sistema
antitranspirante registrado da marca —
como um presente para Bento XVI.

Quando o papa usou os sapatos, a
Geox decidiu não fazer publicidade disso.
Mas a empresa gostou quando a notícia
se espalhou. “Que melhor testemunho
você poderia querer?”, diz Eros Scattolin,
um porta-voz da Geox.

A Bushnell Performance Optics teve um
golpe de sorte quando, durante uma de
suas primeiras aparições públicas ano pas-
sado, Bento XVI foi fotografado usando um
par de óculos de sol Serengeti. A Bushnell,
que fabrica essa marca, não divulgou as
fotos. Mas um porta-voz diz que a aparição
ajudou os negócios da Serengeti com vare-
jistas. “Nosso vendedor chega e o varejista
diz: ‘Meu Deus! Eu acabei de ver o papa
usando um Serengeti? Me mostra aquele
modelo!’”, diz Phil Gyori, vice-presidente
de marketing da Bushnell.

A Apple Computer Inc. não quis comen-
tar sobre o iPod nano que Bento XVI rece-

beu como um presente dos funcionários da
Rádio Vaticano no 75o aniversário da esta-
ção. Técnicos da rádio encomendaram
especialmente o nano da Apple com a ins-
crição “Para Sua Santidade, Bento XVI”,
e o encheram com a programação da
Rádio Vaticano. Mas revendedores da
Apple logo propalaram o evento. 

Montadoras de automóveis são as mais
ativas em campanhas pela exibição papal.
A Volkswagen AG e a BMW AG estão ten-
tando substituir a DaimlerChrysler AG
como fabricante do papamóvel — aquele
carro com uma bolha de vidro à prova de
balas, que é talvez o veículo de maior visi-
bilidade do mundo. A Mercedes Benz, da
DaimlerChrysler, fornece carros a papas
desde os anos 30 e o porta-voz da monta-
dora, Jörg Zwilling, disse que Bento XVI
não tem planos imediatos de descartá-la. 

O evento papal de marca que teve mais
publicidade parece ter sido resultado de
um erro de identidade.

Nos últimos meses, inúmeras reporta-
gens apelidaram Bento XVI de “Papa da
Prada”, dando crédito à casa italiana de
moda como tendo feito os chamativos
mocassins vermelhos do papa. 

A autoridade do Vaticano diz que os
mocassins foram feitos pelo sapateiro pes-
soal do papa. Mas a Prada recusou-se a
confirmar ou negar as notícias, deixando
que a especulação na imprensa continuas-
se. Um porta-voz da Prada disse que a
casa de moda não tem “os elementos
necessários” para dizer se é ou não.

Bento XVI usando os famosos 
mocassins vermelhos (esq.); 
e os óculos Serengeti (acima).

Será que o papa usa Prada?
O paraíso para um marqueteiro é o pontífice aparecer usando sua marca
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