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Ouro Verde aumenta frota com
mais 150 caminhões Mercedes

Mercedes-Benz convoca proprietários
dos veículos Sprinter para recall no Brasil

A Mercedes-Benz vendeu 150 caminhões para a Transportadora
Ouro Verde, do Paraná. Os novos equipamentos serão usados na
operação de transporte de etanol para novos clientes nos estados
de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Segundo a
Mercedes, a negociação durou um ano e no contrato também prevê a
manutenção de cinco anos para os 150 caminhões recém-comprados.

São foco os modelos 311, 313 e 413 Van, Furgão e Chassi, fabricados entre
julho e setembro de 2009, por desgaste excessivo do terminal do cabo
do freio de estacionamento. Os proprietários das unidades convocadas
devem procurar as concessionárias autorizadas para substituição do
cabo de freio de estacionamento. A fabricante alerta que o componente
pode quebrar, impedir o funcionamento do freio e provocar acidente.

Suggar põe R$ 160
milhões em fábrica
baiana de lavadoras
Conhecida pelas coifas, fabricante mineira de eletrodomésticos
vislumbra no Nordeste grande mercado para lavadoras
Nivaldo Souza, de Tiradentes (MG)
nsouza@brasileconomico.com.br

Marca sinônimo de depuradores
de ar para cozinhas, assim como
a sinonímia de Bombril para palha de aço, a Suggar quer se tornar mais conhecida como fabricante de máquinas de lavar —
segmento no qual entrou há uma
década, após 20 anos na dianteira do mercado de exaustores.
Para isso, a empresa de Belo
Horizonte (MG) pretende aproveitar o crescimento do Nordeste
na rota do consumo. “A venda de
lavadoras no Nordeste está muito
grande. É um produto de sucesso
e mercado crescente numa região
carente, onde 68% das residências não têm máquina de lavar”,
diz o empresário Lúcio Costa.
A perspectiva fez ampliar
para R$ 160 milhões o investimento previsto para construir,
até meados de 2011, uma nova
fábrica em Camaçari (BA)—
projeto incialmente orçado em
R$ 48 milhões, incluindo agora
construção de prédio e compra
de máquinas e equipamentos,
segundo o empresário. Entre
os incentivos, a prefeitura
doou terreno de 50 mil metros
quadrados. “Além das vantagens tributárias, que juntam a
fome com a vontade de comer,
teremos mais competitividade.
Hoje, atendemos o Nordeste
por Belo Horizonte com custo
de frete muito alto. Estando na
Bahia, ficaremos mais competitivos e tiraremos mercado de
muitos concorrentes”, diz.
A diretora comercial, Anamaria Avelar, calcula que a participação do frete sobre o preço
final das máquinas caia de 10%
para 3%. “Nosso objetivo é fazer
entregas mais rápidas. Hoje, demoramos de oito a dez dias para
chegar ao Nordeste”, pontua.
A empresa espera crescer
30% este ano, repetindo as taxas experimentadas em 2008
(32%) e 2009 (36%). “Rompemos a barreira dos R$ 500 mi-

“

Além de vantagens
tributárias, que
juntam a fome
com a vontade
de comer, teremos
mais competitividade.
Estando na Bahia,
ficaremos mais
competitivos
e tiraremos
mercado de muitos
concorrentes
Lúcio Costa

lhões de faturamento no ano
passado”, afirma Anamaria.
O Nordeste representou entre
25% e 30% do resultado. Mas a
meta é ele atingir até 40% com a
operação em Camaçari. A unidade terá 300 funcionários.
Rede varejista

A origem belo-horizontina da
Suggar facilita o intercâmbio comercial com a também mineira
Ricardo Eletro. A fabricante de
eletrodomésticos se diz a principal fornecedora da rede de lojas.
Agora, espera ganhar mais musculatura nordestina com a fusão
entre a Ricardo Eletro e a baiana
Insinuante. “Essa fusão prova
que o Brasil se internacionalizou
de fato”, observa Costa.

Lucio Costa, presidente da Suggar,
reforça o investimento para aproveitar
demanda aquecida por máquinas de lavar
e benefícios fiscais obtidos na Bahia

Braço chinês

Com portfólio de 75 itens, incluindo coifas, fogões e liquidificadores, a Suggar diversificou
sua oferta trazendo da China 57
produtos. A opção pelo importado chinês se deve ao custo
elevado de produção no Brasil,
embora a empresa monte parte
na capital mineira, onde mantém 840 funcionários. “Os produtos fabricados aqui são de
maior valor agregado que o importado”, assegura Costa. ■

Matéria

Nanotecnologia para
eliminar bactérias
A Suzano Petroquímica e a Suggar
desenvolveram uma tecnologia
que, segundo as empresas,
promete saúde e higiene
às roupas, eliminando até 99,9%
das bactérias em peças sujas.
A purificação ocorre durante
a lavagem, devido à nanopartículas
de íons de prata no polipropileno
(plástico) empregado nas cubas
das lavadoras. A prata destrói
a parede celular de fungos
e bactérias. A Suggar diz que a
tecnologia também garante mais
durabilidade às máquinas de lavar.

Ex-vendedor de
Empresário criou a Suggar há 32 anos depois de
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Matec prevê crescimento de 135% e deve
alcançar a marca de R$ 400 milhões no ano

Nestlé processa Sara Lee por infringir
patente de Nespresso na França

A perspectiva leva em conta o aquecimento do mercado de construção
sob medida, que hoje representa 35% dos negócios da companhia.
No que diz respeito ao segmento industrial, a Matec encerrou o primeiro
semestre com o orçamento de 32 mil metros quadrados a mais que no
mesmo período de 2009. A companhia firmou importantes parcerias com
grandes empresas instaladas no país, como Votorantim Metais e Siemens.

Companhia suíça tomou a decisão com a justificativa de proteger seu
produto que lidera vendas e vem registrando crescimento com taxas de
dois dígitos. Nespresso tem sido exposto à concorrência na França, onde
Sara Lee e Ethical Coffee lançaram cápsulas de café compatíveis com
a máquina específica do produto. As cápsulas da Nespresso são utilizadas
nessas máquinas para preparar xícaras individuais de café expresso.

Bruno Cantini

Brasileiro
foge do
tanque
Em busca de comodidade e
conforto, consumidor compra
mais lavadoras de roupas

O Brasil experimenta um verdadeiro boom no consumo de máquinas de lavar roupas. As vendas do equipamento saltaram de
991,8 mil unidades em 2000,
para 3,36 milhões em 2009.
Avanço de 239%, com crescimento médio anual de 14,5%,
segundo a Associação Nacional
de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).
O movimento indica, de um
lado, a busca do brasileiro por
conforto e comodidade para o
dia a dia. Mas também registra o
aumento do poder de compra do
consumidor, que somente de
janeiro a maio deste ano gastou
27,8% a mais para não enfrentar
os tradicionais tanques.
A disposição elevou o faturamento dos fabricantes de lavadoras automáticas em cerca
de R$ 106 milhões entre janeiro
e maio de 2010, comparado
com igual período de 2009. O
setor faturou R$ 487 milhões,
ante R$ 381 milhões nos mesmos meses do ano passado. Foram 447,5 mil máquinas vendidas nos cinco meses, contra
346,7 mil nos mesmos meses
de 2009, conforme dados da
consultoria Nielsen.

balas na elite mineira

Novos mercados

ter vendido sucata, móveis, máquinas de escrever e chegar a gerente na GE
Em meio aos sobrenomes pomposos da elite de Belo Horizonte,
o empresário Lúcio Costa transita como umas das figuras admiradas de Beagá. Tanto que durante palestra no Conexão Empresarial, congresso realizado
em Tiradentes (MG) no último
fim de semana, o governador
Antonio Anastasia (PSDB-MG)
fez uma observação: “Vou para
Brasília (para a oficialização da
candidatura de José Serra) e o
Lúcio Costa vai aproveitar as
belezas de Tiradentes por mim.”
Costa fundou a Suggar há 32
anos. Mas, antes de se tornar
empresário, enfrentou a adversidade de ter perdido o pai aos 12
anos, quando começou a vender
sucata para ajudar a criar os
quatro irmãos mais novos.
O talento como vendedor
despontaria nas portas do Circo
Garcia, do qual se tornou ven-

dedor de balas ainda garoto. A
disposição do jovem atraiu o
empresário Ernando Baggio,
das lojas Mobiliadora do Lar,
que o contratou como officeboy e, pouco depois, vendedor.
Sapateado na Remington

Mas foi num certo dia de 1968,
quando um gerente da Remington Rand — a histórica marca de
máquinas de escrever — entrou
na loja a procura de uma cama
que a vida de Costa começou a
mudar. O bom atendimento do
rapaz, então com 17 anos, rendeu uma proposta de emprego.
Mas com uma acondição: vender seis máquinas por mês.
Logo no primeiro dia, Costa decidiu ir ao escritório da General
Electric (GE). Lá, chegou a sapatear sobre a máquina para
mostrar a resistência do produto. Vendeu 18 unidades e se tor-

A primeira grande
venda da Suggar foi
para a Arapuã, que
ficou impressionada
com a saída rápida
dos exaustores. O que a
rede não sabia é que o
empresário Lúcio Costa
havia pedido a amigos
para comprarem os
produtos. Resultado:
a Suggar fechou
contrato com a rede,
o que ajudou a
deslanchar os negócios

nou vendedor da GE no interior
de Minas, rodando ao volante de
um Jipe Willys 1965. Em 1971,
passou para o posto de gerente
da GE na região Sul do país.
A Suggar

O espírito empreendedor falou
alto no final dos anos 1970, levando o advogado e administrador de empresas Lúcio Costa
a investir suas economias em
cozinhas planejadas. Montou
show room em um trailer e foi
percorrer os municípios. Nascia
assim a rede Cook Cozinhas.
Mas, como bom vendedor,
percebeu que precisava ter um
diferencial. Apostou nos
exaustores criando a Suggar.
Hoje, Lúcio Costa fatura R$ 500
milhões ao ano com a Suggar, a
transportadora Linha Branca
Expressa, as redes Cook e Eletroraro. ■ N.S.

Embora as regiões mais ricas sigam na liderança do consumo
de lavadoras — o estado de São
Paulo aumentou as vendas em
33% entre janeiro e maio, somando 164,66 mil unidades —,
as áreas mais pobres experimentam crescimento robusto.
Caso do Nordeste, que ampliou o volume comercializado
em 17,5% no período. Foram
45,6 mil máquinas vendidas nos
cinco meses de 2010, ante 38,8
mil mesma etapa de 2009. ■ N.S.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 30-31.

