
A Vilma, de Belo Horizonte,
maior empresa do setor de ali-
mentos de Minas Gerais, que já
tem presença no Nordeste,
quer ganhar terreno no restan-
te do País. A empresa, que fatu-
rouUS$188milhõesnoanopas-
sado, vai concluir neste semes-
tre um investimento de R$ 50
milhões no aumento da produ-
ção da fábrica de Contagem, na
região metropolitana de Belo
Horizonte,eemaçõesdemarke-
ting. Em 2009, a Vilma com-
prou duas empresas: a Super
Globo, de produtos de limpeza,
e a Pirata, de temperos. “A me-
ta agora é crescer em direção
aoSul”,dizCézarTavares,vice-
presidente da Vilma.

Em visita à subsidiária brasilei-
ra, iniciadanaprimeirasemana
defevereiro, o executivo ameri-
cano Joe Hogan, presidente
mundial da ABB, um dos gigan-
tes do setor de energia e auto-
mação, não escondeu seu entu-
siasmo com os países emergen-
tes. Há boas razões para isso:
no ano passado, 55% dos negó-
cios da ABB foram obtidos nos
mercados em desenvolvimen-
to. Embora destaque o trio de
ferrodoBric(Brasil,ÍndiaeChi-
na),é nos dois primeiros que ele
vê as melhores oportunidades
para a empresa. “ O crescimen-
to vai continuar acelerado e o
Brasil vai ampliar muito os in-
vestimentos em infraestrutu-
ra”, disse Hogan, em palestra
para executivos do grupo.

O empresário Eugênio Staub,
controlador da combalida Gra-
diente, espera o carnaval pas-
sar para colocar o seu bloco na
rua.AintençãodeStaubéanun-
ciar,depoisqueostamborinssi-
lenciem,aformalizaçãodoacor-
do de recuperação extrajudi-
cial com os credores da velha
empresa, que têm R$ 350 mi-
lhões a receber – a dívida deve-
rá ser quitada em nove anos,
com dois de carência. Ao mes-
mo tempo, ele tenciona divul-
gar o nome dos investidores
que vão se associar na criação
deumanovaempresa,aCompa-
nhia Brasileira de Tecnologia
Digital (CBTD).

A CBTD, formada com um
capital de cerca de US$ 40 mi-
lhões,vaiarrendaramarcaGra-
diente,bemcomoumadasfábri-
caspertencentesaStaub, insta-
lada em Manaus. Inicialmente,
a CBTD deverá trabalhar com
uma linha limitada de produtos
– televisores LCD, DVDs, lap-
tops e celulares.

A Nobel, a maior franqueadora
de livrarias do Brasil, finca uma
estaca na América do Sul. Com
203lojas no País e 12 no exterior
(México, Angola , Espanha e
Portugal), a empresa deverá
abrir uma nova unidade na Co-
lômbia neste mês. Localizada
no centro de Bogotá, a loja, com
uma área de 200 metros qua-
drados, será aberta pelo mas-
ter franqueado da rede, o em-
presário Manoel Barragan, ex-
diretor jurídico da fabricante
de pneus Michelin, no Brasil.
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Abebidamais fa-
mosa do País es-
tá inflacionada.
No último ano, o
custo dos ingre-
dientes utiliza-
dos na prepara-
ção da caipiri-

nha já subiu 51,78%. A elevação
reflete a alta nos preços do açú-
car, da aguardente de cana e do
limão. Os dados são da Funda-
ção Getúlio Vargas, do Rio de
Janeiro. O motivo foi a quebra
da safra de açúcar na Índia, um
dos maiores produtores mun-
diais,oque levouaindústriana-
cional a aumentar a produção
da commodity para atender ao
mercado externo. Com isso, a
oferta de açúcar no Brasil no
mercado interno caiu e o preço
doproduto disparou69,81% em
12 meses. “E olha que esse au-

mentoserefere àcaipirinha ca-
seira”, diz André Braz, econo-
mista da FGV, responsável pe-
la pesquisa. “Durante o carna-
val, quando a demanda é
maior, a bebida deverá ficar
ainda mais cara nos bares.”

Vilma olha para os
mercados do Sul

Staub diz que volta
depois do carnaval

Internacionalização da
Nobel chega à Colômbia

Brasil e Índia são os
queridinhos da ABB

Custo da caipirinha
está pela hora da morteVendassãomais

rápidasebaratas
nocyberespaço

FRANKELL- ‘Nossocliente temaltopoderaquisitivoe éwebmaníaco’

E
m apenas um final
de semana, em de-
zembro do ano pas-
sado,a incorporado-
ra Vitacon vendeu

praticamente todas as unida-
des do seu primeiro empreen-
dimento, lançado na Vila Olím-
pia, na zona sul de São Paulo. O

segredo do sucesso foi apostar
na internet como principal veí-
culo de divulgação. “Nosso pú-
blico tem alto poder aquisitivo,
entre 30 e 40 anos de idade e é
webmaníaco”, diz Alexandre
Frankell, presidente da Vita-
con. “Há muitos empresários,
artistas e profissionais entre

os compradores.”
Olançamentoreúnenomes-

mo local uma torre comercial e
outra residencial. O prédio co-
mercial foi 100% negociado e o
residencial atingiu a marca de
92%. Desse total, 56% das ven-
das foram originadas na inter-
net, o que significa uma enor-
me economia para a Vitacon.
“O gasto com a internet não
chega a 10% em relação ao da
mídia convencional”, diz
Frankell. Cada imóvel do em-
preendimento custa entre R$
350 mil e R$ 400 mil. Segundo
Frankell, o consumidor da in-
ternet já chega no plantão de

vendas com todas as infor-
mações. “Ele
vempronto pa-

ra fechar negó-
cio”, diz. Com

apenas 32 anos
de idade, Frankell

fazpartedeumafa-
mília que atua há 80

anos no setor da
construção. A Vita-

con, afirma, nasceu
com um foco definido,

investir em imóveis compac-
tos e bem localizados, em re-
giões centrais de São Paulo.
“Essa é uma tendência mun-
diale idealparagrandesmetró-
poles,nasquais osdeslocamen-
tos se tornaram um transtor-
no”, diz Frankell.

Aindaesteano, aVitacon fa-
rá mais dois lançamentos.
Com isso, Frankell pretende
dobrar a receita e fechar 2010
com um faturamento de R$
300 milhões. ●
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R$ 46,6bilhões
é o total faturado pelas empresas
de terceirização de mão de obra
em 2009. O setor que mais contra-
ta essa modalidade é a indústria

●●● “Não queremos
fazer apenas remes-
sas de recursos ao
Brasil. A ideia é ser o
banco desses brasi-
leiros nos EUA”
Alan Toledo,
vice-presidente de Negócios Inter-
nacionais e Atacado do Banco do
Brasil, sobre o plano da instituição
de ampliar os negócios com em-
presas que atuam no exterior

PROJETOS

SOCIAIS

Para reflorestadoras, há muito espaço para aumento da demanda
Empresa quer crescer na classe C
e em produtos não-carbonatados

Exigências ambientais aquecem
mercado de reflorestamento

Débora Thomé
RIO

O aumento das exigências am-
bientais está movimentando os
negócios de mudas de espécies
nativas. O reflorestamento –
planejado e não mais improvi-
sado – passou a ser exigido pa-
ra uma série de empresas co-
mo forma de compensação am-
biental. Com isso, o setor vem
aperfeiçoando seus serviços e
ampliando as vendas.

A Bio Flora produz em Pira-
cicaba, no interior de São Pau-

lo, de três a quatro milhões de
mudas por ano. Entre os clien-
tes, estão várias usinas, cerve-
jarias, companhias que preci-
sam fazer ajustes ambientais
ou mesmo que estão interessa-
dasemaçõesdereflorestamen-
to.

André Gustavo Nave, dire-
tor da empresa, acredita que,
no cenário atual, ainda há mui-
to espaço para um aumento da
demandapormudas.ABioFlo-
raproduz200espéciesdeárvo-
res – para a recuperação de flo-

restas, a atual legislação am-
biental prevê o uso de, no míni-
mo, 80 espécies.

“Com as atuais exigências,
nossos clientes têm aumenta-
do e mudado. Hoje eles preci-
sam ter mais informações para
poder fazer o reflorestamento
de forma correta”, afirma Na-
ve.

Também do setor de mata
nativa, a Tropical Flora, reflo-
restadora da cidade de Garça,
no interior de São Paulo, tem
um perfil diferente: boa parte
de suas três milhões de mudas
é destinada ao mercado madei-
reiro. Isso significa que seus
clientes plantam espécies para

colher, no mínimo, daqui a 15
anos.

“Foi uma maneira de unir-
mos a questão ambiental com
algoquedesseretornofinancei-
ro. Pelo menos assim, não vão
destruir árvores na Amazô-
nia”, comenta Rodrigo Ciriello,
diretor comercial da Tropical
Flora.

A empresa, criada há sete
anos,pertenceaumgrupofami-
liar que existe há 30 anos e se
dedicava ao plantio de café e
criação de gado.

Hoje, porém a Tropical Flo-
ra é o principal negócio. Além
defornecerasmudas,elestam-
bémfazemprojetosdeatualiza-

ção da mata legal.

CRISE
A Camará, em Ibaté, tam-
bém no interior de São Pau-
lo, temcapacidadedeprodu-
ção de 15 milhões de mudas
porano.Noseucaso,asespé-
ciesnativasaindasãoamino-
ria:cercadetrêsmilhões,en-
quanto, de eucalipto, são 12
milhões de mudas.

No entanto, com a crise
do setor de celulose no ano
passado, enquanto a produ-
ção de eucalipto caiu para
um terço, ou seja, quatro mi-
lhões de mudas, a de nativas
quase não sofreu, chegou a
subir um pouco, aproximan-
do as duas produções. O nú-
mero de funcionários aca-
bou sendo também reduzi-
do, mas pode voltar a cres-
cer agora.

“O faturamento caiu 40%
em 2009. Como já estamos
acostumados com essas mu-
danças,poistrabalhamospa-
ra atender a demanda de
grandes clientes, consegui-
mos sair bem. Agora a ten-
dência é voltar ao resultado
de 2008”, comenta o sócio-
proprietário da Camará,
Carlos Nogueira.

A empresa fornece cerca
de 70% das suas mudas para
São Paulo. Os maiores clien-
tes de espécies nativa são hi-
drelétricas que fazem pro-
gramas ambientais.

O custo das plantas varia:
a nativa custa R$ 0,60; o eu-
calipto, R$ 0,30. “Chegamos
a pensar em diminuir o plan-
tio de nativas, mas acaba-
mos desistindo. De uns 4
anos para cá, houve um au-
mento significativo na ven-
da dessas mudas”, diz No-
gueira. ●

Coca-Cola aumenta
aposta no Brasil
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Com os investimentos de R$ 2
bilhões anunciados pela Coca-
Cola no Brasil para este ano, a
companhia mira uma varieda-
de de consumidores que reúne,
ao mesmo tempo, característi-
casdemercadomaduroepoten-
cial de país emergente. Segun-
do executivos da fabricante de
bebidas, esse perfil é o que faz o
mercado brasileiro tão especial
para a Coca-Cola. A realização
da Copa em 2014 e das Olimpía-
dasem2016noPaístambémpe-
sounadecisão deelevarem14%
os aportes no País este ano, em
relação a 2009. Até 2014, serão
investidosR$11bilhõespelaCo-
ca no Brasil. Entre 2005 e 2009,
foram aportados R$ 6 bilhões.

“Em termos de portfólio, o
Brasil tem perfil de mercado
maduro. Temos uma ampla
oferta de produtos e um enor-
me potencial de crescimento
das categorias lançadas recen-
temente. Por outro lado, ainda
há muito espaço para cresci-
mento do consumo per capita
de refrigerantes. Isso mostra
que este é o lugar para estar, é o
lugarparaseinvestir",disseho-
je o vice-presidente de Comuni-
caçãoeSustentabilidadedaCo-
ca-Cola Brasil, Marco Simões.

Em2008,oconsumopercapi-
ta de refrigerantes no Brasil foi
de 195 doses de 237 ml, segundo
relatório anual da Coca-Cola.
NoMéxico,quetemomaiorcon-
sumo per capita de refrigeran-
tes do mundo, ele ficou em tor-
no de 650 doses. Nos Estados
Unidos, ao redor de 600 doses.

Mas se por um lado o País en-
frenta limitações de renda para
elevaroconsumoderefrigeran-
tes por habitante, por outro ele
é capaz de absorver um amplo

portfólio de inovações, ainda
que elas venham acompanha-
das de um preço mais salgado.

Umbomexemplodessemovi-
mento é a bebida de baixa calo-
ria Aquarius, destinada aos pú-
blicos A e B. Em 2009, novos sa-
bores de Aquarius estiveram
entre os grandes lançamentos
daCoca noBrasil, ao ladodeou-
tros produtos de maior valor
agregado, como o Matte Leão
Orgânico e o energético Gladia-
tor. Não por acaso, ontem, du-
rante a apresentação dos resul-
tados de 2009, o segmento de
não-carbonatadosfoicitadope-
lopresidentedaCoca-ColaBra-
sil, Xiemar Zarazúa, como des-
taque.

Para elevar o consumo, tanto
na classe C – principal foco da
companhia–comoentreoscon-
sumidores de maior renda, a
aposta da Coca-Cola é a inova-
ção. “O nosso objetivo é melho-
rar a oferta para cada ocasião
de consumo, com aumento do
portfólio e diversificação das
embalagens”, afirmou Simões.

O executivo usou o exemplo
da volta do PET retornável ao
mercado como forma de redu-
zirocustodasembalagense,as-
sim, poder oferecer um preço
mais competitivo para a classe
C. “Percebemos que esses con-
sumidores também dão valor à
marca,sónãotinhamrendadis-
ponível para comprar nossos
produtos. Voltar ao passado
nos permitiu atender às aspira-
ções da classe C", disse. ●

Segmento de
mudas nativas se
manteve em alta
mesmo com a crise

DIVULGAÇÃO

Companhia
planeja investir
R$ 2 bilhões no
País este ano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B18.




