
Grew, presidente da Souza Cruz: autonomia e lucro

de Amália. De acordo com pessoas pró-
ximas à executiva, ela teria tentado modi-
ficar essa estrutura, mas não conseguiu
vencer as resistências internas.

ALÉM DE QUESTÕES GERADAS por seu
jeito de atuar, a Philip Morris enfrenta
no Brasil uma situação de mercado dife-
rente da do resto do mundo. Aqui, a empre-
sa tem um concorrente fortíssimo. Líder
do mercado brasileiro, a Souza Cruz é
dona de seis das dez marcas mais vendi-
das no país. Em 2005. a empresa coman-
dada pelo brasileiro Andrew Grew lucrou
mais de 280 milhões de dólares. Embo-
ra pertença ao grupo inglês British Ame-
rican Tobacco (BATK a Souza Cruz fun-
ciona como uma empresa autônoma. "O
maior obstáculo da Philip Morris é que
ela encontrou no Brasil um competidor
bem entrincheirado", diz Renato Cotta
de Mello, especialista em estratégias de
internacionalização do Instituto Coppead.
no Rio de Janeiro.

A Souza Cruz está presente em
200 000 pontos-de-venda espalhados pe-

lo país — 40% mais que
a Philip Morris. A empre-
sa americana recentemen-
te elegeu a Região Sul e
o estado de São Paulo co-
mo alvos prioritários de
sua distribuição. Segun-
do os dados de junho da
ACNielsen, na capital
paulista a participação da
Philip Morris alcançou
30% — mais que o dobro
da média nacional. "Pre-
cisamos concentrar os in-
vestimentos em algumas
áreas", diz Conti. "Não te-
mos recursos para todo o
Brasil." A empresa tam-
bém fez alterações na lo-
gística. Algumas regiões
— a exemplo do que já
acontece na Souza Cruz,
que só trabalha com dis-
tribuição própria — pas-
saram a ser atendidas pe-
la empresa, que dispen-
sou o serviço de terceiros.
Uma dessas foi o Rio de
Janeiro, até então atendi-
do por três companhias
terceirizadas. O rompi-

mento do contrato com uma delas — a
EBD Distribuidora—levou a Philip Mor-
ris à Justiça. "Investi cerca de 25 milhões
de reais para atender a esse mercado'; diz
Frederico Bezerra, superintendente da
EBD, com sede em Belém e que também
distribui os cigarros da empresa no Nor-
deste. "Quero trabalhar pelo menos até
amortizar meu investimento."

Na tentativa de melhorar os resultados
da subsidiária, em 2005 a Philip Morris
passou a exportar cigarros brasileiros pa-
ra 11 países africanos — o que aumen-
tou a produção da empresa em 14%. Até
então, o Brasil era visto pela matriz ape-
nas como um fornecedor estratégico de
matéria-prima — a Philip Morris Inter-
national é a maior compradora de fumo
do país. "A exportação do produto aca-
bado pode ser um caminho interessante,
já que no mercado interno só é possível
crescer tirando um naco da concorrên-
cia", diz Mello, do Coppead.

Leia mais sobre as operações brasileiras
da Philip Morris no Portal EXAME
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FRIGORÍFICO BRASLo. SUB-
sidiária brasileira da ame-
ricana OS1 Group, seguiu
por 20 anos um modelo
de negócios corti poucas
chances de dar errado. A
empresa chegou ao Bra-

sil para ser fornecedora exclusiva do
McDonald's desenvolvendo produtos, tec-
nologia e até mesmo critérios para seleção
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Lanchonete na
Arábia Saudita:
novo mercado

de outros parceiros para a rede de fast food.
Em troca, a Braslo tinha sarantida a ven-

G

da de toda a sua produção. Mas, com o pas-
sar do tempo e as mudanças do mercado,
o que podia dar errado deu. Com base em
previsões de crescimento do McDonald's
que se mostraram superdimensionadas, a

Braslo ampliou sua es-
trutura além da deman-
da real e o resultado foi
uma dramática ociosi-
dade nas linhas de pro-
dução. A empresa ten-
tou reverter a situação
com a venda de produ-
tos para o varejo e com
contratos de forneci-
mento para outras re-
des de alimentação.
Nada disso foi suficien-
te. Como tantas outras
empresas brasileiras, a
Braslo teve de se vol-
tar para o mercado
mundial, mais especi-
ficamente para o Orien-
te Médio. Teve. tam-
bém, de aprender a co-
mo se portar nesse no-
vo ambiente de negó-
cios — tarefa que exi-
giu uma mudança drás-
tica em sua forma de

produzir simples hamhúrgueres.
Os clientes internacionais da Braslo são

subsidiárias do McDonald"s instaladas no
mundo mulçumano. Até o fim do ano. a
empresa deve mandar para Arábia Saudi-
ta, Omã, Kwait e Emirados Árabes 3 500
toneladas de hambúrguer. operação de

10 milhões de dólares. O caminho rumo
ao Oriente Médio trilhado pela Braslo vem
se tornando uma opção para diversas em-
presas do setor. Os países árabes hoje es-
tão entre as prioridades dos exportadores
de carne brasileiros. Do total de 570 000
toneladas de carne exportado pelo Brasil
nos últimos seis meses, 26% foram desti-
nados a quatro países islâmicos — Egito,
Arábia Saudita, Argélia e Ira. Em compa-
ração ao mesmo período do ano passado,
as exportações para o mundo árabe cres-
cem 46%. Os exportadores também estão
entusiasmados com a retomada de merca-
dos de países como Iraque e Afeganistão,
que voltaram a comprar carne brasileira.
Além do custo extremamente competiti-
vo (a tonelada da carne brasileira com teor
de 15% de gordura sai por cerca de l 000
dólares, ante 2 500 dólares da Austrália,
por exemplo), o país goza de boa reputa-
ção entre os árabes na observação de ri-
tuais islâmicos para abate e processamen-
to de carne. "O Brasil tem avançado sis-
nificativamente nesses mercados graças à
forma criteriosa com que observa os prin-
cípios religiosos muçulmanos", diz Ali
Ahmad Saifi presidente do Centro de Di-
vulgação do Islam para América Latina
(CDIAL), uma das entidades responsáveis
pela fiscalização no cumprimento das re-
aras islâmicas nos frigoríficos.

Para exportar hambúrgueres para o
Oriente Médio, a Braslo precisou se adap-
tar às novas condições, uma vez que não
tinha nenhuma experiência nesse tipo de
mercado. O primeiro passo foi contratar
uma consultoria especializada para orien-
tar a forma de abate dos animais em seus
fornecedores de carne. São essas medi-
das que tornam o alimento lícito, ou ha-
lal. perante a lei muçulmana. Uma vez na
fábrica, a carne não pode ter contato com
nenhum tipo de substância que não siga
o mesmo ritual. Para fazer os hambúr-
gueres halal, a Braslo paralisa todas as
suas quatro linhas de produção. "Os reli-
giosos acompanham cada detalhe e pas-
sam até 14 horas por dia dentro da fábri-
ca olhando tudo", diz Roberto Gomes Ru-
ban. diretor-geral da Braslo. A rigorosa
vistoria islâmica, no entanto, parece não
incomodar o executivo. Além dos países
árabes, a empresa já estuda a exportação
para outros mercados muçulmanos, co-
mo o Paquistão — que já se interessou
pelos hambúrgueres do Brasil.
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