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EDUARDO KNAPP/FOLHA IMAGEM. DIGITAL

Natura tem a maior parte da produção em Cajamar (foto) e novo centro de distribuição ajudará a reduzir prazo de entrega

Cosméticos Recursos serão usados para desenvolver linha de produtos e abrir centro de distribuição em São Paulo

BNDES aprova R$ 35 milhões para Natura
Alessandra Saraiva
Do Rio

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou ontem finan-
ciamento de R$ 35 milhões para
dois projetos da Natura Cosméti-
cos. Um deles, para desenvolvi-
mento de nova linha de produ-
tos, receberá R$ 17,45 milhões.

Outros R$ 17,5 milhões serão in-
vestidos em novo centro de dis-
tribuição da marca no bairro Par-
que Anhanguera, em São Paulo.

A operação foi feita por meio
das linhas BNDES FINEM Inovação
Produção e BNDES PSI Inovação,
informou o gerente do Departa-
mento de Bens de Consumo, Co-
mércio e Serviços do banco, Bruno
Miller. Os recursos foram aprova-

dos antes das reduções de juros e
alongamentos de prazos de várias
linhas do banco, anunciadas pelo
governo na semana passada du-
rante o lançamento do pacote de
medidas de estímulo à indústria,
em Brasília. “O pedido de financia-
mento, por meio de carta-consul-
ta, veio ao banco no final de 2010, e
o enquadramento do financia-
mento em meados de 2011”, acres-

centou Miller.
O gerente preferiu não comen-

tar sobre que tipo de item a empre-
sa estaria desenvolvendo com re-
cursos do banco. Apenas salientou
que a nova linha de produtos tem
características inovadoras, coeren-
tes com as descrições exigidas para
as linhas BNDES FINEM Inovação
Produção e BNDES PSI Inovação.

Quanto ao novo centro de dis-
tribuição, o projeto abrange uma
área de 25 mil metros quadrados.
Também incluirá tecnologias pa-
ra aprimorar o sistema de logísti-
ca da empresa, que tem mais de
um milhão de consultoras no
país, segundo dados apurados
pelo banco junto à Natura. Com a
proximidade maior deste novo
centro às áreas urbanas, é espera-
do redução no tempo de entrega
dos pedidos, antes concentrados
no centro de distribuição já exis-
tente da Natura em Cajamar (SP),
onde a empresa concentra a
maior parte da produção.

O novo centro deve entrar em
operação no final do ano, de
acordo com informações do ge-
rente, apuradas junto à Natura.
Um centro deste porte não é no-
vidade entre os pedidos de finan-
ciamento junto ao BNDES. “Não é

incomum. A indústria de bens de
consumo tem se mostrado mais
dinâmica dentro da economia,
nos últimos anos”, comentou o
gerente.

De uma maneira geral, a maior
pujança do setor de bens de con-
sumo comércio e serviços, dentro
da economia brasileira, tem esti-
mulado um número maior de
pedidos de financiamento deste
segmento junto ao banco, na
avaliação de Miller. Quanto mais
aquecido o setor, maior o inte-
resse por novos empreendimen-
tos na área. Isso, por consequên-
cia, impulsiona o apetite por cré-
dito para implementar projetos,
observou o gerente.

Este seria um dos motivos para
o avanço mais rápido no número
de pedidos de financiamento
junto ao banco, no setor de bens

de consumo, comércio e serviços,
em comparação com a indústria
da transformação, salientou o
gerente. “Isso é reflexo do que
ocorre, atualmente, na economia
real”, disse, lembrando que o rit-
mo de atividade no primeiro ra-
mo tem sido mais ágil do que no
segundo, nos últimos seis anos.

A Natura confirmou a aprova-
ção de financiamento junto ao
banco. Sem dar maiores deta-
lhes a respeito da nova linha pe-
la qual receberá os recursos do
BNDES, a Natura informou que
utiliza as ferramentas disponibi-
lizadas pelo banco para viabili-
zar investimentos diretos em
aperfeiçoamentos de linhas de
produtos, capacitação da área
de pesquisa e desenvolvimento e
implementação de centros de
d i s t r i b u i ç ã o.

va l o r .com.br

Saúde

Qualicorp compra Padrão por R$ 180 milhões

A Qualicorp, corretora e
administradora de benefícios de
saúde, adquiriu por R$ 180
milhões o Grupo Padrão, empresa
que atua no mesmo segmento e
movimentou prêmios de R$ 140

Bebida

Expresso.Coffee é vendida para Sara Lee

A empresa americana Sara Lee,
dona do café Pilão, anunciou
ontem a compra da brasileira
Ex p re s s o . C of fe e , que possui mais
de mil pontos de vendas no Rio de
Janeiro e em São Paulo. Segundo

o CEO da Sara Lee, Michiel
Herkemij, a aquisição é parte da
estratégia de aumentar a
participação nos mercados das
capitais fluminense e paulista,
onde a companhia já atua.

milhões nos últimos 12 meses. O
Grupo Padrão administra uma
carteira com 84 mil usuários de
planos de saúde e tem forte
presença em São Paulo e no Rio
de Janeiro.

Ministério da
Fazenda

PREGÃO ELETRÔNICO 2012/072 - Objeto: Contratação dos serviços de 
Servente e de Supervisor, para as Unidades do Banco do Nordeste localizadas 
no estado da Bahia. Abertura dia 25.04.2012, às 13h. Edital disponível no 
sítio: http://www.comprasnet.gov.br e http://www.bnb.gov.br. Informações 
(085) 3299-3352/3299-3078 e e-mail: colic@bnb.gov.br.

Joaquim SALDANHA de Brito Filho
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2012/019 - Objeto: Credenciamento de 

pessoas jurídicas para prestação de serviços de troca eletrônica de dados (EDI 

- Eletronic Data Interchange). Abertura dia 15.05.2012, às 10h. Edital disponível 

no sítio: www.bnb.gov.br no link Licitações – Licitações Publicadas. Informações 

(085) 3299-3352/3299-3078 e e-mail: colic@bnb.gov.br.

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
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E m ba l a g e n s Após anunciar saída da bolsa, fabricante se volta para produtos de maior valor agregado

Rimet se ajusta para enfrentar importados
Vanessa Dezem
De São Paulo

Em momento de dificuldades
nas vendas, a fabricante de emba-
lagens de aço Rimet está realizan-
do uma reorganização dos negó-
cios, com foco em produtos de
maior valor agregado. A estraté-
gia é tentar melhorar as margens
e aumentar a competitividade,
para sobreviver ante os altos cus-
tos, a invasão dos importados e a
substituição de materiais.

Segundo o Va l o r apurou, a
empresa está apostando no seg-
mento químico e na área de ra-
ção animal. Hoje, 57% dos resul-
tados da companhia vêm dos
envasadores de conservas e legu-

mes. Outra área importante é a
de atomatados, com 13% e a de
carnes, com participação de
10%. A área de ração animal —
que cresce dois dígitos ao ano,
segundo informações da Asso-
ciação Brasileira de Embalagem
de Aço (Abeaço) — representa
4% dos negócios, enquanto a de
químicos representa apenas 5%.

Dentre as cinco fábricas da Ri-
met, a de Barra Mansa (RJ) — que
antes era um armazém de equi-
pamentos — passará a produzir
baldes para produtos químicos.
A ideia é atender melhor os gran-
des envasadores desse setor, co-
mo a Ipiranga e  a Pe t r o b r a s . A fá-
brica de Lins (SP), onde são pro-
duzidas embalagens para café,

carne e ração animal também de-
ve entrar no foco da companhia.

Na fábrica de Resende (RJ), a
empresa faz a litografia, enquan-
to na unidade de Pelotas (RS), são
fabricadas embalagens para pês-
segos e carne. Mas foi principal-
mente em Luziânia (GO) — onde
são produzidas latas para milho,
ervilha, tomate — que os resulta-
dos foram pressionados. Segun-
do já tinha afirmado ao Va l o r no
segundo semestre do ano passa-
do o presidente da Rimet, Fábio
Rohr, variações climáticas nas re-
giões produtoras de alimentos
abalaram os negócios das enva-
sadoras, o que trouxe conse-
quências negativas para a Rimet.

Além do clima, a concorrência

dos produtos importados, cres-
cente diante das flutuações do
câmbio, também tem pressiona-
do os resultados da empresa.
“Estão entrando no país os pro-
dutos completos, as latinhas
com alimentos dentro”, afirmou
uma fonte. Muitos setores, como
o de atomatados, estão enfren-
tando ainda a competição das
embalagens de outros materiais,
como o plástico.

Com capacidade de transfor-
mação de 4 mil toneladas de aço
por mês, o Va l o r apurou que a
empresa estava utilizando ape-
nas 2,2 mil toneladas dessa capa-
cidade no fim do ano passado.

Na semana passada, a fabrican-
te de embalagens anunciou que

sua controladora, a Companhia
Brasileira de Latas (CBL), preten-
de realizar uma oferta pública de
aquisições (OPA), retirar a com-
panhia da bolsa e encerrar seu re-
gistro de companhia aberta.

A estratégia segue a necessida-
de de cortar custos. “É impossível
para uma empresa que não se
alavanca no mercado se manter
com capital aberto. O custo é des-
proporcional ao balanço. A
chance de atrair investidores é
b a i x a”, afirmou uma fonte. A Ri-
met teria poucas dívidas, mas
uma de suas principais credoras
seria a CSN, a maior fornecedora
de chapas de aço. A CSN controla
a Prada (empresa também do se-
tor de embalagens) que, por sua

vez, detém 59% da holding CBL.
Negociada em bolsa desde a

década de 80, a Rimet tem bai-
xíssima liquidez, com apenas
1,84% das ações nas mãos do
mercado. Com o valor de R$ 4,43
por papel proposto pela contro-
ladora, a oferta deve movimen-
tar cerca de R$ 500 mil.

O faturamento líquido da fa-
bricante de embalagens de aço
passou de R$ 162 milhões em
2010 para R$ 155 milhões no
ano passado. O prejuízo aumen-
tou: de R$ 23,8 milhões para R$
56,9 milhões no período, sendo
que a maior parte do resultado
negativo não seria de origem
operacional, e sim de passivos
incorporados pela empresa.

Empresas | I n d ú st r i a

Embraer pressiona EUA por vendaCLAUDIO BELLI/VALOR

Frederico Curado, presidente da Embraer, projeta novos contratos nos EUA

D efe s a
Leandra Peres
Para o Valor, de Washington

O presidente da E m b r a e r, Frede-
rico Curado, cobrou que o Depar-
tamento de Defesa dos Estados
Unidos mantenha as regras da lici-
tação para aquisição de aeronaves
de combate leve, em que os Super
Tucano foram vencedores. Para ele,
essa é a forma de provar que a deci-
são de cancelar a compra, tomada
em fevereiro, não foi política.

A Embraer suspendeu o investi-
mento que faria em Jacksonville,
na Flórida, até que o contrato com
as Forças Aéreas americanas seja
assinado, e avisou que não será
possível fazer entrega no início de
2013 como previa o cronograma
inicial. As aeronaves entrariam em
uso para combate no Afeganistão.

“Se o processo de análise e as es-
pecificações técnicas forem manti-
das, seremos escolhidos novamen-
te. Isso provará que não houve in-
terferência política no processo”,
disse Curado, em entrevista.

A Embraer venceu a concor-
rência para vender 20 aviões para
o governo americano, mas o pro-
cesso foi suspenso pelo Departa-
mento de Defesa, que alegou pro-
blemas administrativos internos.
O governo dos EUA não divulgou
qualquer cronograma oficial pa-
ra a retomada do processo.

A compra dos aviões da Em-
braer é alvo de ataques políticos e
do lobby de empresas americanas.
Newt Gingrich, um dos pré-candi-
datos Republicanos à presidência
dos EUA, criticou o governo Oba-
ma por preferir aeronaves brasilei-
ras em lugar das marcas locais.

A H aw k e r - B e e c h c r a f t , que fabri-

ca o AT-6 no estado do Kansas, foi
desqualificada na concorrência
pela Força Aérea norte-americana
e entrou com ação judicial ques-
tionando a decisão. Parlamentares
do estado também criticaram a Ca-
sa Branca por não estar criando
empregos nos Estados Unidos,
mas no Brasil. Curado rebateu, di-
zendo que o argumento é “impre -
ciso, para dizer o mínimo”. Ele in-
siste que a Embraer tem fornece-
dores americanos e que o projeto
pode envolver até 1,2 mil vagas.

Do lado brasileiro, a venda das
aeronaves da Embraer fez parte
da lista de pendências discutidas
entre a presidente Dilma Roussef
e o presidente Barack Obama em
encontro, na segunda-feira.

O contrato para a venda dos
Super Tucano é de US$ 350 mi-
lhões e os serviços adicionais po-
dem fazer com que esse valor

chegue a US$ 1 bilhão. De acor-
do com Frederico Curado, ao se
transformar em fornecedor das
Forças Armadas americanas, a
Embraer estará também rece-
bendo uma espécie de “selo de
q u a l i d a d e”, o que poderá abrir
portas para mais contratos com
o Departamento de Defesa e
com governos de outros países.
“Isso é o que realmente importa
para nós”, afirmou Curado.

A Embraer também suspen-
deu o investimento que faria em
Jacksonville, na Flórida, onde os
Super Tucano seriam montados.
Curado não divulgou os valores
envolvidos, mas a empresa tem
parceria com os governos locais
que vão subsidiar parte dos gas-
tos. A Embraer terá que fazer in-
vestimentos em equipamentos e
contratar 50 funcionários na
primeira fase do processo.

Pu b l i c i d a d e Operação brasileira deve
faturar US$ 800 milhões em 2012

Meta da WPP
é crescer 11%
no Brasil
neste ano

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Sorrell, CEO mundial da WPP, estima que operação do Brasil deve ultrapassar a da França em dois anos e integrar o grupo dos cinco maiores mercado da companhia

Adriana Mattos
De São Paulo

Considerado um dos executi-
vos mais importantes do merca-
do publicitário no mundo, o exe-
cutivo Martin Sorrell, presidente
do grupo de comunicação britâ-
nico WPP (controlador de três
das cinco maiores agências de
propaganda do Brasil), tem hoje
nas mãos algumas projeções que
colocam o país numa nova posi-
ção dentro do mapa de opera-
ções da companhia no mundo.

Ao Va l o r , Sorrell diz que os ne-
gócios do WPP no país — onde
controla as agências JWT, Young &
Rubicam e Ogilvy & Mather — de -
vem faturar cerca de US$ 800 mi-
lhões neste ano. O valor está 11%
acima dos US$ 720 milhões regis-
trados em 2011. O montante do
ano passado equivale a 4,5% do fa-
turamento global do WPP, que
atingiu US$ 16 bilhões em 2011,
alta de 7,4%. O WPP é a maior hol-
ding de comunicação do mundo,
seguido de Omnicom e Publicis.

Se manter esse ritmo de cresci-
mento, é possível que a operação
da companhia no Brasil — atual -
mente o país está na sexta coloca-
ção — passe a França em dois anos,
calcula o executivo, e fique no gru-

po dos cinco países principais em
termos de vendas. “Tentamos não
falar tanto em prazos, mas pensa-
mos que isso poderá acontecer em
2014”, diz ele. Há 36 empresas de
diferentes negócios do grupo ins-
taladas em São Paulo, incluindo
TNS Interscience, Ibope Media e
Millward Brown.

Com base nas projeções, as pri-
meiras colocações no ranking em
2012 devem ser ocupadas por Es-
tados Unidos, com estimativa de
receita em US$ 5,5 bilhões, Reino
Unido (US$ 2,5 bilhões) China
(US$ 1,25 bilhão) Alemanha (US$
1,15 bilhão) e França (US$ 900 mi-
lhões). Em outubro, Sorrel disse es-
perar que a China supere o Reino
Unido em dois ou três anos.

Bem humorado — Sorrell con-
tou piadas e chegou a dar uma irô-
nica cutucada na concorrência —,
o executivo fala em oportunidade
única de crescimento no Brasil e
comenta decisões “desesperadas
tomadas por pessoas” para ganhar
espaço no mercado local.

“Nós estamos na década da
América Latina. E isso em grande
parte tem a ver com o Brasil. Den-
tro de nossas prioridades hoje,
Brasil e China lideram esse grupo,
um ao lado do outro”, diz ele, du-
rante entrevista em hotel na zona

sul da capital paulista. Porém, ele
entende que, para crescer, é preci-
so avaliar com cautela ativos para
eventuais compra. Há informações
circulando no mercado de que o
WPP tem interesse na aquisição de
agências locais de mídia digital.

“Nós olhamos [negócios], mas
nesse momento estamos com fo-
co no crescimento orgânico, in-
clusive no Brasil. Nem sempre é
fácil achar bons negócios com es-
cala e é possível crescer, de forma
forte, de maneira orgânica”, diz
ele. Em outro momento, explica:
“O que existem algumas vezes
são negócios caros e talvez eles só
estejam caros porque as pessoas
estão desesperadas. E você sabe o
que quero dizer”, disse ele, com
leve tom irônico.

Nos últimos anos, WPP e o rival
Publicis fizeram aquisições de pe-
so no país. O Publicis controla DPZ
e Ta l e n t e é comandado por Mauri-
ce Lévy, que tem avançado de for-
ma mais agressiva. Lévy e Sorrell
são os principais CEOs desse mer-
cado no mundo e, num passado
recente, chegaram a trocar farpas.

Agência Heads investe em filial no Rio
Heloisa Magalhães
Do Rio

O Rio voltou a ser um lugar pa-
ra se investir, independentemente
de eventos como a Copa do Mun-
do e a Olimpíada. A opinião é de
um curitibano que se apaixonou
pela cidade, o publicitário Clau-
dio Loureiro, da Heads Propagan-
da. A agência que Loureiro criou
divide uma melhores contas pu-
blicitárias do país, a da Petrobras,
com a Quê e a F/Nazca. A Heads
aposta tão alto na cidade que in-
vestiu R$ 9 milhões na compra de
um pequeno prédio de quatro an-
dares em Ipanema e o reformou.
Fica na valorizada e mística rua
Barão da Torre, região onde mora-
ram Tom Jobim e Rubem Braga. O
investimento, com recursos pró-
prios, é maior do que o feito para
montar os escritórios de São Pau-
lo e Brasília, uma aposta mesmo
na possibilidade de expansão dos
negócios a partir da cidade.

O caso de amor com o Rio, Lou-
reiro admite, começou com a Pe -
trobras, conta que passou a aten-
der em 2008. A estatal, cujo orça-
mento de publicidade é de aproxi-
madamente R$ 250 milhões, ala-
vancou um processo de expansão
da agência que já tinha como
clientes empresas como a Vo l v o e o
B o t i c á r i o. Depois vieram outras do
Rio, como a distribuidora Ampla, o
Shopping Rio Sul e a Supervia.

Hoje, Claudio Loureiro é um
morador mais que eventual do
Rio, apesar da família ainda se
manter em Curitiba. Na sexta-fei-
ra do feriado da Semana Santa,
levou mulher e filhos para um
show de jazz no bar The Maze,
que um inglês criou na favela Ta-
vares Bastos, no Catete. Adorou.
“É um barato, cheio de gente lin-
d a”, diz com um sorriso.

Desde que se encantou pela
cidade vem planejando atrair
Woody Allen para produzir um
filme tendo o Rio como cenário.

“Ele fez Meia Noite em Paris,
agora filma em Roma e por que
não o Rio sediar o próximo?”, in-
daga confiante. Um amigo pró-
ximo, o arquiteto Jaime Lerner já
escreveu até um roteiro que o
publicitário apresentou à irmã
de Allen, Letty Aronson, quando
ela visitou a cidade a convite do
próprio Loureiro.

A Heads foi criada há 24 anos
em Curitiba. Associou-se à Yo u n g
& Rubicam, mas o próprio Lou-
reiro optou pela independência.
Com fusões entre agências, os an-
tigos contatos que tinha acaba-
ram deixando a agência. Então,
optou por deixar de lado a parce-
ria com a multinacional. Com
130 funcionários, dos quais 45
no Rio, em 2011 a agência foi es-
colhida pelo Instituto Great Pla-
ce to Work como uma das melho-
res agências de comunicação pa-
ra trabalhar no Brasil. Este ano, a
previsão da Heads é de faturar
R$ 240 milhões.
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