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Indústria calçadista deve crescer 4,5% em 2012
Calçados
Marina Falcão
De São Paulo

As medidas de estímulo ao con-
sumo devem impulsionar um
avanço de 4,5%, para R$ 22,73 bi-
lhões, no faturamento da indústria
nacional de calçados neste ano,
projeta a Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados (Abicalça-
dos). Mas essa performance ocor-
rerá sobre uma base de compara-
ção comprimida: em 2011, o volu-
me fabricado, o investimento e o
emprego no setor encolheram. O
faturamento ficou estável.

Um estudo da Abicalçados em
parceira com o Instituto de Estu-
dos e Marketing Industrial (Ie-
mi), divulgado ontem, mostra
que o volume de pares confeccio-

nados no país caiu 8,4%, para 819
milhões em 2011.

“Estamos apostando numa re-
tomada da economia doméstica a
partir de queda dos juros”, diz Hei-
tor Klein, diretor executivo da Abi-
calçados. Ele estima um cresci-
mento de 3,4% na quantidade de
pares fabricados em 2012.

Marcelo Prado, diretor do Iemi,
diz que a entrada de grandes redes
varejistas de vestuário na venda de
calçados, como a C&A e, mais re-
centemente, a Marisa, ajudará o se-
tor. “É um novo canal”, comenta.

O saldo de pessoas emprega-
das em dezembro de 2011 na in-
dústria de calçados caiu 3,2%, pa-
ra 335,5 mil, em relação ao mes-
mo período do ano anterior. Os
investimentos do setor somaram
R$ 521 milhões, em queda de 2%.

Além do desaquecimento da

economia, Klein atribui o mal de-
sempenho do indústria calçadista
à questão cambial. No período, diz
ele, o dólar médio foi de R$ 1,67
patamar “i nv i áv e l ” para o setor.

Por causa disso, o volume fi-
nanceiro das importações brasi-
leiras de calçados avançou 40%,
para US$ 427,7 milhões no ano
passado. O países que mais ga-
nharam com a venda de seus
produtos para o Brasil foram
Vietnã (43 % do total importa-
do), Indonésia (22,5%) e China
(16,4%). “O antidumping é con-
tra a China, mas a maior parte
das importações foram do Viet-
n ã”, ressalta Klein.

Em paralelo, pagamento das
exportações brasileiras caiu 13%,
para US$ 1,3 bilhão no ano pas-
sado. Em número de pares, a
queda foi de quase 21%, para

113 milhões, ou 13,8% do total
produzido no país.

De janeiro até abril, as importa-
ções avançaram 15% em relação ao
mesmo período do ano passado, en-
quanto as exportações caíram 18%,
na mesma comparação. Os negócios
com a Argentina — segundo princi-
pal destino dos produtos nacionais
depois dos Estados Unidos —, ainda
estão travados, com a demora na li-
beração das licenças de importação
desde junho. Pelos cálculos da Abi-
calçados, mais de 11 milhões de pa-
res já contratados estão esperando
para entrar no país hoje.

Por um acordo de 2009, o Bra-
sil limitou a exportação de calça-
dos para a Argentina a 15 mi-
lhões de pares por ano. “Enxerga -
mos um potencial de venda de 25
milhões de pares ao ano [para a
Argentina]”, calcula Klein.
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Principal executivo do Carrefour, Lars Olofsson renuncia ao cargo abruptam e n te

Shopping Redes estrangeiras do JK Iguatemi buscam informação e lojas estudam abrir com megaliquidação

Irritados, lojistas do JK discutem estratégia
Adriana Mattos
De São Paulo

Nos últimos dias, subiu o tom
de insatisfação de lojistas do
shopping JK Iguatemi em relação
ao atraso na abertura do empre-
endimento, localizado na zona
oeste de São Paulo. O shopping,
controlado pela Iguatemi Em-
presa de Shopping Centers e pela
W To r r e , deveria ter sido aberto
há 36 dias, em 19 de abril, mas
ainda depende de liberação da
Prefeitura de São Paulo.

O Va l o r apurou que a matriz de
duas redes de varejo estrangeiras,
Sephora e To p s h o p, têm solicitado
informações sobre o atraso direta-

mente ao Iguatemi, em vez de dei-
xar a negociação apenas na mão de
seus escritórios locais. Em relató-
rio de resultados aos investidores,
a LV M H , dona da Sephora, infor-
mou que a abertura do shopping
em São Paulo não tem data. “Será
em breve”, resume. “O desconforto
passou à irritação”, conta um dire-
tor de uma das cadeias estrangei-
ras existentes no JK — são 22 lojis-
tas de grupos internacionais que
têm a sua primeira loja no Brasil a
ser aberta no empreendimento.

“Eles [Iguatemi] enviam cartas
ou e-mails toda a semana. Infor-
mam que a prefeitura diz que a
liberação sai em alguns dias. E os
dias passam e depois, novamen-

te, dizem que sai em alguns dias.
Estamos assim”, conta um execu-
tivo que comanda uma rede. Está
em discussão, neste momento, a
possibilidade de que o shopping
seja aberto com uma megaliqui-
dação para queimar estoques
que estão parados nas lojas, apu-
rou o Va l o r com lojistas.

Parte das redes, principalmen-
te aquelas ligadas à área de ves-
tuário e calçados, defende a es-
tratégia, mas algumas empresas,
basicamente grifes de luxo, en-
tendem que “fazer isso logo na
abertura pode ter um efeito ne-
gativo na imagem do shopping”,
disse um lojista ontem. No caso
de uma megaliquidação em todo

o shopping, o sócio Iguatemi
precisa concordar com a ação.

De acordo com fontes que es-
tiveram nos corredores do JK
Iguatemi nesta semana, alguns
poucos varejistas decidiram
abrir as suas lojas no horário de
funcionamento do shopping —
apesar do empreendimento es-
tar fechado. Isso é comum nos
casos em que a rede precisa criar
uma prova de que estava aberta
para operar na data prometida
de entrega do shopping. Com is-
so caracterizado, caso a empresa
decida processar os controlado-
res na Justiça pelo atraso, ela já
produziu uma prova que possa
ser usada futuramente.

A WTorre e o Iguatemi infor-
mam que, apesar da insatisfação
dos lojistas, a relação entre as
partes está tranquila. Reforçam
que os sócios tomaram as medi-
das necessárias para que a aber-
tura acontecesse na data previs-
ta. No entanto, nos corredores,
Walter Torre, dono da WTorre,
comenta que não descarta a pos-
sibilidade de a empresa ser acio-
nada na Justiça pelas redes.

Nos últimos contatos com va-
rejistas, a área comercial do
Iguatemi comunicou as redes
que há chances de a abertura
acontecer em 30 ou 31 de maio,
apurou o Va l o r com lojistas que
receberam a informação, sem

mais detalhes. O Iguatemi não
confirma a data.

Até o fechamento desta edi-
ção, ainda não havia sido conce-
dido o termo de liberação para
abertura do JK. O prefeito de São
Paulo Gilberto Kassab, teria co-
mentado informalmente que o
Termo de Recebimento de Acei-
tação Parcial (TRAP) sairia em
“alguns dias, ainda nesta sema-
n a”. Com o TRAP, é possível abrir
o Iguatemi JK antes do término
da construção de um viaduto na
região. Em abril, a Justiça de São
Paulo proibiu a abertura do
shopping porque ações que
iriam mitigar o trânsito no local
não foram tomadas.

Carrefour antecipa transição de poder
Scheherazade Daneshkhu
Financial Times, de Paris

Lars Olofsson, presidente do
conselho de administração e
principal executivo do C a r r e f o u r,
renunciou ao cargo abrupta-
mente, quatro semanas antes da
prevista transferência do poder
ao seu sucessor, Georges Plassat.

O Carrefour informou em co-
municado que Olofsson disse ao
conselho de administração, em
reunião realizada na quarta-fei-
ra, que pedia demissão porque
“considerava que foram preen-
chidas todas as condições neces-
sárias para encurtar o período
de transição, iniciado em 29 de
janeiro de 2012.”

O conselho então nomeou
Plassat como seu presidente e
principal executivo da empresa,
com efeito imediato desta deci-
são a partir da quarta-feira.

O Carrefour, a segunda maior
varejista mundial em termos de

vendas, tinha informado no fim de
janeiro que Plassat substituiria
Olofsson, encerrando a sua gestão
de três anos à frente da empresa.

Plassat, um veterano do setor de
varejo, deixou o cargo de diretor
da Vivarte(o grupo de moda de ca-
pital fechado) e ingressou no Car-
refour em 2 de abril, inicialmente
como diretor operacional.

Deveria assumir as funções de
Olofsson como presidente do
conselho de administração e
principal executivo do grupo na
assembleia anual, marcada para
18 de junho, quando Olofsson
deixaria o cargo.

O Carrefour preferiu não co-
mentar as “condições necessárias”
mencionadas por Olofsson, que
não tinham sido citadas anterior-
mente, e também não se pronun-
ciou sobre as condições de rescisão
e de aposentadoria de Olofsson.

Analistas disseram que Plassat
já começara a instigar mudanças,
o que transformou Olofsson

num ineficaz executivo em fim
de mandato. Plassat falou aos
sindicatos sobre fechamentos de
vagas de trabalho e fez algumas
mudanças na direção, como a
substituição do secretário-geral
da empresa neste mês.

“Plassat é pessoa do varejo, e por-
tanto não tem nada a aprender com
Olofsson”, afirmou um analista.

Olofsson, ex-diretor-sênior de
marketing da Nestlé, sem expe-
riência direta no varejo até sua
nomeação para o cargo pelo
Carrefour, em janeiro de 2009,
não conseguiu promover a recu-
peração dos resultados da vare-
jista. Seu destino foi selado de-
pois da emissão de cinco alertas
de lucros no intervalo de pouco
mais de um ano.

As ações da varejista caíram
19% desde janeiro, após perder
39% de seu valor ao longo de
2011, fatores que podem ter de-
terminado a acelerada transição.

“Parece fora do comum ter um

hiato de quatro meses no meio da
maior recessão do consumo desde
a década de 1930. A empresa con-
tinua a perder impulso”, disse uma
pessoa próxima ao Carrefour.

Em março, os títulos de longo
prazo da varejista foram rebaixa-
dos pelas três principais agências
de classificação de crédito. A S&P,
por exemplo, atribuiu a medida ao
“significativo enfraquecimento” da
posição competitiva da empresa.

A agência mencionou o de-
sempenho abaixo da média exi-
bido pelo grupo de varejo nos
mercados europeus abalados
pela austeridade, que se refletiu
numa queda de 19% do lucro
operacional de 2011. A agência
disse ainda que a recuperação
dos resultados da rede levaria
mais tempo que o previsto.

O Carrefour, que emprega 410
mil pessoas em 33 países, luta pela
revitalização de sua obsoleta divisão
de hipermercados em merca-
dos ocidentais deprimidos.

TJ do Rio confirma compra do Sofitel pela BHG
H ot e l a r i a
Alberto Komatsu
De São Paulo

A 4ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro con-
firmou ontem a aquisição do ho-
tel de luxo Sofitel, em Copacaba-
na, pela Brazil Hospitality Group
(BHG), empresa de investimen-
tos em hotéis do fundo de private
equity GP Investmentos.

O imóvel tem sido alvo de dis-
puta com a rede francesa Accor
desde agosto do ano passado,
quando a BHG firmou um contra-
to de compra e venda com a dona
do imóvel, a Veplan, em recupera-
ção judicial desde 2006. A Accor
defende ter um direito de prefe-
rência pela compra do Sofitel por
ser locatária dele desde 1996.

A BHG informa estar confiante
com a decisão da Justiça do Rio e
defende que não há direito de pre-

ferência em processos de recupe-
ração judicial. A Accor vai recorrer.

“Nós ficamos surpresos com a
decisão. Temos muito carinho
pelo hotel, pois o operamos há
muito tempo. Temos uma deci-
são de primeira instância muito
bem fundamentada, confirman-
do o direito de preferência. Está-
vamos tranquilos com essa ques-
t ã o”, afirmou o diretor financeiro
da Accor para a América Latina,
Jean Urbain Hubau.

“A decisão do juiz de segunda
instância é contundente. Além dis-
so, três procuradores do Ministério
Público já haviam confirmado que
não existe direito de preferência
em processos de recuperação judi-
cial”, afirmou o presidente da BHG,
Peter van Voorst Vader. “O direito
de preferência não existe mais. Ele
teria de ser exercido em até 30 dias
após a Accor ter tomado conheci-
mento que o hotel estava à venda”,
acrescentou.

A Accor vai aguardar a publica-
ção da decisão da 4ª Vara Empresa-
rial do Rio para ajuizar um embar-
go de declaração, que é um pedido
de esclarecimento. O objetivo é
ajuizar um outro recurso no Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ).

O valor da negociação entre a
BHG e a Veplan é de R$ 184 mi-
lhões, sendo R$ 170 milhões pela
aquisição e R$ 10 milhões de prê-
mio para a Veplan caso ela consiga
encerrar o contrato com a Accor
em até dois anos. Isso porque o
contrato de locação com a Accor
vale até 2021. Mais R$ 4 milhões
são para a corretora que interme-
diou a negociação, a Planner.

Onze dias depois da assinatura
do contrato entre a BHG e a Ve-
plan, a Accor fez um depósito de
valor similar ao negociado para
tentar confirmar o direito de pre-
ferência. A Accor também ajuizou
um recurso na 6ª Vara Empresarial
do Tribunal de Justiça do Rio.

No dia 9 de dezembro de 2011,
a 6ª Vara acatou o recurso da Ac-
cor e deu o direito de preferência
para a rede francesa. No dia 9 de
janeiro, a BHG recorreu na se-
gunda instância para tentar con-
firmar a negociação, já que tem
defendido que em processos de
recuperação judicial não cabe o
exercício de direito de preferên-
cia da locatária do imóvel.

Hubau disse que a Accor inves-
tiu no Sofitel R$ 35 milhões entre
2006 e 2007, principalmente para
reforma dos quartos. Segundo ele,
caso a Justiça confirme o direito de
preferência, a rede francesa está
disposta a desembolsar até R$ 30
milhões adicionais para reformar
as áreas de uso comum do hotel,
como os centros de convenções.

Segundo Vader, assim que a
decisão da segunda instância da
Justiça do Rio for confirmada, a
BHG pretende investir até R$ 30
milhões em reformas no Sofitel.

Companhias aéreas
criam associação
Av i a ç ã o
De São Paulo

Está em processo de criação a
Associação Brasileira das Empre-
sas Aéreas (Abea), com o objeti-
vo de reforçar a representativi-
dade da aviação comercial brasi-
leira. A nova entidade pretende
ter uma atuação complementar
ao Sindicato Nacional das Em-
presas Aeroviárias (Snea).

A criação da Abea foi aprova-
da em reunião do conselho con-
sultivo do Snea, realizada na se-
gunda-feira. Fazem parte dessa
instância representantes das
principais companhias aéreas
do país. O presidente da Abea já
foi escolhido, Eduardo Sanovicz,
ex-presidente da Embratur.

A Abea tem como meta agre-

gar diversos integrantes da ca-
deia produtiva da aviação co-
mercial, como gestores de aero-
portos e fornecedores de com-
bustível. A nova associação tam-
bém visa reforçar a atuação polí-
tica do setor aéreo, que tem co-
mo objetivo reivindicar desone-
ração da folha de pagamento e
uma nova fórmula de cálculo do
preço do combustível dos
aviões, o querosene de aviação,
entre outras reivindicações.

“Queremos fazer parte do pro-
grama Brasil Maior, com uma de-
soneração dos custos das empre-
sas aéreas para que a classe C
continue voando. Queremos
manter crescimento com custos
competitivos”, diz uma pessoa
que acompanha a criação da
Abea, mas que pediu para não ser
identificada. (AK)

LUIS USHIROBIRA/VALOR
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Fonte: empresas * ano fiscal encerrado em 29/mai/11

O perfil de cada uma
Dados da General Mills e da Yoki

General Mills

Fundação: 1856

Yoki

Fundação: 1960

Sede: Minneapolis (EUA) Sede: São Paulo

Fábricas: 9 (Mato Grosso, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul e São Paulo)

Presença mundial: mais de 100 países

Principais marcas: Cheerios, Fiber 
One, Häagen-Dazs, Nature Valley, 
Yoplait, Betty Crocker, Pisslbury, Green 
Giant, Old El Paso, Wanchai Ferry

Principais marcas: Yoki, Kitano, 
Yokito, Mais Vita, Lin Tea

Principais categorias: Cereais, 
iogurtes, sorvetes, biscoitos, panquecas 
congeladas, comida mexicana

Principais categorias: Pipoca, temperos, 
salgadinhos, chás, bebidas a base de soja, 
farináceos de mandioca e de milho

Faturamento: US$ 16 bilhões* Faturamento: R$ 1,1 bilhão

A l i m e n to s Companhia americana compra brasileira por quase R$ 2 bilhões e conquista presença nacional

Com Yoki, General Mills vai às classes D e E
Daniele Madureira e
Letícia Casado
De São Paulo

Depois de três anos, a america-
na General Mills volta a produzir
no Brasil. A multinacional anun-
ciou ontem a compra da brasilei-
ra Yo k i por R$ 1,75 bilhão, mais
cerca de R$ 200 milhões em dívi-
das. Até 2009, a General Mills fa-
bricava as massas Frescarini e o
pão de queijo Forno de Minas em
Contagem (MG), sua única uni-
dade industrial no país. A empre-
sa decidiu descontinuar as ativi-
dades pela baixa rentabilidade e
dificuldade de distribuição.
Manteve no Brasil apenas as mar-
cas de sorvetes Häagen-Dazs e de
barrinhas de cereais Nature Val-
ley, importadas e com venda con-
centrada na região Sudeste.

Na opinião de especialistas em
consumo, a partir da aquisição, a
General Mills resolve dois pro-
blemas em uma só tacada: con-
quista presença nacional, a partir
da rede de pelo menos 70 mil
pontos de vendas em todo o país,
que englobam desde grandes
grupos varejistas até mercadi-

nhos de periferia, passando por
lojas de conveniência, e atinge o
público da base da pirâmide so-
cial, com o início da venda às
classes D e E, que estavam fora do
escopo da companhia.

“São as classes D e E que pu-
xam o consumo de alimentos no
Brasil”, diz Christine Pereira, di-
retora comercial da consultoria
Kantar Worldpanel, que tem a
General Mills entre os clientes no
exterior. Segundo ela, 35% das
compras das classes D e E se con-
centram em alimentos, bebidas e
itens de higiene e limpeza. “Nas
classes A e B, esses itens somam
18% do consumo”.

Em nota, a General Mills infor-
mou que o Brasil tem um merca-
do consumidor atraente e é “uma
das maiores economias e que
crescem mais rápido ao redor do
m u n d o”. De acordo com a multi-
nacional, a maior parte dos 200
milhões de brasileiros pertence
agora à classe média, e “o consu-
mo doméstico se tornou um im-
portante motor de crescimento
da economia”.

O consultor Adalberto Viviani
lembra que a General Mills era

Yoki, e Gabriel Cherubini, vice-
presidente, que não formaram
sucessores. Além disso, Matsuna-
ga e Cherubini mantinham dis-
putas dentro dos domínios da fa-
bricante. A saída teria sido a me-
lhor opção para ambos. Procura-
da, a Yoki não se manifestou.

Em nota ao Va l o r , a General
Mills informou que tem “um gran-
de respeito pela administração e li-
d e r a n ç a” da empresa brasileira, e
“definitivamente vamos procurar

manter e fortalecer os funcioná-
rios da Yoki, incluindo os líderes-
c h av e”. Questionada sobre quem
vai dirigir a fabricante no país, res-
pondeu apenas que vai “discutir os
planos em um próximo estágio”.
No Brasil, o principal executivo da
General Mills é Ricardo Fernandes.
A empresa sinaliza que não deve
trazer estrangeiros para tocar a
operação. “Temos uma equipe fan-
tástica no Brasil, praticamente to-
dos são brasileiros”.

uma das últimas empresas ame-
ricanas de alimentos que estava
fora do Brasil, presente apenas
com importações. “A Yoki surge
como uma oportunidade para
atingir distribuição de Norte a
Sul do país, o que servirá para tra-
zer novos produtos ao país”, afir-
ma. No Brasil, a General Mills
vendeu a Forno de Minas para a
mesma família de quem tinha
comprado a empresa, os Men-
donça, e manteve a joint venture
com a Nestlé para a produção de
cereais, a C P W. Já a marca Fresca-
rini é comercializada hoje pela
multinacional apenas na Vene-
zuela e na Nova Zelândia.

Em comunicado, Chris O’Lear y,
vice-presidente executivo da mul-
tinacional, disse que a companhia
vai introduzir “outras marcas da
General Mills neste mercado [bra-
sileiro] ao longo do tempo”. Ele
acrescenta que o portfólio de pro-
dutos da Yoki e da Kitano deve ser
fortalecido, e há planos para ex-
pandir as linhas de Häagen-Dazs e
Nature Valley no país. A aquisição
da Yoki vai mais que dobrar as ven-
das da General Mills na América
Latina, para cerca de US$ 1 bilhão.

Em 2011, a receita global do grupo
foi de US$ 16 bilhões.

Os portfólios de ambas as em-
presas são complementares. O mix
da General Mills traz produtos de
maior valor agregado, uma estra-
tégia que vinha sendo tentada pela
Yoki há pelo menos três anos, des-
de o lançamento das bebidas à ba-
se de soja Mais Vita. “O problema é
que a Yoki não tinha fôlego para
continuar fazendo essa transição,
de uma empresa de farináceos e pi-
pocas para uma fabricante de pro-
dutos mais elaborados, e a propos-
ta da General Mills chegou no mo-
mento certo”, diz Viviane.

Fontes do mercado apontam
outro motivo que teria desenca-
deado o processo de venda da fa-
bricante brasileira: a falta de su-
cessores. O fundador, Yoshizo Ki-
tano, deu início à companhia em
1960 sob o nome de Kitano (a
marca Yoki só foi criada em
1990). Na mesma época, foi cria-
da a maior concorrente da Yoki, a
Hikari, também por imigrantes
japoneses. Yoshizo Kitano só teve
filhas, cujos maridos acabaram
assumindo a companhia: Mitsuo
Matsunaga, atual presidente da

Braço do J.P. Morgan faz
aporte na WOW! Nutrition
Letícia Casado
De São Paulo

A One Equity Partners, braço
de investimentos com recursos
próprios do banco J.P. Morgan
Chase & Co., comprou uma parti-
cipação na WOW! Nutrition, do-
na das marcas Gold, de adoçan-
tes, e Sufresh, de sucos prontos.

O negócio foi fechado na sema-
na passada, mas o valor não foi re-
velado. Segundo William De An-
gelis Sallum, diretor-geral da
WOW! Nutrition, a One terá “uma
participação minoritária relevante
na companhia”. Segundo ele, o
aporte será utilizado no lança-
mento de produtos e para dar su-
porte ao crescimento da empresa
este ano. A meta é que a receita
cresça 26%, para R$ 570 milhões.

Sallum conta que a verba tam-
bém será usada para concluir in-
vestimentos de R$ 15 milhões
nas fábricas de bebidas, em Caça-
pava (SP), e de água de coco, em
São Mateus (ES), além de servir
para amortizar R$ 28 milhões in-
vestidos na planta de Caçapava
entre 2010 e 2011.

“A empresa tem crescido muito
nos últimos anos, em média 28%
ao ano. É um ritmo acelerado pa-
ra os três negócios em que atua:
bebidas saudáveis, diet e light, e
nutrição infantil”, diz Sallum.
“Por causa da alta competitivida-
de, precisamos de um aporte para

continuar esse crescimento de
maneira sustentável.”

O mercado de bebidas saudá-
veis cresce a dois dígitos, diz o
executivo. “É preciso investir pa-
ra não ficar para trás”, afirma. No
planos da companhia estão o
lançamento de duas bebidas no
segmento diet e light e o relança-
mento de uma terceira linha
light no segundo semestre.

Além disso, a empresa pretende
ampliar significativamente sua
presença no varejo. Hoje os produ-
tos da WOW! Nutrition estão em
130 mil pontos de venda e o objeti-
vo é chegar a 300 mil até 2014.

Sallum conta que o processo pa-
ra escolha do sócio começou em
agosto do ano passado. A WOW!
Nutrition fez uma seleção de três
fundos e decidiu pela One Equity
Partners “não só pela proposta,
mas também pelo perfil”, afirma o
executivo. “Não seria um sócio pas-
sivo, mas sim um parceiro para
agregar valores ao negócio.”

A WOW! Nutrition faz parte do
grupo Brasfanta, de capital nacio-
nal, que também atua nos setores
de lonas e laminados de PVC (com
a marca Locomotiva) e softwares
de gestão (New Age).

A One Equity Partners adminis-
tra um portfólio de US$ 11 bilhões
em investimentos e compromissos
de investimentos. O aporte na
WOW! Nutrition foi o seu terceiro
aporte direto no país.

Aquisição de empresa
brasileira impulsiona
desempenho da Heinz
Renato Rostás
De São Paulo

A compra de 80% da Quero Ali-
mentos, em março do ano passa-
do por R$ 1 bilhão, ajudou a em-
presa americana de molhos e
condimentos Heinz a impulsio-
nar as vendas durante o ano fis-
cal de 2012, que terminou em 29
de abril. A receita da empresa
(excluindo Estados Unidos, Eu-
ropa, Ásia e Pacífico) atingiu US$
978,6 milhões, uma alta de 77%
na comparação com igual perío-
do anterior.

O lucro operacional na região
denominada “resto do mundo”
pela empresa foi de US$ 105 mi-
lhões, 97% maior em relação ao
ano fiscal anterior. Considerando
todas as áreas de atuação, a mesma
linha do balanço consolidado da
companhia para o ano alcançou
US$ 1,45 bilhão, uma queda 12%.

No quarto trimestre fiscal, os
países emergentes contribuíram
na receita líquida. As vendas subi-
ram 30,7% em bases anuais, princi-
palmente, por causa do crescimen-
to de 3,1% da Quero, no Brasil.

William Johnson, presidente-
executivo da Heinz, afirmou que
a expectativa de manter uma ta-
xa entre 6% e 9% do lucro por
ação durante os próximos três a
cinco anos será auxiliada pelos
emergentes. “[O crescimento]
deve refletir a expansão em dois
dígitos [nesses mercados]”, in-

mercados emergentes e da ex-
pansão orgânica de ao menos 4%
nas vendas, segundo a Heinz. Os
investimentos devem ficar em
US$ 120 milhões no período.

Como no próximo exercício a
empresa prevê crescimento, os
dividendos anuais foram aumen-
tados em 7,3%, a nona alta conse-
cutiva, para US$ 2,06 por ação.

formou ontem o executivo por
meio de nota.

O resultado da companhia foi
melhor fora dos países em que
atua tradicionalmente. Na Ásia e
no Pacífico, o crescimento nas ven-
das foi de 11%, que somou US$ 2,57
bilhões, principalmente, por causa
dos emergentes — China e Indoné-
sia. Na Europa, as vendas subiram
6,3% no acumulado, atingindo US$
3,44 bilhões. A alta de 3,7% nos
preços praticados no período aju-
dou a expansão.

As vendas de produtos de con-
sumo na América do Norte, po-
rém, foram 0,7% inferiores no
ano fiscal, gerando faturamento
de US$ 3,24 bilhões. Nos Estados
Unidos, a receita teve leve alta de
0,4%, para US$ 1,42 bilhão.

Segundo a empresa, a expan-
são de 10% nas vendas mundiais
de ketchup e de 12% das 15 maio-
res marcas foi o motor da alta do
faturamento no ano. A receita lí-
quida da companhia foi de US$
11,65 bilhões, crescendo 9%.

Apesar da alta nas vendas du-
rante o ano fiscal de 2012, os gas-
tos destinados à melhora da pro-
dutividade fizeram com que o lu-
cro líquido da Heinz caísse 7%,
para US$ 923,2 milhões.

No quarto trimestre fiscal,
também houve uma redução de
22% no lucro, em bases anuais,
para US$ 175,3 milhões.

No acumulado do ano fiscal, as
despesas operacionais também

subiram, o que também influen-
ciou o resultado final. O cresci-
mento dos gastos foi de 11%, pa-
ra US$ 2,55 bilhões.

Com o resultado, a companhia
aguarda um avanço entre 5% e 8%
no lucro líquido por ação duran-
te o ano fiscal de 2013, excluindo
encargos especiais. A alta deve vir
por meio do desempenho nos

KEVIN LORENZI/BLOOMBERG

Johnson, da Heinz, países emergentes vão contribuir para o crescimento

Thomas Nelson vende livros porta a porta no NE
E d i to ra s
Beth Koike
De São Paulo

Em uma estratégia diferente
da adotada por grande parte do
mercado editorial, que está dan-
do atenção especial ao comércio
eletrônico, a editora de obras re-
ligiosas Thomas Nelson, do gru-
po E d i o u r o, montou uma equi-
pe com 500 revendedores para
vender livros porta a porta no
Norte e Nordeste do país. E, nos
próximo meses, levará esse mo-

delo para Luanda e Moçambi-
que, ambas na África.

A estratégia de vender direta-
mente ao cliente foi iniciada há
cinco meses e já impulsionou sig-
nificativamente o desempenho no
Norte e Nordeste. Hoje, essas duas
regiões representam 60% do fatu-
ramento da Thomas Nelson contra
menos de 10% no ano passado. Até
então, as vendas eram feitas em li-
vrarias tradicionais. A receita bruta
mensal da editora varia de R$ 1,5
milhão a R$ 2 milhões.

“Esses revendedores são ligados
às livrarias religiosas da região.

Eles passam por treinamento e
atendem, principalmente, à classe
C. O tíquete médio desse público é
de R$ 17,40”, explicou Júlio Carva-
lho, gerente comercial da Thomas
Nelson. Segundo Carvalho, cada
revendedor comercializa de 200 a
300 livros por mês. As obras mais
procuradas são a “Bíblia 3:16”, do
escritor Max Lucado; “Cartas de
um Deus que te ama”, de Larry
Crabb; e principalmente a série
“Comece Hoje”, de vários autores.

Segundo o executivo da edito-
ra, o mercado de livros religio-
sos movimenta no Norte e Nor-

deste R$ 90 milhões por ano.
“Nossa meta é ter 10% desse seg-
mento e chegar ao fim do ano
com uma receita bruta de R$ 9
milhões”, disse Carvalho.

Hoje, as maiores vendas são re-
gistradas em Manaus, onde a edi-
tora conta com 200 revendedo-
res porta a porta. Além do merca-
do interno, a Thomas Nelson já
fechou parceria com uma livraria
em Luanda, onde começa a ope-
rar com 150 revendedores em ju-
nho. No próximo ano, a editora
tem planos de expandir a sua
atuação para Portugal.

Ministério da
Fazenda

CONCORRÊNCIA 2012/106 - Objeto Contratação dos serviços técnicos de 
Engenharia compreendendo elaboração de análise, assessoria, coordenação, 
fiscalização de obras e vistorias técnicas nas Agências do Banco do Nordeste,
Recebimento de Envelopes até 17h do dia 27.06.2012. Abertura dia 28.06.2012, 
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.
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Ministério da
Fazenda

CONCORRÊNCIA 2012/105 - Objeto: Alienação de 1 (uma) AERONAVE 
TURBO HÉLICE, MODELO EMBRAER 121, XINGU II, MATRÍCULA PT-MB. 
Abertura dia 27.06.2012, 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 DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS
CNPJ/MF: N° 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE
DEBÊNTURES DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,
EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE SUBORDINADA DA USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS
S.A. - USIMINAS

Ficam os titulares de debêntures da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A. – USIMINAS (“Companhia” e “Emissão”, respectivamente), convocados para a Assembleia
Geral Extraordinária de Debenturistas que será realizada no dia 11/06/2012, às 11:00 horas
em primeira convocação ou no dia 20/06/2012, às 11:00 horas em segunda convocação, 
em seu escritório de vendas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida do Café,
n° 277 - 9º andar - Torre B, para deliberarem sobre a não exigência (waiver), pelos debenturistas,
representados pela Pentágono S.A. DTVM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38
(“Agente Fiduciário”), do cumprimento pela Companhia, em 30/06/2012 e em 31/12/2012, do
índice financeiro “Dívida Líquida por EBITDA”, conforme previsto na Cláusula 5.1, alínea “s”, da
“Escritura Particular da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie Subordinada”, celebrada em 28 de janeiro de 2008. Informações Gerais: A 
Assembleia Geral de Debenturistas se instalará, em primeira convocação, com a presença de
titulares de debêntures que representem a metade, no mínimo, das debêntures em circulação
e em segunda convocação, com qualquer número de titulares de debêntures. O quorum de
deliberação para esta matéria, conforme disposto no parágrafo segundo do art. 71 c/c artigo 129
da Lei 6404/76, conforme alterada, é por maioria absoluta dos votos presentes à Assembleia. Os
debenturistas deverão apresentar, no escritório de vendas da Companhia, além do documento
de identidade, conforme o caso, o comprovante da respectiva titularidade das debêntures da
Emissão, expedido pela instituição escrituradora, e, se for o caso, instrumento de mandato, com
firma reconhecida. Os documentos relacionados às matérias constantes deste Edital estarão
disponíveis aos debenturistas no endereço informado acima; na sede do Agente Fiduciário;
no website http://www.usiminas.com/ri; bem como no website da Comissão de Valores
Mobiliários http://www.cvm.gov.br. Belo Horizonte, 24 de Maio de 2012. Ronald Seckelmann, 
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores.

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico n.º 058/7071-2012
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza, jardinagem e controle
biológico de pragas com fornecimento de material para as unidades da Caixa no Estado de
Goiás, por 12 (doze) meses, nas condições explicitadas no Anexo I do edital. Data e horário do
credenciamento: até as 09h30 do dia 08/06/2012. Data e horário do recebimento das propostas:
até as 10h00 do dia 08/06/2012. Data e horário do recebimento dos lances: das 15h30 às 16h00
do dia 08/06/2012. Disponibilização do edital e informações no endereço www.caixa.gov.br, no
link Sobre a CAIXA, selecionar Compras CAIXA, selecionar Pregão Eletrônico. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26, 27 maio. 2012, Empresas, p. B4-B5.




