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Fonte: LVMH e Bloomberg. Elaboração: Valor Data. * Em relação ao 1º trimestre de 2011; ** Inclui vendas das varejistas Sephora, 
DFS, Miami Cruise Line Services, Le Bon Marchè Rive Gauche e La Samaritaine
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¤ 6,5 bilhões é a receita total, com 
aumento de 25 %*
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L u xo Preocupado com a Europa, grupo mantém controle de custos

Demanda nos EUA e na Ásia
elevam receita da LVMH
Scheherazade Daneshkhu
Financial Times

O grupo LV M H , dono das
marcas de bolsas Louis Vuitton,
dos perfumes Dior e da champa-
nhe Dom Pérignon, registrou
aumento nas vendas, sem incluir
aquisições e novas lojas, de 14%
no primeiro trimestre do ano,
em comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2011. O desempenho
foi impulsionado pela demanda
nos Estados Unidos e na Ásia,
mesmo com a desaceleração ob-
servada na China.

O conglomerado, maior do
mundo no setor de artigos de lu-
xo em vendas, no entanto, desta-
cou que continuará controlando
rigorosamente os custos, tendo
em vista as perspectivas “incer -
tas” na Europa.

A LVMH, chefiada por Bernard
Arnault, divulgou vendas totais
— incluindo aquisições e inaugu-
rações -— de € 6,6 bilhões nos três
primeiros meses do ano, um au-
mento de 25% em relação a igual
período de 2011.

O crescimento superou a alta

de 20% registrada no último tri-
mestre de 2011, graças ao bom
desempenho das atividades de
varejo voltadas para turistas —
como as lojas de cosméticos e
perfumaria Sephora e a rede de
lojas em aeroportos DSF; relógios
e joias; vinhos e bebidas destila-
das. Os três segmentos tiveram
crescimento entre 16% e 18%.

O analista Thomas Mesmin,
da Cheuvreux, disse que o forte
desempenho não foi uma sur-
presa, embora as vendas tenham
se mostrado um pouco acima
das expectativas.

“Arnault havia mencionado
há duas semanas que o cresci-
mento do primeiro trimestre se-
ria superior ao do quarto trimes-
tre, que havia sido de 12%”, afir-
mou o analista.

Os artigos de moda e couro —
os de maiores vendas, tendo re-
presentado 37% do total em 2011
— tiveram crescimento nas ven-
das de 12%, excluindo aquisições
e novas lojas. As vendas de perfu-
mes e cosméticos subiram 9%.

Para a analista Melanie Flou-
quet, do JPMorgan, ainda que o

Venda de produto
de beleza cresce
menos em 2011
Pe s q u i s a
Adriana Meyge
De São Paulo

O setor brasileiro de higiene
pessoal, perfumaria e cosméticos
cresceu 18,9% em 2011 na compa-
ração com 2010, de acordo com
pesquisa de mercado da consulto-
ria internacional E u r o m o n i t o r, di-
vulgada ontem pela associação
das indústrias do setor no Brasil, a
Abihpec. O dado indica uma redu-
ção no ritmo de crescimento do
segmento, que havia registrado al-
ta de 30% um ano antes.

As vendas ao consumidor so-
maram mais de US$ 43 bilhões
em 2011, contra os US$ 36,1 bi-
lhões obtidos em 2010.

No mundo, o mercado aumen-
tou 9,84% e movimentou
US$ 425,8 bilhões, contra US$
387,7 bilhões em 2010. O Brasil
continuou sendo o terceiro mer-
cado global, atrás do Japão e dos
Estados Unidos. A expectativa é
que o Brasil ultrapasse o país
asiático neste ano.

O país registrou o maior cres-

cimento percentual entre os dez
maiores mercados do setor. Estes
foram responsáveis por 64,1% do
faturamento total, ou US$ 272,9
bilhões. O segundo maior au-
mento percentual foi verificado
na Rússia (14,7%).

O Brasil tem 10,1% de partici-
pação no mercado global, contra
11,1% do Japão e 14,8% dos Esta-
dos Unidos.

O país manteve no ano passa-
do a liderança mundial no fatu-
ramento das categorias de deso-
dorantes e fragrâncias. O Brasil
supera os Estados Unidos nas
vendas de perfumes desde 2010.

Nas subcategorias, o mercado
nacional passou a ser, no ano
passado, o primeiro em vendas
de protetores solares. O Brasil
continua sendo o maior em tin-
turas, condicionadores, perma-
nentes e alisantes para cabelos,
sabonetes e cremes para o corpo.

A receita da indústria brasilei-
ra do setor somou R$ 29,4 bilhões
em 2011, segundo a Abihpec. O
valor é 7,9% maior do que o fatu-
ramento registrado em 2010. O
aumento real foi de 4,6%.

Concorrência Órgão proibiu CSN de
indicar conselheiros na siderúrgica

Cade não vê
vazamento
na Usiminas

ELZA FIÚZA/ABR

Chinaglia, do Cade: compra de ações da Usiminas pela CSN sob análise

Diogo Martins
Do Rio

O presidente interino do Con-
selho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), Olavo China-
glia, acha “i m p r o v áv e l ” que in-
formações sigilosas sobre as es-
tratégias de mercado da Usimi -
nas tenham vazado para a Com-
panhia Siderúrgica Nacional
(CSN). As empresas concorrem
no mercado de aços planos, insu-
mo utilizado nas indústrias na-
val, automobilística e de eletro-
domésticos. O Cade teme que a
CSN tenha acesso a informações
relevantes da Usiminas, caso
consiga assento no conselho.

“A menos que tenha havido al-
gum tipo de comunicação ilícita
entre as empresas”, contrapõe o
presidente do Cade, que ontem
participou da Conferência Anual
da Rede Internacional da Con-
corrência (ICN, na sigla em in-
glês), na Zona Sul do Rio.

Entre 2010 e 2011, a CSN ad-
quiriu 11,97% das ações ordiná-
rias e 20,14% das preferenciais da
Usiminas, ativos que equivalem a
cerca de R$ 1,2 bilhão em valores
atuais. Mesmo acionista da em-
presa mineira, a CSN ainda não
participava do Conselho de Ad-
ministração da Usiminas. Por is-
so, avalia Chinaglia, a CSN não
poderia ter obtido informações
privilegiadas sobre a Usiminas.

A compra das ações da Usimi-
nas pela CSN está sob análise da
Secretaria de Acompanhamento
Econômico (Seae), órgão subor-
dinado ao Ministério da Fazen-
da. O Cade aguarda o parecer fi-
nal da Seae para se pronunciar.
Na semana passada, o conselho,
que é ligado ao Ministério da
Justiça, expediu medida, proi-
bindo a CSN de indicar mem-
bros aos conselhos de adminis-
tração e fiscal da Usiminas.

Mesmo que a Seae não consta-
te irregularidades na compra de

do market share está concentra-
do nas mãos de apenas três em-
presas. “Imaginamos que há es-
paço para consolidação”, avaliou
Luz. Para o executivo, o terceiro
ciclo de revisão tarifária terá um
papel importante nesta tarefa.

Após sua apresentação, Luz
destacou que a companhia não
será fortemente impactada pela
decisão do governo sobre as con-
cessões do setor elétrico que ven-
cerão entre 2015 e 2017. O gover-
no ainda não decidiu se as con-
cessões serão renovadas ou pror-
rogadas. O executivo explicou
que as concessões da companhia
que se enquadram nesta defini-
ção representam uma fatia pe-
quena de seus negócios.

As cinco “distribuidoras pe-
quenas” do grupo terão seus con-
tratos de concessão vencidos no
período: Jaguari, Mococa, Leste
Paulista, Sul Paulista e Santa
Cruz. Segundo o executivo, estas
distribuidoras representaram
apenas 6% do lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciações e
amortizações (Ebitda) do setor
de distribuição dentro da CPFL.
Por sua vez, o segmento de distri-
buição representa 62% do Ebitda
total do grupo, informou Luz.

Já na geração, Luz explicou
que apenas 1% das concessões es-
tão para vencer. “Temos 2.786
megawatts (MW) em geração,
então 1% seria 7 MW ou 8 MW”,
disse o executivo.

CPFL olha aquisições e
não descarta Grupo Rede
E n e rg i a
Marta Nogueira
Do Rio

O vice-presidente financeiro e
de relações com investidores da
CPFL Energia, Lorival Luz, afir-
mou ontem que a companhia es-
tuda novas aquisições no merca-
do e não descartou a possível
compra do Grupo Rede ou de al-
gumas empresas da corporação.
“Dentro do nosso planejamento
estratégico, a CPFL vai olhar as
oportunidades, que podem ser
Grupo Rede ou não”, disse Luz,
após apresentação em evento da
Associação dos Analistas e Profis-
sionais do Investimento do Mer-
cados de Capitais (Apimec). Se-
gundo o executivo, “faz parte do
D N A” da CPFL olhar toda e qual-
quer oportunidade que esteja
alinhada ao planejamento estra-
tégico da empresa.

“Onde a gente pode ter melho-
res retornos ou capturas de siner-
gia?”, questionou a si mesmo e
respondeu em seguida: “Nas
companhias que são mais próxi-
mas de onde a gente já está esta-
belecido, dentro da nossa área de
c o n c e s s ã o.” No entanto, questio-
nado por um investidor durante
a palestra, o executivo respondeu
que nenhuma aquisição seria
anunciada agora.

Luz ressaltou que o Brasil tem,
no total, 64 distribuidoras e 34%

parte da Usiminas pela CSN e dê
parecer favorável ao negócio, ju-
ridicamente, o Cade pode assu-
mir posição diferente, desde que
se constate concentração de mer-
cado entre as duas empresas.

Nesse caso, diz o presidente do
Cade, possivelmente, as ações da
Usiminas compradas pela CSN
voltariam ao mercado secundá-
rio de ações ou seriam vendidas
em bloco a uma empresa ou gru-
po interessado em participar da

companhia mineira.
“Mas não existe regra que esta-

beleça como a decisão deva ser
c u m p r i d a”, diz Chinaglia, segun-
do o qual, se a CSN se desfizesse
dos papéis da Usiminas estaria
encerrado o imbróglio. “Será uma
questão de encontrar uma alter-
nativa mais eficiente para que a
decisão do Cade, se for no sentido
[desfavorável ao negócio], venha a
ser cumprida”, complementa o
presidente do órgão antitruste.

Índios canadenses negociam com companhias chinesas
M i n e ra ç ã o
Marcos de Moura e Souza
De Nova Lima (MG)

Não é de hoje que povos indí-
genas do Canadá permitem que
mineradoras explorem suas ter-
ras em troca de compensações fi-
nanceiras, empregos ou investi-
mentos em infraestrutura em
suas comunidades. Mas recente-
mente, eles começaram a nego-
ciar com um grupo que até então
pouco conheciam: os chineses.

Executivos e representantes de
mineradoras chinesas têm visita-
do tribos — muitas delas em pon-
tos remotos do Canadá — para
discutir possíveis acordos co-
merciais envolvendo a explora-

ção do subsolo. “Chineses têm se
aproximado de várias comuni-
dades para discutir o acesso aos
recursos naturais ou formas pe-
las quais eles podem participar
da exploração do subsolo. O ob-
jetivo deles é obter recursos na-
turais”, disse ontem ao Va l o r ,
Mark Podlasly, membro do povo
N l a k a’pamux, na Colúmbia Bri-
tânica, Canadá. Formado em
Harvard, Podlasly (ou Tása Kwat-
cha, seu nome tradicional), co-
manda uma consultoria indíge-
na, a Brookmere Management
G r o u p, dedicada a negócios en-
tre comunidades locais e empre-
sas de mineração e energia.

Segundo ele, a convite dos chi-
neses, líderes indígenas também
têm viajado a China em “missões

comerciais” para tratar das con-
dições de possíveis acordos.

Desde os anos 70, povos indíge-
nas canadenses negociam com
mineradoras, empresas de linhas
de transmissão, de dutos, ferro-
vias e outras cujos negócios re-
querem amplas áreas de terras.
São em geral empresas canade-
nes, americanas ou europeias. A
Va l e também está lá e mantém
acordos com duas comunidades
indígenas na costa leste, diz Po-
dlasly. Hoje existem cerca de 150
acordos entre empresas e índios
canadenses. A população indíge-
na canadenses é de cerca de
700.000, 2% da população total.

“Os chineses começaram a che-
gar talvez há uns cinco anos”, disse
Podlasly, que foi um dos palestran-

tes de ontem de um evento sobre
mineração, “The Mining Company
of the Future”, promovido pela Kel-
logg Innovation Network e pela
Fundação Dom Cabral, em Nova
Lima, região metropolitana de Be-
lo Horizonte. Segundo ele, a pre-
sença chinesa em tribos indígenas
não tem sido motivo para polêmi-
cas no Canadá. “As pessoas não ve-
em isso como uma ameaça. É uma
transação comercial.”

Podlasly diz não saber se al-
gum acordo entre líderes indíge-
nas e os chineses já foi firmado.
Em geral, essas combinações são
cercadas de sigilo. O fato, diz ele,
é que as conversas e os contatos
têm sido constantes.

Ao contrário do Brasil, onde a
mineração é proibida em terras in-

dígenas, no Canadá a atividade é
permitida, embora nem tudo seja
muito claro. Em alguns lugares, in-
dígenas detêm direitos sobre os re-
cursos minerais e para esses é mais
fácil fechar acordos com empresas.
Em outros, há dúvidas sobre a real
autonomia deles.

Os acordos firmados com em-
presas costumam envolver ga-
rantia de empregos, simples pro-
teção ao meio ambiente, a con-
tratação de empresas de presta-
ção de serviços que indígenas ve-
nha a ter, construção de redes de
água encanada, de redes de tele-
comunições, investimentos em
educação. Em muitos casos há
também pagamento, diz Podlas-
ly. E nos últimos anos acordos en-
volvendo a transferência de um

lote de ações para os indígenas.
“Os resultados desses acordos

v a r i a m”, diz ele. Há casos bem re-
putados, como o da Vale, diz ele,
e outros que acabam em tensão.

Parta Podlasly, o interesse de
companhias chinesas em áreas
pouco habitadas do Canadá é só
um sintoma de um movimento
mundial. “Tem sido cada vez
mais difícil para as mineradoras
encontrarem recursos porque as
reservas que eram mais fáceis de
serem alcançados já foram esgo-
tadas. Elas estão tendo de explo-
rar no fundo do oceano, ir mais
fundo no subsolo, mais ao norte
do planeta, avançando em áreas
que ainda não foram exploradas
e isso em muitos casos afeta po-
pulações indígenas”, diz ele.

crescimento das vendas tenha fi-
cado acima das expectativas, a al-
ta de 12% nos artigos de moda e
couro foi menor do que a de 19%
verificada no quarto trimestre.

Embora o quarto trimestre te-
nha sido excepcional, Flouquet es-
perava alta de 16%, seguindo a ten-
dência de 2011 como um todo.

“No contexto dessas declarações
otimistas [de Arnault] e de toda a

expectativa que criaram, o fato de
os artigos de moda e couro terem
ficado abaixo do esperado e de a
alta [das vendas] ter decorrido de
operações essencialmente ataca-
distas vai ser uma decepção.” As
ações recuavam 1%, cotadas a €
130, por volta do meio-dia de on-
tem na bolsa de Paris (e fecharam a
€ 126,20, uma queda de
3,3%).A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Empresas, p. B6.




