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BLUE CHIP
ANGELA KLINKE

Cartilha italiana
Daniel Brett assume a direção de marketing da Ermenegildo

Zegna com restrições. “Investíamos 7% do faturamento na área.
Agora, por decisão da Itália reduzimos este percentual para 5%.”
Mas, como o número de lojas vai crescer “talvez não tenha redução
na verba.” Daqui para frente, a comunicação passa a ser totalmente
alinhada com a matriz. A regata que ele promoveu em Ilhabela
no ano passado, por exemplo, não poderá se repetir este ano.

Plantão editorial
Com um investimento de

R$ 350 mil, a editora gaúcha
Artmed — especializada em
livros técnicos e científicos em
áreas como educação, medicina
e psicologia — está trazendo
para o Brasil uma das
publicações mais prestigiadas
em medicina do mundo.
O British Medical Journal,
publicado na Inglaterra desde
1840, será lançado em
português pela casa a partir
deste mês. “Nós criamos um
conselho editorial com profis-
sionais da área que escolherão
as matérias mais relevantes para
o público brasileiro”, afirma
Celso Kiperman, diretor-supe-
rintendente da Artmed e filho
do fundador da empresa. A
versão verde-amarela será
mensal — na Inglaterra, ela é
semanal — e sairá R$ 294 a assi-
natura mensal ou R$ 32 avulsa. A
revista será impressa com uma
tiragem de 20 mil exemplares e
pode ser encontrada na internet
ou em eventos científicos. A edi-
ção atual só chegará na web seis
meses após ter sido publicada.

Plantão I
A British Medical Journal

foi só o pontapé. A família
Kiperman irá ampliar sua
atuação em periódicos.
A primeira revista da editora
foi lançada há dez anos — a
Pátio e a Pátio Educação
Infantil, ambas especializadas
em pedagogia. “Há seis
anos consecutivos, o
Ministério da Educação compra
mais de 100 mil exemplares
da Pátio para distribuir em
escolas públicas”, afirma Celso.
“Nossa idéia é construir
uma ilha de periódicos.
Já estamos em contato para
trazer títulos em áreas como
enfermagem e medicina.
“O executivos explica que,
a princípio, a idéia é lançar
títulos de outros países, já que
a produção científica no
Brasil ainda é pequena para
se criar uma revista nacional.
Celso estima um
faturamento consolidado
da Artmed de R$ 65 milhões
este ano, crescimento de 15%
a 20% em relação ao ano
p a s s a d o. (Tainã Bispo)
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Chá da tarde
Vai ter drible de escarpim

na porta da casa da arquiteta e
socialite Raquel Silveira, em
São Paulo, que abriga amanhã o
desfile da estilista Adriana
Degreas. Ela convidou apenas
cem lulus para conhecer sua
nova coleção de inverno de
beachwear. Mas não basta
ser vip, tem de ser mais que de-
mais. Apenas dez eleitas serão
levadas ao evento de Mercedes-
Benz, como cortesia. Só o mimo
da MAC está garantido para
todas. Local inusitado,
cerimonial criativo e coleção
surpreendente. As modelos vão
desfilar, digamos, ao estilo
“esquimó pode se bronzear”.

A l i m e n to s Aquisição da pernambucana dá uma resposta à concorrência

M.Dias Branco já tem Vitarella
e continua sondando mercado

RUY BARON/VALOR DF

Francisco Ivens, presidente da M. Dias Branco: de olho em novas oportunidades

Carolina Mandl e Cynthia Malta
Do Recife e de São Paulo

Já na liderança dos mercados
brasileiros de massas e biscoitos,
a M. Dias Branco, do Ceará, pre-
tende com a aquisição da per-
nambucana Vitarella incomodar
ainda mais a concorrência no
Nordeste, no Sudeste e Centro-
Oeste do país.

Com a compra de R$ 595 mi-
lhões, a M. Dias Branco eleva a sua
fatia nos mercados nacionais de
biscoitos e massas em 5,5% e 2,9%
para 19,3% e 21,3%, respectiva-
mente. E, mais do que fortalecer o
domínio no Nordeste, é também
com a Vitarella que a empresa quer
crescer em massas e biscoitos em
outras partes do país.

Em 2007 a Vitarella conclui a
ampliação em 60% de seu parque
industrial em Jaboatão dos Guara-
rapes, região metropolitana do Re-
cife, atingindo 10 mil toneladas/
mês. Mas ainda não está utilizando
toda a capacidade de produção.
“Ainda há cerca de 30% livre, que
pretendemos direcionar ao Sudes-
te e ao Centro-Oeste ao longo dos
próximos anos”, afirmou ontem
Francisco Ivens de Sá Dias Branco,
presidente da M. Dias Branco.

O negócio, anunciado na noite
de segunda-feira, foi bem recebido
pelos investidores. Os papéis da M.
Dias Branco, que acumulam queda
de quase 25% neste ano, subiram
11,18% ontem — a segunda maior
alta da Bovespa. “É bastante positi-
va a aquisição da Vitarella”, diz Ra-
fael Cintra, analista do setor de ali-
mentos da corretora Link. A opera-
ção, afirma, dá liderança à empre-
sa cearense em três Estados
(Pernambuco, Paraíba e Alagoas),
além de uma “resposta” às concor-
rentes Kraft, Nestlé e Marilan, que
também vêm estudando como
crescer no Nordeste. “Foi um movi-
mento bastante estratégico.”

Hoje, a região Sudeste já é a
mais importante para as vendas
da M. Dias Branco, representan-
do 67,7% da receita da compa-
nhia. Apesar disso, Ivens disse
que há espaço para crescer. Em
seguida está o Nordeste, com
20,2% das vendas. Já o Centro-
Oeste representa apenas 4,4%.
Antes de ser vendida para a M.
Dias Branco, a Vitarella já estava
com um planejamento de ex-
pansão de suas operações. Co-
meçava, por exemplo, as primei-
ras remessas para Rio de Janeiro
e São Paulo.

Apesar de já ter seis marcas em
seu portfólio, Ivens disse que a M.
Dias Branco manterá os nomes da
Vitarella e continuará levando-os
para outras partes do país. Um
deles é o Treloso — menino levado
em “pernambuquês” — de bola-
chas recheadas. “É uma marca tão
simpática que queremos fortale-
cê-la. Não há necessidade de re-
duzir o número de marcas”, expli-
cou o executivo.

A aquisição da fabricante per-
nambucana também levará a M.

Fonte: Bovespa, Economática e Valor Data. * Até 08/04/08
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Dias Branco a entrar com mais
força no segmento de biscoitos
salgados. A receita da Vitarella
com um leve sabor amanteiga-
do, segundo Ivens, despertava
uma pontinha de inveja na con-
corrente. “Já tínhamos todos os
mercados e produtos da Vitarel-
la. Mas o que ela tinha de excep-
cional era a cream cracker.” Este
é o produto carro-chefe de ven-
das da Vitarella.

No mercado brasileiro de bis-
coitos, os tipos de água e sal e
cream cracker ficam com 17,3%
das vendas totais, só perdendo
para os recheados, que represen-

tam 30,4%.
De acordo com Ivens, as con-

versas entre Vitarella e M. Dias
Branco existem há cerca de um
ano, mas se intensificaram nos
últimos três meses. A fábrica per-
nambucana foi fundada por Ger-
son Lucena em 1993.

Perguntado sobre possíveis fu-
turas aquisições, o presidente da
M. Dias Branco avisa: “Estamos aí
para ver oportunidades.” Cintra,
da Link, diz que a empresa não
deve, de fato, encerrar seu plano
de compras. “Há bastante espaço
para consolidação, em especial
no Sudeste”, diz o analista

L’Oréal pode ser chance
de Nestlé ampliar foco
Est rat é g i a
Financial Times, de Londres

O executivo-chefe da Nestlé,
Peter Brabeck, não teve pudores
em livrar-se de sua participação
na Alcon, depois de a empresa ter
servido a seus propósitos. Na se-
gunda-feira, a multinacional
vendeu sua fatia de 25% na Alcon
para a Novartis, por US$ 11 bi-
lhões. Para a L’Oréal, os planos
são diferentes.

Para Brabeck estava claro que
a Nestlé não precisava mais da
Alcon, pois a empresa de produ-
tos ópticos havia perdido im-
portância como ativo financeiro
estratégico. Já a participação de
quase 30% na fabricante de cos-
méticos L’Oréal é vista como al-
go mais do que apenas um in-
vestimento financeiro. “Há si-
nergias de negócios que são in-
teressantes”, disse Brabeck ao
“Financial Times” neste ano,
acrescentando não sentir “pres-
são” para abandonar a L’Oréal,
como fez com a Alcon.

A Nestlé explorou a combina-
ção de suas forças com as da
L’Oréal por meio de dois empre-
endimentos conjuntos: um cha-
mado Inneov, que produz “pílu-

las de beleza” para o cabelo e pa-
ra a pele, e outro sob o nome de
Galderma Pharma, fabricante de
produtos dermatológicos.

Brabeck acredita que essas
joint ventures poderiam ser pre-
cursoras de uma colaboração
mais profunda. O executivo vem
falando sobre a possibilidade de
deslocar o foco da Nestlé, atual-
mente em “nutrição, saúde e
bem-estar”, para um “conceito
muito mais holístico (...), que po-
deria incluir cuidados pessoais”.

As ações da L’Oréal subiram
2,1%, para € 83,17 na segunda-
feira, beneficiadas pelas especu-
lações de que a Nestlé poderia
comprar a empresa francesa com
os recursos obtidos na venda de
participação na Alcon.

Outros 30% da empresa, ava-
liados em cerca de US$ 24 bi-
lhões, estão em mãos de Liliane
Bettencourt, filha da fundadora
da empresa. O restante é nego-
ciado publicamente.

A Nestlé não pode elevar sua
participação na L’Oréal até seis
meses depois da morte de Bet-
tencourt, que possui mais de 80
anos. Também não pode vender
sua participação antes de abril
de 2009.(Tradução de Sa-
bino Ahumada)

Curta
Wal-Mart mexicano
O Wal-Mart do México, maior

varejista da América Latina, de-
clarou ontem aumento no lucro
do primeiro trimestre deste ano,
devido a maiores vendas e ao
corte de preços de alguns produ-
tos — estratégia que impulsio-
nou a demanda nas lojas, infor-

mou a Bloomberg. O lucro líqui-
do aumentou 11% para 3,26 bi-
lhões de pesos (US$ 308
milhões). As vendas aumenta-
ram 14%, para 57 bilhões de pe-
sos — seis analistas estimaram
vendas de 57 bilhões de pesos. O
varejista diminuiu em até 20% o
preço de cerca de 1 mil itens.

Cascata de madrepérola
Chama “Universo” a nova

coleção de Carla Amorim.
Mas esqueça o imensurável
que nos cerca. As influências
vieram do mundo particular da
joalheira. Ela buscou na
natureza e em texturas a
alma das peças. Delicadeza
em forma de brinco de
ouro branco e madrepérola
por R$ 6.760.

Carla Amorim (11) 2146 1250

Com reportagem de Juliana Mariz

CNPJ MF nº 59.105.999/0001-86                                                 NIRE nº 35300035011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
(1ª Convocação)

São convidados  os  Senhores  Acionistas da WHIRLPOOL S.A.,  a  se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2008, às
10:00 horas, na sua sede social, na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, São
Paulo, SP, a fim de deliberarem  sobre os seguintes assuntos constantes da Proposta do
Conselho de Administração, desta data, que constituirão a Ordem do Dia, a saber:
1. Aprovar o Relatório  Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos

Auditores Independentes e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2007.

2. Ratificar a deliberação do Conselho de Administração ocorrida em 30 de novembro
de 2007, sobre os pagamentos, já realizados, de dividendos e juros sobre o capital
próprio, a saber: Dividendos: (i) 0,03550 por ação, para todas as ações ordinárias; e
(ii) 0,03900 por ação, para todas as ações preferenciais; Juros sobre o capital próprio:
(i) R$ 0,4260 por ação, para todas as ações ordinárias; e (ii) 0,04680 por ação, para
todas as ações preferenciais.

3. Ratificar a deliberação do Conselho de Administração ocorrida em 18 de janeiro de
2008, sobre o pagamento, já realizado, de dividendos, a saber: (i) R$ 0,01530 por
ação, para todas as ações ordinárias; e (ii) R$ 0,01680 por ação, para todas as ações
preferenciais, bem como aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social de
2007.

Somente poderão participar da Assembléia Geral Ordinária, os Acionistas cujas ações
escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição Financeira
Depositária Banco Bradesco S.A., até (5) cinco dias antes da realização da mesma.
Nos (5) cinco dias que antecederem a Assembléia Geral Ordinária ficarão suspensos
os serviços de transferência de ações.

São Paulo, 07 de abril de 2008.
PAULO FREDERICO MEIRA DE OLIVEIRA PERIQUITO

Presidente do Conselho de Administração (08/09/10)

Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar - São Paulo - SP

WHIRLPOOL S.A.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 abr. 2012, Empresas, p. B5.




