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O clima entre os anunciantes que têm 
boa parte de sua operação fora do eixo 
Rio–São Paulo também é de otimismo. 
Com a rentabilidade deste ano assegura-
da, eles avalizam que o cenário para 2009 
não será tão desfavorável como querem 
fazer parecer algumas análises, segundo 
eles equivocadas, que não diferem com 
clareza redução de crescimento com 
retração econômica. Acreditam que o 
Brasil deverá continuar crescendo no 
ano que vem, mas talvez em percentuais 
mais modestos.

A Ricardo Eletro, rede de lojas mi-
neira com 260 unidades instaladas no 
País, aposta em alta de até 25% nos seus 
negócios em 2009. É um percentual in-
ferior ao deste ano, quando a empresa 
deverá crescer 30%, mas de acordo com 
a avaliação da diretora de marketing e 
compras, Sônia Trindade, ainda é um nível 
de incremento excelente.

Mesmo ainda não tendo fechado o 
planejamento para o próximo exercício, 
a executiva avalia que não há justificativa 
palpável para rever as projeções para 
baixo. “O fim de ano também promete 
ser muito bom. Até porque, se a crise se 
avolumar, setores que exigem desembolsos 
maiores do consumidor tendem a ser mais 
atingidos. Se isso acontecer, o dinheiro de 
quem adiar a compra do carro, por exem-
plo, pode migrar para adquirir eletrodo-
méstico, o que nos beneficia”, alinhava.

No crédito, a rede de varejo tem par-
ceria com a financeira Losango, do HSBC. 
Segundo ela, as condições das compras 
parceladas não foram modificadas, e 
não há sinais de que isso acontecerá de 
imediato. Em 2007, a Ricardo Eletro 
comprou as lojas MIG e investiu perto 
de R$ 20 milhões na sua entrada no Rio 
de Janeiro, onde foram abertas 13 lojas 
simultaneamente. A meta é fechar o ano 
com 35 unidades no mercado carioca. O 
apetite da empresa deverá continuar em 
2009, mas a executiva não revelou quais 
serão as próximas investidas.

Com um crescimento de 10% em re-
frigerantes e de 20% no segmento de cer-
vejas, Marcus Vinícius, diretor comercial 
de bebidas do Grupo Simões, que atua no 
Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre 
e Amapá, afirma que não dá para falar em 
crise. “Assumimos a liderança nacional 
entre os distribuidores de cervejas das 
marcas Femsa, o que é um grande feito 
para a nossa empresa”, elogia. Ele explica 
que o desempenho registrado pelo gru-
po, que também comercializa Coca-Cola 
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Álvaro de Paula, da M. Dias Branco, avalia que o setor 
alimentício está menos vulnerável

Rogério Scialo mantém planos de se tornar a Traxx a 
segunda maior marca de motos do País

e tem as marcas próprias Tuchaua, de 
refrigerante, e Beláqua, de água, resulta 
dos investimentos que a empresa vem 
fazendo em tecnologia, lançamento de 
produtos e no treinamento de funcioná-
rios. O executivo recorda que a empresa 
já saiu fortalecida de crises passadas e 
pretende ter posicionamento parecido, 
caso as turbulências atuais cheguem com 
mais força no mercado brasileiro.

Ganhos assegurados
Dono das marcas Richester e Vitarella, 

a indústria alimentícia M. Dias Branco tem 
números que avalizam que a empresa dis-
põe de todas as condições de manter suas 
metas para 2009. “No primeiro semestre 
de 2008, a M. Dias Branco apresentou um 
crescimento de 8% em termos de volume 
de vendas e 36% em sua receita líquida. 
No período de janeiro a setembro de 2008, 
o volume de vendas avançou 14,9%, e a 
receita líquida, 44,5%, em relação ao mes-
mo período do ano anterior. Apesar do 
cenário global de crise, nossa expectativa 
para o final do ano é positiva, já que somos 
focados no mercado interno, atuamos no 
segmento de alimentos e com produtos de 
tíquete médio acessível”, detalha Álvaro 
de Paula, diretor de investimentos e rela-
ções com investidores. O executivo ainda 
complementa que de janeiro a setembro 
foi constatada alta da receita bruta de 
43% para biscoitos, 38% para massas, 
35% para farinha e farelo de trigo e 54% 
para margarinas e gorduras.

Diante desse quadro, Álvaro assegura 
que nenhum dos efeitos da crise ainda 
foi sentido pela empresa e considera 
que o setor no qual a empresa atua está 
menos vulnerável aos estilhaços gerados 
por essa guerra de insegurança. “O fato 
é que o setor de alimentos se configura 
como um segmento de natureza defensi-
va no atual cenário e, considerando que 
a companhia tem uma sólida situação 
econômico-financeira, acreditamos que 
estamos em situação bastante favorável 
em relação ao mercado”, sustenta. Além 
disso, argumenta que o M. Dias Branco 
trabalha com produtos de primeira neces-
sidade e baixo custo para os quais não é 
preciso recorrer a crédito para a compra. 
“Temos a expectativa de que o impacto 
desta crise em nossos negócios será bem 
distinto se comparado a outros setores da 
economia”, aposta. 

Motores
A Moto Traxx da Amazônia também 

mantém seus planos para o próximo 
ano, quando pretende investir cerca 
de R$ 100 milhões na expansão do seu 
portfólio de produtos, na sua fábrica de 
Manaus, inaugurada no começo do ano, 
e no desenvolvimento de sua rede de 
fornecedores. De acordo com Rogério 
Scialo, diretor comercial e de marketing, 
a meta é que até 2011 a empresa utilize 
toda a capacidade de produção, estimada 
em 200 mil unidades. “Em 2013 queremos 
ser a segunda maior marca de motos do 
País”, projeta. No começo do ano deverá 
concluir a ampliação do seu Centro de 
Distribuição de peças, com capacidade 
para 2 milhões de itens e mais de 6 mil 
posições, distribuídos em 5,5 mil metros 
quadrados. A Moto Traxx da Amazônia, 
que faz parte do China South Industry 
Corporation Group (CSICG), planeja até 
o fim do ano que vem expandir sua rede 
completa a 250 revendas, ante as 150 
previstas para este ano. A montadora 
contratou a cantora Ivete Sangalo para 
protagonizar a campanha de marketing 
e ampliar a visibilidade da marca. O con-
trato, de R$ 4 milhões, tem duração de 
dois anos.

Scialo assegura que companhia está 
empenhada em cumprir o planejamento 
acertado, nem que para isso tenha de fa-
zer parcerias com instituições financeiras 
de outros países, caso as nacionais não 
correspondam às expectativas. “Já está 
havendo um endurecimento do crédito 
acima do necessário, o que tem inibido 

as vendas. Se essa tendência permane-
cer, não vamos pensar várias vezes para 
recorrer ao mercado internacional”, avisa 
o executivo, para quem o que falta no 
mercado não é dinheiro, mas confiança. 

O Grupo Positivo, presente em 26 
Estados, com escolas, universidades, 
sistemas de ensino, Positivo Informática 
e Posigraf, acompanha de perto as osci-
lações. O superintendente corporativo de 
marketing da empresa, Rogério Mainar-
des, considera que a economia brasileira 
está em alerta, como todas as economias 
do mundo. “Somos muito otimistas em 
relação ao Brasil e acreditamos que a 
economia do País continuará crescendo 
nos próximos anos. Nos últimos 15 anos, 
o faturamento do grupo cresceu de R$ 
12 milhões para R$ 2,7 bilhões. Sem dar 
mais informações, Mainardes confirma 

que a empresa mantém seus planos de 
expansão.

Leandro Burti, vice-presidente de 
marketing da gráfica Burti, avalia que 
esses momentos econômicos mais tensos 
servem para as empresas fazerem uma 
análise mais apurada da sua operação a 
fim de aperfeiçoá-la. “Em uma economia 
globalizada, os momentos de crise cons-
tituem um chance para rever custos e 
buscar novas oportunidades de negócios. 
A empresa seguirá essas vertentes por 
conta do atual cenário”, observa. A Burti, 
que tem sua sede em São Paulo e núcleos 
regionais no Rio de Janeiro e em Porto 
Alegre, espera ter em 2008 um volume 
de negócios 30% superior ao verificado 
no ano anterior.
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