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A Melhoramentos, a mais antiga das companhias de papel do Brasil, com 118 anos de vida, tem 
um problema recorrente: a última linha do balanço não sai do vermelho. Na tentativa de reverter 
o prejuízo, o que ainda não aconteceu, a empresa contratou há dois anos um novo presidente e 
fez mudanças estruturais importantes. De um lado, foi na contramão do mercado e abandonou os 
atrativos e cada vez mais disputados mercados do Norte e Nordeste. De outro, seguiu de perto a 
cartilha das concorrentes Kimberly- Clark e Santher ao reduzir a dependência do grande varejo e, 
principalmente, caminhar em direção a produtos de maior valor agregado.   
 
Em maio de 2006, as famílias Weiszflog, Plöger e Velloso - integrantes do conselho - diminuíram 
sua presença no dia-a-dia e contrataram o italiano Fabio Magnani, que nunca havia trabalhado na 
indústria de papéis e veio de um mercado completamente distinto - o de balas e confeitos. Foi o 
responsável pela chegada da Van Melle ao país, depois de ter trabalhado nas filiais da companhia 
na China e na Holanda. Ao chegar à fabricante de papéis higiênicos, lenços e papéis-toalha, 
sucedendo Eduardo José Macedo, que ficou por 11 anos no cargo, Magnani encontrou uma 
empresa que não tinha, sequer, um diretor de marketing.   
 
Contratou, então, Aldo Bergamasco, que já havia trabalhado na Johnson & Johnson e Bristol. Este 
atua claramente como braço-direito de Magnani na empreitada e ajuda a delinear as novas 
diretrizes da empresa. Na área financeira, chamou Gláucio Cunha Barros, com passagens por 
KPMG e Sony, que também desfruta de considerável autonomia na nova estrutura. Para esses 
profissionais, a meta de alcançar o lucro virou quase uma obsessão.   
 
Operacionalmente, o balanço de 2007 começa a refletir as alterações que vêm sendo feitas. Mas o 
prejuízo aumentou. O faturamento líquido da controladora Melpaper, que une os ativos da 
Melhoramentos Papéis e da Florestal - a empresa possui terras e produz boa parte da celulose que 
consome, além de usar e vender ao mercado a chamada pasta de alto rendimento, usada na 
fabricação de papel cartão - somou R$ 429 milhões em 2007, contra R$ 394 milhões em 2006, 
alta de 8,8%.   
 
Se considerada apenas a divisão de papéis, dona das marcas Sublime e Soft, a receita operacional 
líquida subiu 8,3%, de R$ 364,3 milhões para R$ 394,8 milhões. O prejuízo da consolidada, 
porém, saiu de R$ 3,2 milhões para R$ 4 milhões e da Papéis - que havia tido lucro de R$ 1 
milhão - voltou a ter prejuízo de R$ 9,1 milhões. "São provisões feitas por conta de disputas 
judiciais envolvendo impostos", diz Gláucio Barros. A companhia tem menos de 4% de suas ações 
nas mãos de minoritários.   
 
Para reduzir custos administrativos, a empresa investiu R$ 32 milhões em 2007, dos quais R$ 11 
milhões no aumento da capacidade produtiva. E optou por se concentrar no Sudeste, que 
representa 85% das vendas, abandonando o Norte e Nordeste e diminuindo sua presença na 
região Sul. "Não adianta ficar apostando em um grande mercado se a empresa não está 
suficientemente forte financeiramente para aproveitar o potencial", diz Aldo Bargamasco. O custo 
do frete, no caso de um produto que ocupa espaço como papel higiênico, chega a representar 
30% das vendas. A empresa deixou dois mercados relevantes. O Nordeste representa 14% do 
mercado de papéis e o Sul, 20%.   
 
No varejo, o movimento foi exatamente oposto: desconcentrar. A empresa focou em clientes mais 
rentáveis e diminuiu a participação dos grandes varejistas, que chegaram a representar 30% das 
vendas da empresa. Em 2007, a americana Kimberly-Clark montou um sistema interno complexo 
para aumentar a fatia do médio e pequeno varejo no negócio.   
 
Seguindo as concorrentes, está focando em produtos de maior valor agregado. No caso do papel 
higiênico, os de folha dupla com a marca Soft, que importou dos lenços. A Melhoramentos está na 



terceira posição do mercado e perdeu participação de 2006 para 2007, saindo de 7,9% para 
7,1%, de janeiro a dezembro, em volume. A líder em volume é Santher, com 18,1%, seguida pela 
Kimberly, com 15,7%. Em valor, a líder é a Kimberly (23,6%). A empresa é dona da marca Neve 
e foi a primeira a investir mais fortemente nos papéis de folha dupla, mercado que cresceu 
15,3%. O de folha simples caiu 5,6%, segundo a Nielsen.   
 
A Melhoramentos também aposta em embalagens cartonadas de papel toalha, cujo preço é o 
dobro dos tradicionais rolos. Ainda nessa trajetória, lançou este ano lenços umedecidos para 
cuidados com a pele e retirar maquiagem. "Queríamos tirar as amarras de papel e derivados de 
madeira", diz Fabio, que admite estar olhando outras possibilidades no universo de cuidados 
pessoais.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B5. 


