
tranqüila", afirma Márcio Utsch, di-
retor-presidente da Alpargatas. Com
a compra, a Alpargatas, que já detém
cerca de 40% do mercado nacional de
sandálias, vai herdar uma empresa

de faturamento na casa dos R$ 90 mi-
lhões e cuja capacidade de produção
chega a 30 milhões de pares por ano.
Entidades do setor também gosta-
ram. "Esse negócio é positivo no sen-

tido de que tere-
mos uma grande
multinacional bra-
sileira do setor cal-
çadista brigando





tido nenhum", diz um outro analis-
ta. "Tinham presença histórica num
setor estratégico, que está bomban-
do. Usinas são ativos bem avaliados
no mercado. Quem tem um mínimo
de recursos, vai aplicar nelas."

Oficialmente, a Tavares de Melo
informa que vendeu os ativos como
parte de um realinhamento dos ne-
gócios. "Fizemos um movimento no
portfólio e vamos avaliar como ge-
rir o patrimônio", diz Romildo Ta-
vares de Melo, diretor-presidente
da CBS. Contudo, quando questio-

nado sobre o
rumo que o
grupo preten-
de tomar, ad-
mite: "Não te-
mos foco ain-
da". Hoje, o
conglomerado
mantém negó-
cios no setor
de embala-
gens, com as
empresas Sa-
coplast e Nor-

denia, uma participação em tanca-
gem de graneis líquidos através da
Tecab e a distribuidora de combus-
tíveis Ello - ou seja, menos da me-
tade do que possuía há um ano. Os
especialistas ouvidos pela re-
portagem sugerem duas hipóte-
ses para o enxugamento. Pri-
meira: a Tavares de Melo esta-
ria tentando levantar capital
para equacionar dívidas. Segun-
da: pode ser um plano de cisão
da família controladora. "Em-
presa familiar já na terceira gera-
ção, o grupo possui 32 acionistas",
apontou o Jornal do Comércio.

São cenários ainda alheios ao
mercado. Uma coisa Romildo Melo
deixa escapar: o tempo está pesan-
do sobre a corporação. "O grupo
tem que capitalizar daqui para a
frente em função da idade. Temos
que participar de algum projeto mais
lógico em termos de governança e de
gestão. Adaptar o ciclo de vida", si-
naliza. Se for este o caso, para onde
vai a Tavares de Melo? 

Natura publica anúncio
sobre o sucesso de um
produto para desmentir
rumores de que está à
venda. E cria polêmica

Parecia mais um anúncio de jornal
comemorando o bom desempenho
comercial de um lançamento - no

caso o batom Zip, da Natura.
Mas, depois de destacar
que o produto regis-
trara "o maior
volume de ven-
das de batons da
nossa história", o
texto completava:
"Um sucesso tão gran-
de que dizem que até a
concorrência está que-
rendo comprar. Mas, na
Natura, nada além de nos-
sos produtos está à venda."
Pronto: o recado, seja para
quem for, estava dado. Enigmá-
tica, a peça publicitária logo pro-
vocou polêmica. Seria essa a me-
lhor forma de comunicar
algo ao mercado? Por que
não ser mais direto e cla-
ro? A quem e ao que a Na-
tura estava se referindo?
Parte dessas perguntas a empresa res-
pondeu em e-mail enviado à DINHEI-
RO. "O anúncio é um posicionamento a
respeito da notícia que circulou na im-
prensa na semana passada, sobre a
possível venda da empresa para uma

concorrente do mercado." A candidata
à compra seria a Avon. E especialistas
viram no anúncio uma boa opção de
resposta a esses rumores. "Se a com-
panhia utilizasse os meios tradi-
cionais, como um fato relevante
ou um comunicado ao mercado,
poderia 'oficializar' o que consi-
dera um boato", afirma Marcos
Campomar, professor de marketing da

Faculdade de Economia e Adminis-
tração da USP. "Dessa forma, pas-

sou a mensagem de seu interesse
sem correr esse risco."

Para ele, a Natura também
economizou. "Divulgou o pro-

duto e transmitiu um recado
com um único investimen-
to", afirma. Formas pou-

co ortodoxas de comuni-
cação podem ser utili-
zadas na publicidade,

desde que não se
choquem com a
cultura da em-
presa. "A inova-
ção do anúncio

é coerente com a
imagem de modernida-

de da companhia", diz Jaime
Troiano, especializado na
gestão de marcas. "O re-
cado só chegou a quem de-
veria chegar. Os demais
consumidores viram a

propaganda do batom." Há apenas um
risco, na visão dos especialistas. "Pode
parecer que a Natura está se gabando
do assédio dos concorrentes, o que soa-
ria cabotino", diz um publicitário. Bem,
mas não é mesmo para se orgulhar? 

Text Box
Fonte: Isto é dinheiro, ano 10, n. 523, p. 52-54, 3 out. 2007.




