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Desperdício de
oportunidade

Aoperação da Danone
no Brasil recebeu uma
missão da matriz fran-
cesa: alavancar o cres-
cimento mundial da
empresa até 2012. A

subsidiária, ao lado da americana e
da russa, tem o desafio de respon-
der por 60% do crescimento mun-
dial da multinacional no período.
No caso brasileiro, sexto mercado
da Danone no mundo, as metas e os
planos já estão traçados. “Vamos do-
brar de tamanho em dois anos”, diz
Mariano Lozano, presidente da Da-
none no Brasil.

Em números, isso significa elevar
o faturamento da empresa para R$ 2
bilhões até lá. A expectativa para es-
te ano é chegar a R$ 1,3 bilhão, 10%
a mais do que o obtido em 2009. A
estratégia para atingir a meta segue
o modelo de crescimento orgânico,
com expansão da produção e das
vendas, e a aproximação com as clas-
ses C, D e E.

A Danone já vem experimentando
o poder dessa nova massa consumi-
dora há algum tempo. Entre 2005 a
2009, segundo pesquisa da Kantar
Worldpanel, suas vendas para esse
público aumentaram quatro vezes

mais que a média dos concorrentes
nas classes D e E, e três vezes mais na
classe C. Para atender à demanda, em
vez de lançamentos, a fabricante de la-
ticínios prefere apostar nas marcas
existentes e investir em formatos e ta-
manhos de embalagens variados, capa-
zes de tornar os produtos mais acessí-
veis para a população de menor poder
aquisitivo. Além disso, segundo Loza-
no, a empresa vai concentrar as ações
de marketing nas suas duas principais
marcas, Danoninho e Activia. Lançado
em 2004, o Activia, que auxilia no fun-
cionamento do intestino, cresceu dez
vezes de lá para cá e hoje é a marca nú-
mero 1 do mercado nacional na catego-
ria de iogurtes. Um dos segredos, de
acordo com Lozano, é o investimento
maciço na promoção e propaganda
dos produtos. Atualmente, a Danone
responde por 85% de todo investimen-
to publicitário do segmento de iogur-
tes no País.

Market share. Líder na venda de iogur-
tes no Brasil, com 35% do mercado, a
Danone está menos preocupada com o
market share do que em alavancar o
segmento como um todo. “Não esta-
mos em guerra com a concorrência”,
diz Lozano. “Estamos em guerra co-

nosco mesmos.” Segundo ele, o consu-
mo per capita de iogurte no País é de
seis quilos e sua missão é dobrar esse
volume nos próximos anos. Mesmo
que atinja o objetivo, sobrará mercado
potencial, se comparado com países
como a França, com consumo de 33
quilos por ano, ou a Espanha, com 26.
Nos Estados Unidos e na Rússia, as ou-
tras duas apostas da Danone para os
próximos anos, o consumo está em 5 e
7 quilos per capita, respectivamente.

A outra frente para a expansão dos
negócios brasileiros da Danone, o au-
mento da capacidade de produção, já é
uma realidade com a inauguração da fá-
brica de Maracanaú, no Ceará, com ca-
pacidade para 48 mil toneladas de io-
gurtes por ano. A escolha do local foi
estratégica, já que o Nordeste é a úni-
ca região do País em que a Danone não
lidera a venda de iogurtes. A principal
fábrica da empresa ainda é a unidade
de Poços de Caldas, em Minas Gerais,
que produz 300 mil toneladas por ano.
A abertura de uma nova fábrica não es-
tá descartada, mas ainda não está na
pauta da companhia francesa. Caso is-
so ocorra, um forte candidato seria um
Estado do Sul. “O ideal é que a nova
planta fique próxima a uma bacia leitei-
ra”, diz Lozano.

Brasil será motor do
crescimento da Danone

Olivar Vitale

D ifícil é crescer, dei-
xar de ser o país do
desperdício e da ino-
perância. Produzir
como país forte.
Mas, ao que tudo in-

dica, e dado o crescimento econô-
mico brasileiro, estamos no cami-
nho certo. Ao menos desde a virada
do milênio, com o avanço da econo-
mia no mundo, a ingestão de dinhei-
ro – não apenas nacional, mas tam-
bém o estrangeiro – tem financiado
empresas produtivas e contribuído
para sua expansão. No fim da déca-
da, com a crise financeira mundial,
o Brasil se tornou vedete, país de
democracia singular, respeito à
Constituição e a tripartição de po-
deres, verdadeiro oásis para o es-
trangeiro que produz. Mas este ce-
nário, para muitos, ideal para capta-
ção de recursos, tecnologia e desen-
volvimento, a outros é ameaça.

Nesta esteira, importante o as-
sunto referente à limitação, ou não,
à aquisição de terras brasileiras por
empresas, ainda que nacionais, con-
troladas por estrangeiros. Histori-
camente, tal limitação surgiu no go-
verno Médici, à época da ditadura,
com a lei 5.709/71. Em cenário polí-

tico e econômico completamente di-
verso do atual, em que o mundo esta-
va dividido em capitalista e comunis-
ta e a Guerra Fria vigorava, a seguran-
ça nacional era questão de rigor, mais
ainda aos olhos do governo militar.
Aludida lei vigorou até ser considera-
da não recepcionada pela Constitui-
ção de 1988, alterada pela Emenda
Constitucional 6/95. A partir de en-
tão, não mais se distinguiu empresa
brasileira de capital nacional e empre-
sa brasileira com controle societário
por estrangeiro.

Em setembro de 2008, a Advocacia
Geral da União reviu o antigo parecer,
restabelecendo a diferença entre em-
presas brasileiras em geral e empresas
brasileiras de capital nacional, equipa-
rando aquelas com controle estrangei-
ro a pessoas físicas residentes no exte-
rior e pessoa jurídica estrangeira. Re-
centemente, o presidente da Repúbli-
ca aprovou a revogação do antigo pare-
cer com a publicação no Diário Oficial
da União e, portanto, vinculando a de-
cisão aos órgãos públicos. Em 24 de
agosto de 2010, voltou a vigorar artigo
que estende a empresas brasileiras res-
trições na aquisição de imóveis rurais
até então exclusivas de empresas e
pessoas físicas estrangeiras. Entre as
restrições estão o limite de um quarto
de cada município em tal domínio, ne-

cessária vinculação dos imóveis adqui-
ridos ao estatuto ou contrato social
das empresas adquirentes, autoriza-
ção do Conselho de Segurança Nacio-
nal para a aquisição de imóveis tidos
como de segurança nacional, controle
de aquisições com informações e doa-
ção de terras publicas a tais empresas.

Mudança. Conveniente e agora dife-
rentemente interpretando a questão
da lei restritiva em confronto com a
Constituição, a AGU concluiu, e nos-
so presidente aprovou, que não impor-
ta se a empresa é brasileira, regida por

nossas leis, tributada por nossa recei-
ta federal, com específico cadastro na-
cional de pessoa jurídica e conta ban-
cária em instituição financeira em nos-
so território. Se a empresa não sedia-
da aqui ou o estrangeiro não residente
no País participar de composição de
pessoa jurídica brasileira e desta em-
presa for detentor da maioria do capi-
tal ou ao menos detiver poder de admi-
nistração, para efeito de aquisição de
imóvel rural, a empresa brasileira é
equiparada à estrangeira. Ocorre que
o momento não poderia ser pior para
tal mudança.

Diferentemente dos anos 70,
quando promulgada a lei em ques-
tão, atualmente as economias de di-
ferentes países se entrelaçam, con-
sagrando a globalização e a demo-
cracia entre os povos. Com esta no-
vidade do Poder Executivo, justifi-
cada no parecer pela “crise de ali-
mentos no mundo e a possibilidade
de adoção em larga escala do bio-
combustível”, o País que se destaca
na America Latina e nos BRICs co-
mo o mais seguro para investimen-
tos externos retrocede, fechando
as portas ao capital verdadeiramen-
te produtivo, não especulativo. A
decisão chancelada pelo presiden-
te esconde matéria de fundo bastan-
te controverso: a suposta ameaça à
soberania nacional pela aquisição
de terras brasileiras por empresas
com controle estrangeiro.

O próprio presidente Lula, recen-
temente, em discurso que lançou o
Plano Agrícola e Agropecuário
2010/11, afirmou que o Brasil corre
o risco de ter seu território ameaça-
do caso não se “assenhore” de seus
imóveis rurais, evitando o uso de
terras produtivas por estrangeiros.
Segundo o presidente, “uma coisa é
(o estrangeiro) comprar usinas, ou-
tra é comprar terra da safra (produ-
tiva)”. Discurso e ideologia à parte,
a verdade é que o Brasil está optan-
do por crescer menos, adotando o
discurso de defesa de território e
preservação da soberania nacional.
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Estratégia. A expansão das vendas no País passa pela maior aproximação com as classes C, D e E, diz Lozano
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CONCORRÊNCIA
Cofres públicos já ganham
com o genérico do Lípitor
Os efeitos financeiros do fim da paten-
te da atorvastatina, princípio ativo do
Lípitor, utilizado no combate ao coles-
terol, já estão sendo sentidos nas pri-
meiras concorrências públicas para o
fornecimento do genérico. Na semana
passada, o laboratório EMS venceu
uma concorrência da Secretaria Esta-
dual da Saúde de São Paulo para o for-
necimento de 5,8 milhões de unidades
do medicamento. Detalhe: o preço
apresentado pelo EMS, de R$ 0,90 a
unidade, equivalia a pouco mais de um
terço dos R$ 2,40 pedidos pela Pfizer,
dona do Lípitor. Só aí, o governo paulis-
ta economizou R$ 10,4 milhões. No
início do mês, foi a vez do governo mi-
neiro, que poupou R$ 4,4 milhões em
concorrência semelhante.

VAREJO
Leader chega a novas
praças com vendas online
Com três meses de operação e investi-
mento de R$ 20 milhões, o portal de
vendas pela internet da carioca Lea-
der, uma das cinco maiores redes de
lojas de departamento do País, com
faturamento de R$ 900 milhões em
2009, conseguiu atingir os objetivos
propostos para o novo modelo: chegar
a novas praças e expandir o mix de pro-
dutos. Além de penetrar no mercado
paulista, responsável por 20% do total
das vendas realizadas pela internet, a
Leader estreou no site com ofertas de
eletroportáteis, produtos de informáti-
ca e telefonia. O vestuário, vendido
nas 45 lojas físicas de oito Estados, só
deve entrar no e-commerce a partir de
2012. “Em três meses, a internet já ven-
de o mesmo que nossas 15 maiores lo-
jas”, diz Vicente Criscio, diretor da ope-
ração online.

INFORMATIZADO
Iguatemi se concentra
em ferramentas digitais
O Shopping Iguatemi, de São Paulo, do
grupo Jereissati, está lançando um apli-
cativo para os aparelhos da Apple iPho-
ne e iPod touch. Com o programa, que
pode ser baixado no site iTunes, os

clientes do Iguatemi têm acesso a
informações detalhadas das lojas, à
programação de cinema e recebem
notícias em tempo real, além de lo-
calizar mais facilmente seus carros
no estacionamento. O aplicativo faz
parte da estratégia de investimento
do Iguatemi em conteúdos digitais,
iniciada em abril com a reformula-
ção do site, integrado a redes so-
ciais, como o Twitter e o Facebook.

TINTAS
Minha Casa, Minha Vida
faz a festa para fabricantes
Os fabricantes nacionais de tintas
estão contabilizando os ganhos com
o Programa Minha Casa, Minha Vi-
da, que já entregou 140 mil imóveis
em todo o País: de acordo com a
Abrafati, a entidade das empresas
do setor, foram consumidos até ago-
ra 8 milhões de litros de tintas pelas
construtoras. “Cada unidade deman-
da em média cerca de 60 litros de
tinta para a sua pintura”, diz Dilson
Ferreira, presidente executivo da
Abrafati. Isso significa, segundo ele,
que para atender à meta de 1 milhão
de imóveis da primeira etapa do pro-
grama, os produtores deverão forne-
cer 60 milhões de litros de tintas.
Em dinheiro novo, são US$ 120 mi-
lhões de faturamento adicional para
os fabricantes

COMÉRCIO EXTERIOR
Indianos querem aumentar
negócios com o País
O ministro da Indústria e Comércio
da Índia, Jyotiraditya Scindia, de-
sembarca em São Paulo, na próxima
quinta-feira (2), liderando uma co-
mitiva formada por 15 empresários
indianos. Será recebido na Fiesp,
onde se reunirá com representantes
de 30 empresas nacionais, interessa-
das em vender máquinas e equipa-
mentos de energia, alimentação e
mineração, além de veículos e servi-
ços. O intercâmbio entre o Brasil e a
Índia alcançou US$ 5,6 bilhões, em
2009. A meta do governo Lula é tri-
plicá-lo em três anos.
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