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Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Chapéus Cury Ltda. - Re q u e re n te : Hen -
rique Dos Santos Machado, Firma Individual - Va -
ra /C o m a rc a : 3a Vara de Campinas/SP
Re q u e r i d o : Fruhvald Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda. ME - E n d e re ç o : Rua Manuel
Vaz Pinto, 5 - Re q u e re n te : M. A. R. Factoring Socie-
dade de Fomento Mercantil Ltda. - Va ra /C o m a rc a :
2a Vara de Falências de São Paulo/SP
Re q u e r i d o : Galvo Car Comércio de Carrinhos de
Supermercado Ltda. - Re q u e re n te : Metal Coat In-
dústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. ME
- Va ra /C o m a rc a : 7a Vara de São José do Rio Pre-
to /S P
Re q u e r i d o : Jarb Concreto Ltda. ME - Re q u e re n te :
Cimemprimo Distribuidora de Cimento Ltda. - Va -
ra /C o m a rc a : 4a Vara de Suzano/SP
Re q u e r i d o : Ny3 Technology Importação e Ex-
portação Ltda. - Re q u e re n te : Fort Solutions Co-
mercial, Importadora e Exportadora Ltda. - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara do Foro Distrital de Arujá/co-
marca de Santa Isabel/SP
Re q u e r i d o : Rodoeste Implementos Rodoviários
Ltda. - E n d e re ç o : Rua Mário Regallo Pereira, S/nº -
Re q u e re n te : Uniweld Indústria de Eletrodos Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de São Pau-

l o /S P
Re q u e r i d o : Royal Security Serviços Ltda. - Ende -
re ç o : Rua União, 25, Sala 03 - Re q u e re n te : Bônus Bra-

C i g a r ro Philip Morris e BAT se mobilizam contra lei antifumo da Austrália, considerada a mais severa do mundo

Múltis ajudam países a protestar na OMC
Christopher Thompson
Financial Times

Duas das maiores companhias
de cigarro globais estão dando
suporte legal a países-membros
da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) que ameaçam le-
var a Austrália à corte internacio-
nal, por conta da lei antitabagis-
ta mais severa do mundo.

A Philip Morris International e a
British American Tobacco ( B AT,
que no Brasil controla a Souza
Cruz) — as duas maiores compa-
nhias de capital aberto de cigarro
do mundo (em volume), fora da
China — revelaram ao “Financial
Ti m e s ” que estiveram dizendo a

vários países (que protestaram
contra legislação australiana que
obriga fabricantes de cigarro a
vender seus produtos em maços
com formato idêntico e monóto-
no) que essas leis violam acordos
internacionais de comércio.

Em março, a Ucrânia, que tem
uma indústria do tabaco substan-
cial, começou a tomar medidas le-
gais contra o governo da Austrália,
acusando o país de violar leis de
propriedade intelectual e de livre
comércio. Honduras, que é expor-
tador da matéria prima do cigarro,
iniciou um procedimento legal
nesse mês. Outros países, incluin-
do Brasil, Canadá, a União Euro-
peia e a Indonésia, têm se prontifi-

cado a reclamar desde então.
De acordo com a OMC, países

não membros também podem se
inscrever para reclamar formal-
mente e essa atitude não indica-
ria necessariamente uma oposi-
ção. De acordo com as regras da
organização, a Austrália tem até
meados de maio para dar fim à
disputa ou então poderá ter que
responder a uma corte da OMC.

A Philip Morris informou que
a empresa estava dando suporte
a governos que haviam questio-
nado a Austrália em relação à to-
talidade do pacote de medidas.
“Nós estivemos em contato com
muitos desses países, inclusive
em relação a conflitos comer-

ciais e legais ligados à política
do pacote [como um todo]”, afir-
mou a companhia. “É comum
para as indústrias afetadas dar
suporte para os países em dispu-
tas na OMC e nós estamos aber-
tos a ajudar governos que ques-
tionem a Austrália sobre a totali-
dade do pacote”, declarou a
multinacional.

A British American Tobacco
disse que a companhia estava sa-
tisfeita em prover suporte legal
aos Estados membros, mas “cabe
a eles” decidir se aceitam a ajuda.

Essas notícias desencadearam
uma resposta afiada dos ativis-
tas antifumo. Robin Hewings,
gerente de controle de cigarro

no Cancer Research, do Reino
Unido, disse que “é muito claro
que as indústrias do tabaco es-
tão usando medidas legais como
uma tática para retardar as
ações de um governo que está
tentando proteger a saúde de
seus cidadãos.”

Deborah Arnott, executiva-
chefe da Action on Smoking and
Health, que é baseada em Lon-
dres, acusou as companhias de
“arrumar outros para fazer seu
trabalho sujo”.

A ação na OMC é parte de uma
revanche multifacetada da Big
Tobacco contra as medidas que
instituem o maço padronizado
que a Austrália está para por em

prática em dezembro. A União
Europeia e a Grã-Bretanha estão
considerando implantar a mes-
ma política, que as indústrias do
tabaco temem que possa ser dis-
seminada entre o lucrativo mer-
cado dos países emergentes.

A Japan Tobacco International
e a Imperial Tobacco se junta-
ram à Philip Morris e à British
American Tobacco para lança-
rem ações judiciais contra o go-
verno australiano, acusando-o
de confiscar ilegalmente as suas
marcas. Elas dizem que não há
evidência científica que mostre
que a exibição de maços padro -
nizados vá reduzir o con-
sumo de cigarro.

Marroquín Cuesta, que comanda a Nestlé do México, assume o Brasil em julho

INMAGEN MEXICO/ DIVULGAÇÃO

sil Serviços de Alimentos Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 2a
Vara de Falências de São Paulo/SP
Re q u e r i d o : Unipac Embalagens Ltda. - E n d e re ç o :
Rua Arnaldo Magniccaro, 521, Bairro de Vila Gea - Re -
q u e re n te : Resinet Importação e Exportação S/A - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de São Paulo/SP

Falências Decretadas
E m p re s a : Cláudio Alves de Oliveira Ferramenteiro
ME - E n d e re ç o : Rua Carlos de Campos, 311, Vila Boa
Vista - Administrador Judicial: Dr. Nelson Garey - Va -
ra /C o m a rc a : 5a Vara de Barueri/SP
E m p re s a : Full Jet Comércio e Restauração e Pe-
ças Ltda. - Administrador Judicial: Dr. Sebastião
Francisco Dos Santos - Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de
J a c a re í /S P

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : Aparecida Silva Vieira Gomes ME -
Re q u e re n te : Hanna How Shoes Indústria, Comér-
cio, Importação e Exportação Ltda. - Va ra /C o m a r-
ca: 2a Vara de Diadema/SP - Observação: Face ao
pagamento do débito
Re q u e r i d o : Araújo Lima Comércio e Representa-
ções Ltda. - Re q u e re n te : Monsanto do Brasil Ltda.
- Va ra /C o m a rc a : 12a Vara de Maceió/AL - Obser-
vação: Desistência homologada
Re q u e r i d o : Cedro Serviços Gerais de Constru-
ções Ltda. - Re q u e re n te : Ingram Micro Brasil Ltda.
- Va ra /C o m a rc a : 16a Vara de Salvador/BA

Re q u e r i d o : Companhia Bahiana de Refrigerantes
Ltda. - Re q u e re n te : Tapon Corona Metal Plástico Lt-
da. - Va ra /C o m a rc a : 16a Vara de Salvador/BA
Re q u e r i d o : Construtora Almeida Lopes Ltda. - Re -
q u e re n te : SH Formas, Andaimes e Escoramentos Lt-
da. - Va ra /C o m a rc a : 4a Vara de Falências de Curiti-
ba/PR - Observação: Falta de interesse de agir
Re q u e r i d o : Mck Comércio de Equipamentos Ele-
trônicos e Elétricos - Re q u e re n te : Eletrônicos Prin-
ce Indústria, Comércio, Importação e Exportação Lt-
da. - Va ra /C o m a rc a : 16a Vara de Salvador/BA
Re q u e r i d o : Mercadinho Pop Mais Comércio e
Representações Ltda. - Re q u e re n te : Disvicor Dis-
tribuição e Comércio Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 16a Va-
ra de Salvador/BA
Re q u e r i d o : Stec Serviços Técnicos de Engenharia
e Comércio Ltda. - Re q u e re n te : Greca Distribuidora
de Asfaltos Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de Tau-
baté/SP - Observação: Face à satisfação do débito

Recuperação Judicial Requerida
E m p re s a : Indústria Madeireira Uliana Ltda. - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara de Tietê/SP

Recuperação Judicial Deferida
E m p re s a : Rizzo Comércio de Motos Ltda. - E n-
d e re ç o : Av. Blumenau, 2444, Centro - Ad m i n i st ra-
dor Judicial: Sr. Samuel Franco Dalia Júnior - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara de Sorriso/MT

PepsiCo tenta atrair negros e latinos com bebida açucarada
M a r ket i n g
Duane Stanford

Bloomberg Businessweek

Maneiro urbano e Mountain
Dew (orvalho da montanha) são
dois termos que normalmente não
andam juntos. A Pe p s i C o tenta
mudar isso. A empresa conseguiu
fazer desse refrigerante o mais
vendido nos Estados Unidos, na
categoria “n ã o - c o l a”, graças a sua
popularidade junto a consumido-
res brancos nos Estados das planí-
cies e no Sudeste. Agora, está em-
penhada em ampliar o apelo da
bebida açucarada, com cafeína,
entre jovens negros e latinos.

A nova campanha do refrige-
rante tem a rapper Lil Wayne, co-
nhecida como Weezy, e o skatista
Paul Rodriguez para ajudar a atrair

mais consumidores urbanos. A Pe-
psiCo torce para que a Mountain
Dew estoure em centros urbanos
como Nova York, Miami e Los An-
geles, como ocorreu em Nebraska
e Kentucky, áreas rurais. "Nossas
maiores oportunidades estão nas
áreas com maior concentração de
consumidores que provavelmente
não foram alvo de uma mensagem
Dew tão focada como poderíamos
tê-la produzido”, diz Brett O'Brien,
vice-presidente de marketing da
Mountain Dew.

A Mountain Dew tem sido um
ponto brilhante no portfólio de
marcas da PepsiCo, com desempe-
nho superior ao da Pepsi-Cola, nos
últimos dois anos. Mas há motivos
para preocupação. A marca que re-
presenta 20% das vendas de bebi-
das da PepsiCo nos EUA perdeu
participação no ano passado, en-
quanto a Coca-Cola, Sprite e Fanta

avançaram. Enquanto isso, o mer-
cado alvo da Mountain Dew — jo -
vens entre 18 e 24 anos — está cada
vez mais diversificado. O truque,
para a segunda maior fabricante
mundial de refrigerantes, será al-
cançar esses novos públicos, po-
rém mantendo o público base da
bebida. De 2000 a 2010, o percen-
tual de brancos não hispânicos
com menos de 24 anos caiu de
21,5% para 18,6% da população
americana. E, embora os brancos
constituam 70% dos tomadores de
refrigerantes, eles representam
80% dos consumidores de Moun-
tain Dew, segundo dados da iTrack
Data fornecidos pela PepsiCo.

A nova campanha "This Is How
We Dew" (soa como: é assim que a
gente faz) de propaganda na TV es-
treou em abril e é estrelada por Lil
Wayne, que diz: "A gente sabe que
o lance não é o que você faz, mas

como você faz". O comercial inicial
mescla snowboarders e um cantor
country para manter fiel o público
básico da marca. Versões futuras
terão como alvo gostos e entrete-
nimentos regionais.

Se você examinar um mapa dos
EUA mostrando mais os Estados
onde Mountain Dew é mais vendi-
da, identificará uma faixa que vai
de Dakota do Norte, no leste , pas-
sando pelas Virginias e então reto-
mando o Arkansas. Dew chega a
ser mais vendida do que Coca-Cola
em lojas de conveniência na Geór-
gia, Estado natal da Coca-Cola. O
território onde a Dew é menos ven-
dida vai da Califórnia ao longo da
fronteira meridional dos EUA até a
Louisiana.

Mountain Dew, antigamente
uma designação genérica para be-
bidas destiladas ilegais, foi criada
nos anos 1940 por Ally e Barney

Hartman, na forma de uma soda li-
monada para mistura em coque-
téis. As primeiras garrafas exibiam
um caipira de arma em punho per-
seguindo um agente federal no
meio do mato. A PepsiCo comprou
a marca em 1964, mas manteve
sua imagem de origem. Seu anún-
cio de TV usou pela primeira vez o
slogan, "Ya-hoo! Mountain Dew!
Ela vai aguçar suas entranhas". Um
montanhês banguela e descalço
diz, exaltado", “Não tem erro, é
uma explosão em cada garrafa",
enquanto uma mulher curvilínea
usando um prendedor de cabelo e
um vestido à la Wilma Flintstone
toma um gole.

A nova campanha, focada em
consumidores de 13 a 20 anos, tem
anúncios de rádio e TV centrados
em sete celebridades com apelo
em mercados regionais. O comer-
cial do astro country Jason Aldean

pode estar sendo exibido com fre-
quência em Nashville, por exem-
plo, enquanto Lil Wayne seduz os
telespectadores em Los Angeles.

A colaboração de Lil Wayne com
a Mountain Dew assinala seu pri-
meiro contrato de patrocínio com
uma importante marca de produ-
tos de consumo. Em maio, a pro-
moção DEWeezy (um trocadilho
com seu apelido, Weezy) convida-
rá os consumidores a ajudar o ta-
tuado vencedor do Grammy a pro-
duzir um comercial de TV de 30 se-
gundos para a bebida.

A campanha será associada a
um fortalecimento da distribuição
da bebida em centros urbanos co-
mo Nova York. Os sabores (cereja e
laranja incluídos) e as versões diet,
poderão ser colocadas em postos
de gasolina e lojas de conveniên-
cia, onde são vendidos 45% da pro-
dução da Mountain Dew.

Novo presidente da Nestlé tem a meta
de faturar R$ 35 bilhões em 2015
A l i m e n to s
Luciana Marinelli
De São Paulo

Ivan Zurita deve permanecer
na Nestlé pelo menos até o fim
do ano. Na sexta-feira, a compa-
nhia confirmou que o executivo,
de 59 anos, deixará o comando
da multinacional no Brasil a par-
tir de 1o de julho e informou que
ele passará a presidente do con-
selho consultivo – um cargo que
não existia até então. Em seu lu-
gar, assumirá Juan Carlos Mar-
roquín Cuesta, atual presidente
da Nestlé no México. Caberá a
Marroquín Cuesta a tarefa de
transformar a filial em uma em-
presa de quase R$ 35 bilhões de
faturamento em 2015, de acor-
do com as metas fixadas para os
cinco anos a partir de 2010. No
ano passado, as vendas foram de
R$ 20,5 bilhões.

Marroquín Cuesta, que entrou
na Nestlé em 1985, também foi
presidente da empresa na Vene-
zuela (assumiu em 2001) e da re-
gião definida pela companhia
como bolivariana (em 2004). Em
2007 ele passou a comandar a
operação mexicana.

Segundo uma fonte próxima à
companhia, Zurita ficará “pelo
menos até o fim do ano” no novo
posto, criado para esse momento
de transição em razão do “profun -
do conhecimento do mercado
b r a s i l e i r o” do executivo. Depois
disso ainda não há definição se ele
continua no conselho ou se apo-
senta, desligando-se efetivamente
da empresa.

Premiado como Executivo de
Va l o r de 2011, Zurita concedeu
uma longa entrevista a este jornal
em abril do ano passado. Ques-
tionado sobre sucessão e aposen-
tadoria, explicou que a multina-
cional não determina idade má-
xima para desligamento de seus
executivos, mas que já tinha tem-
po de casa suficiente para se apo-
sentar, embora não estivesse “li -
gando para essas coisas”.

“Sessenta e cinco anos seria meu
limite pela legislação Suíça”, afir-

mou o executivo, para completar
depois: “Mas a gente tem de ter
consciência do momento de dar
passagem. Isso é humano, é natu-
ral e nem sempre é percebido”. Na
ocasião, ele comentou ainda que
tem atividades fora da Nestlé, co-
mo a sua empresa agrícola [ele é
dono da Agrozurita], para se dedi-
car quando o momento chegar.
“Não vou parar de trabalhar, vou
mudar de função”, disse, na época.

Ontem, domingo, a companhia
divulgou um comunicado nos jor-
nais “Folha de S. Paulo” e “O Estado
de S.Paulo” para refutar especula-
ções de que a saída de Zurita da
presidência da Nestlé no Brasil te-
nha sido decidida pela matriz em
resposta ao desempenho da ope-
ração brasileira em 2011, que
apresentou crescimento menor
que a média dos emergentes (8%
ante 13,3%, segundo o balanço

mundial divulgado em feverei-
ro). Segundo o comunicado, “a
mudança faz parte do plano de
sucessão da empresa a partir da
decisão do próprio executivo”. A
nota informou ainda que “o gru-
po está plenamente satisfeito
com o desempenho obtido na úl-
tima década, durante a gestão de
Ivan Zurita”.

Zurita entrou na Nestlé em
1973, como estagiário, e traba-
lhou 17 anos no exterior, onde
presidiu oito filiais: México, Pana-
má, Costa Rica, El Salvador, Nica-
rágua, Guatemala, Honduras e
Tailândia. Está à frente da opera-
ção brasileira há 11 anos. De 2001
a 2010, ele quadruplicou as ven-
das da unidade, transformando-a
em segunda maior do grupo em
volume de vendas e terceira em
faturamento, atrás apenas da
França e dos Estados Unidos.

Com foco na classe C, Malwee lança
marca de “roupa para usar em casa”
Ve st u á r i o
Juliana Mariz
Para o Valor, de São Paulo

Depois de dois anos de pesqui-
sas a Malwee, confecção de Jara-
guá do Sul (SC), decidiu entrar no
segmento de “homewear ” — rou -
pas confortáveis para usar em ca-
sa, que ficam entre um visual es-
portivo e um pijama —, e está lan-
çando a marca Liberta com foco
na classe C. Paralelamente, a em-
presa planeja uma forte expan-
são no varejo este ano, onde es-
treou em novembro, com lojas
da bandeira Malwee. Devem ser
abertos mais 30 pontos de venda.
Hoje são sete, cinco em São Paulo
e dois em Belo Horizonte.

“A necessidade de qualidade
de vida dentro da própria casa
migrou para outras esferas eco-
nômicas. A classe C também quer
celebrar o prazer de ficar no am-
biente doméstico com conforto e
q u a l i d a d e”, explica Guilherme
Weege, presidente da Malwee,
sobre a nova marca.

A Liberta engloba uma linha
completa de pijamas e camiso-
las, além camisetas, cuecas, cal-
cinhas, sutiens e meias. As cole-
ções têm denominação e estilos

diversos: sustentável, casual, ro-
mântico, sensual. O preço médio
de um pijama da linha é de
R$ 64,90; de uma regata sem
costura, R$ 39,90.

Para comportar a produção da
Liberta, a empresa teve de reor-
ganizar o parque fabril, que con-
ta com sete plantas. “Nós tive-
mos, por exemplo, que abrir uma
linha de produção para meias
sem costuras. Muitas vezes o ma-
quinário é o mesmo, mas tive-
mos de aprender a trabalhar com
novos tecidos, como renda, liga-
net, modal, usados comumente
na fabricação de lingeries e pija-
mas”, afirma o presidente.

A confecção das peças da mar-
ca Liberta deve representar 15%
de toda a produção da Malwee,
que hoje gira em torno de 50 mi-
lhões de itens por ano. É mais que
o dobro do que produz, por
exemplo, a também catarinense
Marisol, cujo volume está em

19,5 milhões de peças por ano.
Para divulgar a nova marca, a

empresa contratou os atores Pao-
la Oliveira e Ricardo Pereira. A
distribuição será feita nas 25 mil
lojas multimarcas espalhadas
pelo país que já vendem Malwee
e nas lojas próprias. “Nosso desa-
fio é também buscar as lojas es-
pecializadas em homewear”,
completa Weege.

Os endereços com bandeira
própria, todos localizados em
shoppings, devem impulsionar
as vendas da Liberta. “A [loja] mo-
nomarca ajuda no posiciona-
mento. Entramos apenas em
shoppings, onde não se vendia
Malwee, e onde há um público
formador de opinião. O resultado
está sendo muito satisfatório”,
diz Weege, que pertence à tercei-
ra geração da família fundadora
da empresa e está à frente dos ne-
gócios desde o ano passado.

Depois das lojas próprias, a
companhia avalia a entrada na in-
ternet. “A Malwee abriu as lojas
monomarca em shoppings para
dar visibilidade ao seu mix de pro-
dutos e servir de inspiração para o
canal multimarca. Dentro dessa
estratégia, a loja virtual é sim uma
possibilidade que está sendo estu-
d a d a”, observou Weege.

Plano para 2012 prevê a
inauguração de 30 lojas
próprias; hoje há sete em
funcionamento em São
Paulo e Belo Horizonte
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Va re j o Renner perde ritmo mas ação sobe por expectativa para segundo semestre

Marisa deve registrar
mais um trimestre fraco

Fonte: Economatica e BM&FBovespa. Elaboração: Valor Data 

Ibovespa x Lojas Renner 
Variação acumulada - % (base:29/12/11)
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Marina Falcão
De São Paulo

A Marisa deve registrar mais
um trimestre difícil, com lento
crescimento das vendas e mar-
gens sob pressão, segundo ana-
listas ouvidos pelo Va l o r.

A Raymond James, especializa-
da em análises de empresas, calcu-
la que a varejista deve divulgar,
nesta quinta-feira, expansão de
vendas no critério mesmas lojas
(abertas há pelo menos um ano)
de 2,9%. A Fator Corretora estima
crescimento de apenas 1%. O indi-
cador, se confirmado, é pior do
que o já informado pelas concor-
rentes Hering (4%) e Renner (4,8%)
nos três primeiros meses do ano.

O processo de canibalização de
lojas recém-inauguradas (que tira-
riam consumidores de lojas mais
velhas) prejudicou o desempenho
da companhia no quarto trimestre
de 2011 e ainda deve surtir efeito
negativo. Relatório da Raymond

prevê retração da margem bruta
de 50,4% para 47,1%, em função
dos maiores níveis de promoção
neste início de ano. O lucro líqui-
do, pelos cálculos da Raymond, de-
ve cair 31,7%, para R$ 24,6 milhões.
A receita deve atingir R$ 552,5 mi-
lhões, em alta de 11,8%.

O analista Guilherme Assis, da
Raymond, se diz otimista com o

plano de recuperação de eficiên-
cia da Marisa. Esta tem implemen-
tado medidas para aumentar sua
produtividade por metro quadra-
do. Mas os resultados só devem
aparecer no segundo semestre.

Os analistas Renato Prado e
Ronaldo Kasinsky, da Fator, cal-
culam queda de 3,2 pontos per-
centuais, para 16,9%, da margem
Ebitda, principalmente devido à
perda de margem bruta. Eles
projetam alta de 15,6%, para R$
433 milhões na receita líquida e
retração de 40,5% no lucro líqui-
do, para R$ 21,4 milhões.

Do setor de varejo de vestuário,
Hering e Renner já divulgaram re-
sultados, que vieram em linha com
as expectativas. Houve, nos dois
casos, permanência da desacelera-
ção das vendas e pressão das mar-

gens devido ao ambiente promo-
cional. Em particular na Renner, a
margem Ebitda recuou em função
também das despesas com abertu-
ras e reformas de lojas e integração
com a rede Camicado.

Renner e Hering, no entanto,
sinalizaram que estão confiantes
com o cenário para a segunda
metade do ano. O gerente de ren-
da variável da M e r c a t t o, José Luiz
Garcia, acredita que o mercado
continua vendo o setor de consu-
mo “como uma opção defensiva
neste segundo trimestre, mesmo
depois dos resultados mais fra-
cos no primeiro”.

Na sexta-feira, dia seguinte à di-
vulgação de resultados da Renner,
as ações da empresa subiram
3,43%. As da Hering fecharam em
alta de 3%. (Colaborou Téo Takar)

Fontes: Abihpec. IBGE / Elaboração Valor Data. *Faturamento “ex-factory” - valores dos produtos saídos de fábrica, livres de impostos sobre vendas ** Dados da Euromonitor foram 
calculados originalmente em dólar (US$ 43 bilhões em 2011 e US$ 37,4 bilhões em 2010)   

Mercado em expansão
Dados do setor de higiene e beleza no Brasil
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B e l ez a Presidente mundial do grupo americano
avalia trazer ao país todo o portfólio de 28 grifes

Estée Lauder dobra
rede da MAC no Brasil
Adriana Meyge
De São Paulo

Há 21 anos no grupo america-
no de beleza Estée Lauder, os úl-
timos seis como presidente,
John Demsey não pisava no Bra-
sil há uma década. Da última vez
que esteve no país, foi para lan-
çar uma das maiores marcas de
maquiagem do mundo, a MAC,
que chegou ao mercado brasilei-
ro por meio de distribuidora.
Em janeiro, a empresa com sede
em Nova York assumiu toda a
distribuição da marca no país e
transferiu a sede da MAC na
América Latina, da Cidade do
México para São Paulo. Hoje a
marca tem 27 lojas próprias no
Brasil, e o plano é dobrar esse
número em três anos.

A MAC é a marca da Estée Lau-
der mais estabelecida no Brasil,
onde as vendas avançaram 32%
em 2011 em relação ao ano an-
terior – mais que o dobro da mé-
dia global. Para este ano, Dem-
sey espera novamente um cresci-
mento de “dois dígitos fortes”.
Apesar de a Clinique, de cosmé-
ticos, estar no mercado nacional
há mais tempo, a MAC é a pri-
meira marca do grupo a ter ope-
ração própria no país. “A maior
prioridade para a MAC mundial-
mente é o Brasil, e o país tam-
bém é uma das prioridades da
Estée Lauder”, diz Demsey.

A expansão orgânica da MAC
vai priorizar uma presença mais
forte nas capitais e a entrada em
cidades secundárias. Hoje a em-
presa tem lojas em Belo Horizon-
te, Brasília, Campinas, Curitiba,
Porto Alegre, Rio, Salvador, São
Paulo e Vitória. Mas a relação do
brasileiro com a marca foi cons-
truída lá fora. “O sucesso da MAC
antes de entrar no Brasil começou

com as brasileiras que viajam a
Nova York, Toronto, Miami, Lon-
dres e Paris”, diz Demsey. Segundo
ele, cinco das dez maiores lojas da
MAC no mundo têm nas brasilei-
ras suas maiores consumidoras.

A Estée Lauder está avaliando a
entrada no país de todo o portfólio
da empresa, formado por 28 mar-
cas. Além do crescimento expressi-
vo do mercado brasileiro de bele-
za, o terceiro do mundo, um outro
evento que anima a empresa é a
chegada da rede de perfumaria
francesa Sephora ao Brasil. Como
não há no país lojas de departa-
mento tradicionais, como Macy ’s e
Galeries Lafayette, a entrada de
uma das maiores redes de perfu-
maria do mundo representa uma

grande oportunidade para marcas
internacionais que miram o Brasil.

A varejista será a porta de entra-
da, em 2013, para a marca de ma-
quiagem Smashbox, adquirida em
2010 pela Estée Lauder. “Estamos
procurando trazer também a Tom
Ford e, num horizonte muito cur-
to, também teremos Estée Lauder,
Crème de la Mer e Bobbi Brown en-
trando no mercado”, diz Demsey.
O mercado pode ser ainda muito
restrito para algumas marcas. Um
batom da Tom Ford, por exemplo,
custa US$ 48 em Nova York.

Aquisições no país também
podem fazer parte da estratégia
da Estée Lauder, empresa funda-
da em 1946 e que hoje fatura US$
8,8 bilhões nos 150 países em

L’Oréal prevê 50 lojas da Kiehl’s
Paola de Moura
do Rio

Isabela Rossellini, Julia Roberts,
Penélope Cruz e Jane Fonda, além
de Luíza Brunet, Grazi Massafera e
Taís Araújo. Quem está acostuma-
do a ver celebridades nacionais e
internacionais associados aos
produtos da L’Oréal pode estra-
nhar a nova marca de cosméticos
que a empresa francesa está ex-
pandindo no Brasil: a Kiehl’s. Sem
fazer propaganda ou utilizar ros-
tos famosos, a L’Oréal planeja che-
gar a 50 lojas em quatro anos.

“Com este modelo, a família
Morse, que herdou de John Kiehl
sua farmácia, construiu uma com-
panhia avaliada em mais de US$ 30
milhões, vendendo em apenas
uma loja de Nova York”, diz Cons-
tantin Sklavenitis, diretor mundial
de desenvolvimento da marca.
“Não havia motivos para mudar-
mos a lógica do negócio”. A Kiehl ‘s
nasceu em Nova York e foi adquiri-
da pelo grupo francês em 2000.

No Brasil, ela chegou discreta-
mente em 2008. Agora a L’Oréal
associou-se à Dufr y, que trouxe

ao Brasil marcas como Max Factor
e Mac. A meta é levar a Kiehl’s a 13
capitais até 2016. Só este mês es-
tão sendo abertas sete lojas, qua-
tro no Rio, duas em Belo Horizon-
te e mais uma na capital paulista.
Em 2013 chegará à Brasília.

O gerente de marketing da
Kiehl’s, Simone Pfeil, diz que o
preço médio de R$ 79 deve cair.
“Os preços já foram reduzidos em
20% desde que adquirimos a mar-
c a”, diz ela. “Quanto mais aumen-
tarmos a escala de produção,
mais conseguiremos reduzir os
custos”, diz Sklavenitis. Hoje, os
produtos da marca mais vendi-
dos no mundo, o Midnight Reco-
very, o Power Full Strengh Line
Reducing e o Super Fluid, custam
no Brasil, R$ 142,10; R$ 203,60; e
R$ 140,40, respectivamente.

A marca já está em 43 países,
com 200 lojas próprias e 900 pon-
tos de venda em lojas de departa-
mento. Em 2011 a Kiehl’s cresceu
42% no mundo enquanto o merca-
do expandiu-se em 9,84%. A fábri-
ca continua funcionando em Nova
Jersey (Estados Unidos) e os pro-
dutos saem de lá para o mundo.

que está presente. “Estamos
olhando para tudo o que há aqui,
desde marcas locais até fornece-
dores”, diz Demsey. Segundo ele,
não há conversas ativas agora,
mas já existiram negociações e
devem voltar a ocorrer.

A Sephora, pertencente ao
grupo de luxo Louis Vuitton
Moët Hennessy (LV M H ), abrirá
sua primeira loja no shopping JK
Iguatemi, em São Paulo — a inau-
guração do centro comercial está
atrasadaatualmente (ver nota so-
bre JK na página B1). A previsão é
ter mais dois outros pontos na ci-
dade e dois no Rio em 2012. A re-
de chegou ao Brasil com a com-
pra da perfumaria on-line brasi-
leira Sack’s, em julho de 2010.

O Brasil registrou o maior cres-
cimento percentual em dólar en-
tre os dez maiores mercados de be-
leza do mundo em 2011. O setor
movimentou US$ 43 bilhões, uma
alta de 19%, após um aumento de
30% em 2010, segundo a Euromo-
nitor. Tanto a produção nacional
quanto as importações crescem.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Demsey, presidente da Estée Lauder, de olho em marcas e fornecedores no Brasil

va l o r .com.br

Av i a ç ã o

Gol vai fazer do Smiles
uma nova empresa
Gol, vice-líder do setor de aviação,
vai separar seu programa de
milhagem, o Smiles, do capital da
empresa. A Gol segue os passos da
TAM, líder do setor, que fez do
Multiplus uma empresa nova. “Is s o
visa maximizar a quantidade de
p a rc e i ro s ”, informou a Gol.

G i n á st i c a

BTG compra 30% da
academia Bodytech
A rede de academias B o d yte c h
confirmou ontem a venda de 30%
da companhia para o banco B TG
Pa c t u a l . A sócia majoritária
continua sendo a Accioly Fitness,
controlada por um grupo de
empresários, entre eles Alexandre
Accioly e João Paulo Diniz.

va l o r .com.br
Confira a entrevista com

John Demsey em vídeo no link abaixo

www.va l o r. c o m . b r/v í d e o s

LUPATECH S.A.
CNPJ/MF n° 89.463.822/0001-12 - NIRE 43300028534

Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da LUPATECH S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia 4 de maio de 2012, às 11 horas, em segunda 
convocação, em sua sede social, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahn dos Reis, n° 201,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. dispensa de aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison
pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”), aos acionistas da Companhia que, no cumprimento das
obrigações estabelecidas no Acordo de Investimento celebrado entre a Companhia, a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 
(“BNDESPAR”), a Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros (“Petros”), a GP Investments Ltd. (“GP”), a San Antonio Internacional
Ltd. (“SAI”), a Oil Field Services Holdco LLC (“Oil Field Services”) e outras partes ali indicadas em 5 de abril de 2012 (“Acordo de 
Investimento”), individual ou conjuntamente considerados, apenas e especificamente no âmbito do Aumento de Capital (conforme definido
abaixo), atinja(m) participação igual ou superior a 30% (trinta por cento) do capital social da Companhia mediante a subscrição de ações
ordinárias no âmbito do Aumento de Capital, restando afastada, nessa hipótese, a obrigatoriedade de realizar uma oferta pública para
aquisição da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia; II. o aumento do capital social da Companhia no montante de, no
mínimo, R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) (“Montante Mínimo”) e, no máximo, R$700.000.000,00 (setecentos
milhões de reais) (“Montante Máximo”), mediante a emissão de, no mínimo, 87.500.000 (oitenta e sete milhões e quinhentos mil) e, no 
máximo, 175.000.000 (cento e setenta e cinco milhões) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$4,00 (quatro reais) por ação ordinária, tendo sido fixado nos termos do inciso III do §1º do
artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações (“Aumento de Capital”); III. reforma do Estatuto Social, conforme redação constante do Anexo 
I da Proposta da Administração, a fim de modificar os seguintes artigos: (a) o parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social, alterando o 
endereço da filial (i) da Companhia; (b) o artigo 4º do Estatuto Social, ampliando o objeto social da Companhia; (c) o artigo 16, caput, do
Estatuto Social, retirando a referência feita ao prazo do mandato; (d) o artigo 20, caput e §1º, do Estatuto Social, alterando o número máximo 
de membros do conselho de administração e incluindo a obrigatoriedade de que a maioria dos membros que compõem o Conselho de
Administração da Companhia sejam conselheiros independentes; (e) a exclusão do artigo 20, §2º, do Estatuto Social, tendo em vista que a 
observância do novo percentual de conselheiros independentes não resultará em número fracionário; (f) o artigo 22, §3º, do Estatuto Social,
incluindo uma referência ao artigo 24, §1º, do Estatuto Social como uma exceção ao quórum exigido para deliberações do Conselho de
Administração; (g) o artigo 23, XIV do Estatuto Social, incluindo novo parâmetro alternativo para o rol de matérias que necessitam de
aprovação do Conselho de Administração; (h) o artigo 24 do Estatuto Social, incluindo o prazo de mandato dos membros da Diretoria no 
caput, bem como acrescentando os §1º e 2º a esse artigo, de modo a determinar que os diretores deverão ser eleitos mediante o voto
afirmativo de membros representando 75% (setenta e cinco por cento) do Conselho de Administração e que caberá ao Diretor Presidente
submeter os nomes dos demais diretores para aprovação do Conselho de Administração; e (i) ajustar as numerações do Estatuto Social em
decorrência das alterações acima propostas; IV. aprovar a destituição de todos os atuais membros do Conselho de Administração e eleição
de novos Conselheiros e seus respectivos suplentes, com prazo de mandato que se estenderá até a assembleia geral ordinária que aprovar
as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2013; V. principalmente pelas alterações ocorridas
na administração da Companhia no segundo semestre de 2011, por conta do aperfeiçoamento de sua governança corporativa, bem como
o objetivo de aceleração do seu plano de negócios, alterar o limite da remuneração fixa global dos administradores da Companhia (pro
labore) para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011 e a próxima Assembleia Geral
Ordinária de acordo com o disposto na Proposta da Administração; e VI. proceder à consolidação do Estatuto Social, de acordo com as
alterações propostas no item III da ordem do dia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar, na sede social da Companhia, 
em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahn dos Reis, n° 201, com 1 (uma) hora de antecedência, além do documento de
identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva participação acionária, expedido pela instituição escrituradora, ou, relativamente 
aos acionistas participantes de custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo 
órgão competente e, se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida; devendo, todavia, o comprovante de participação
acionária ser antecipado à Companhia nos termos constantes do Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral. A
Companhia, com fundamento na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, comunica aos seus acionistas que a Administração
da Companhia aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma do normativo citado. A Administração da
Companhia vem solicitar a outorga de procurações para que seus acionistas assegurem sua participação na Assembleia Geral
Extraordinária de 4 de maio de 2012, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias 
constantes na ordem do dia deste Edital de Convocação. O Manual para Participação de Acionistas nas Assembleias Gerais contém as
instruções para a outorga de procurações à Companhia. Os acionistas poderão optar por outorgar: (i) procurações físicas para que
advogado indicado pela Companhia os representem no dia da Assembleia, conforme modelo de procuração disponível no Manual para
Participação de Acionistas nas Assembleias Gerais; ou (ii) procurações eletrônicas com instruções de voto pela Internet, através do acesso
à página de Relações com Investidores da Lupatech (www.lupatech.com.br - link “Relações com Investidores”) e de acordo com as
orientações e condições do Manual de Assembleia - através do sistema “Assembleias Online”. É importante lembrar que as instruções de
voto por procuração eletrônica dependem da obtenção de um certificado digital por parte do acionista (veja na página de Relações com 
Investidores da Companhia informações adicionais sobre este processo). Será possível outorgar procurações físicas e eletrônicas e indicar 
o seu voto a partir de 26 de abril de 2012 até 2 de maio de 2012. Com esta alternativa - procurações eletrônicas/Assembleias Online - a 
Companhia reforça seu compromisso com a adoção das melhores práticas de transparência e governança corporativa. Os documentos e a 
proposta relacionados às matérias constantes deste Edital estarão disponíveis aos acionistas no endereço informado acima, no website
www.lupatech.com.br - link “Relações com Investidores”, bem como no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
Caxias do Sul (RS), 26 de abril de 2012. Nestor Perini - Presidente do Conselho de Administração.

LUPATECH S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43.3.0002853-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 012/2012
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26 dias do mês de Abril de 2012, às 18 horas, na sede social da
Companhia, em Caxias do Sul (RS), na Rua Dalton Lahn dos Reis, nº 201, Distrito Industrial.
2. Convocação e Presenças: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente
convocados, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social. Tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, deu-se início à Reunião. 3. Mesa: Presidente: Nestor Perini;
Secretário: Jean Matana Moreira. 4. Ordem do Dia e Deliberação: Após discussão da ordem do dia, que
era de prévio conhecimento de todos, os Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a assinatura
de Termo de Acordo e Outras Avenças com Dickens Investments LLC. e Fundo de Investimentos em
Participações - FIGAS, co-acionistas na sua controlada Luxxon Participações S.A., com o objetivo de
possibilitar, juntamente com os co-acionistas citados, aporte de recursos na referida controlada.
5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul (RS), 26 de Abril de 2012. Nestor 
Perini, Presidente; Jean Matana Moreira, Secretário. Conselheiros presentes: Nestor Perini, Wilson
Santarosa, Luis Carlos Fernandes Afonso, Clovis Benoni Meurer, José Mauro Mettrau Carneiro da 
Cunha, Carlos Eduardo Sardenberg Bellot, Peter Dvorsak, e, José Teófilo Abu Jamra (suplente). Declaro
que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio. Jean Matana Moreira - Secretário.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. 2012, Empresas, p. B4-B5.
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