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SITUADA NA PEQUENA NOVA PRATA, NA
Serra Gaúcha, a Vipal faturou no ano
passado cerca de 800 milhões de

reais e lucrou 41 milhões fabricando pro-
dutos usados por redes de borracharias pa-
ra recauchutar e reformar pneus. Com 45%
de participação nesse mercado, a empre-
sa é líder absoluta no Brasil — à frente de
multinacionais como Goodyear e Pirelli.
Seus produtos também são exportados pa-
ra 90 países. Os donos da empresa teriam,
portanto, motivos de sobra para estar sa-
tisfeitos. Mas não estão. Eles têm diante
de si um dos maiores desafios que líderes
costumam enfrentar: o crescimento. Para
encará-lo, o empresário Vicêncio Paludo,
dono da Vipal, resolveu fazer, aos 84 anos,
um movimento arriscado, típico de negó-
cios que precisam crescer mas não encon-

A atriz Maria Fernanda Cândido no anúncio das janelas da Vipal: expansão

tram espaço em seus mercados de origem.
No ano passado, Paludo comprou uma em-
presa de plásticos, rebatizou-a de Plásti-
cos Vipal e entregou a um de seus sete fi-
lhos, Idir, a missão de conquistar um mer-
cado completamente novo: o de portas e
esquadrias de PVC. "Crescer quando já se
é líder é muito difícil", diz Idir. "Mas cons-
taiir algo a partir do zero é ainda mais."

O desafio de Idir vai além de reprodu-
zir a bem-sucedida trajetória do pai, um
empreendedor que fundou a Vipal quando
já tinha 52 anos e ainda hoje comanda os
negócios de perto — Vicêncio constante-
mente aparece no centro de treinamento da
fábrica para ensinar os funcionários como
lidar com a fabricação das borrachas. Criar
um mercado novo também envolve, além
do senso de oportunidade, uma extraordi-

nária capacida-
de de gestão.
Diferentemente
dos Estados
Unidos e da Eu-
ropa, onde mais
de 50% das
portas e janelas
são feitas em

PVC. no Brasil esse índice não chega nem
a 0,5%. Aqui, a maioria das janelas é feita
de madeira e alumínio—produtos em mé-
dia 5% mais baratos que os oferecidos pe-
la Vipal. Além disso, o novo terreno tam-
bém é disputado por grandes concorrentes,
como a Tigre e a alemã Veka.

A Vipal tem um ponto a seu favor. Há
similaridades nos processos produtivos e
nas redes de abastecimento de plástico e
de borracha. Os fornecedores de matérias-
primas, empresas como Braskem e Petro-
flex, são os mesmos. Como a Vipal já é
grande cliente deles, tem maior poder de
barganha nas negociações. Mas a vanta-
gem termina aí. 'Teremos de fazer a ca-
beça do consumidor", diz Carlos Humber-
to Âmodeo Neto, diretor executivo da no-
va empresa. A primeira medida da Vipal
foi investir, neste ano, 7 milhões de reais
em marketing. No final de março, a em-
presa pôs a atriz Maria Fernanda Cândi-
do em seus anúncios. Acostumados a li-
dar com borracharias, os Paludo também
precisarão entender agora o que se pas-
sa nas grandes redes de material de cons-
trução. Para ganhar a confiança dos es-
pecialistas nesse mercado a empresa gaú-
cha também começou a patrocinar even-
tos de arquitetura e decoração, como a
Casa Cor, em São Paulo. "Em 2005, que-
remos crescer 35%", diz Âmodeo. "Isso
deve ajudar a aumentar a receita do gru-

8 DE JUNHO DE 2005

po para l bilhão de reais."

Fonte: Exame, ano 39, n. 11, p. 50, 8 jun. 2005.

Text Box
O




