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Divulgação

SANGUELATINO

US$ 1 tri
é o poder de compra dos
argentinos, venezuelanos,
porto-riquenhos, mexicanos e
brasileiros neste ano nos Estados
Unidos, estima o Censo dos EUA.

MACARRÃO

14%
é a fatia do Pastifício Selmi na
venda de massas no país,
segundo divulgação da empresa.
Isso a coloca na vice-liderança,
atrás da M. Dias Branco (Adria).

PORTFÓLIO

200
itens são fabricados atualmente
pela Selmi, o que inclui de azeite
à mistura para bolo. A grande
aposta da companhia agora é o
biscoito doce e salgado.

R$80milhões
paracrescer
20%em2011

A queixa de clientes insatisfeitos com os serviços de entregas de encomendas realizadas na loja eletrônica da
rede Ricardo Eletro motivou o Ministério Público do Rio de Janeiro a abrir uma investigação contra a rede
varejista. O promotor Julio Machado, responsável pela investigação, informou que o processo pode resultar em
uma proibição da companhia em realizar vendas on-line no estado enquanto o sistema de entregas da rede não
atender padrões de qualidade aceitáveis. A Ricardo Eletro e a varejista Insinuante formam o grupo Máquina de
Vendas. Procurado pelo Brasil Econômico, Luiz Carlos Batista, presidente do conselho da Máquina de Vendas,
disse desconhecer qualquer investigação do Ministério Público e garantiu que as entregas estão normais.

Recursos vão ampliar fábrica em
Sumaré (SP) e construir nova
unidade em Rolândia (PR)

Não é só no exterior que o Pastifí-
cio Selmi quer crescer. A compa-
nhia, que garante ocupar o segun-
do lugar no mer cado brasileiro
de massas, com 14% de participa-
ção, atrás apenas da cearense
M.Dias Branco, dona das marcas
Adria e Vi tarella, também tem
planos agressivos para alavancar
suas vendas no Brasil.

A Selmi#quer fechar 2011
com uma receita 20% superior
ao ano passado, quando as ven-
das subiram 6%. O faturamen-
to, porém, não é divulgado. Ri-
cardo Selmi, presidente da com-
panhia, limita-se a dizer que é
inferior a R$ 1 bilhão.

Para crescer, o pastifício con-
clui, até meados deste ano, um
investimento de R$ 80 milhões
para o triênio 2009-2011. Este
aporte não inclui os investimen-
tos que a Selmi pretende fazer
no Nordeste, onde instalará sua
terceira fábrica no país.

Hoje o grupo possui fábricas
em Sumaré (SP) e Londrina (PR).
A unidade localizada no estado
de São Paulo tem mais de 38 mil
metros quadrados de área total
construída e é tida como a mais
moderna do grupo. De meados
de 2009 até o momento, ela rece-
beu R$ 44 milhões de investimen-
tos para ampliação da produção
de macarrão e início da fabrica-
ção de biscoitos.

Como a unidade paranaense
apresenta uma capacidade insta-
lada aquém da necessidade da
companhia, Ricardo Selmi deci-
diu construir uma nova fábrica
em Rolândia (PR). “Não dá para
investir dinheiro bom em lugar
ruim”, diz Selmi, descartando
continuar em Londrina.

O objetivo é construir um es-
paço que possa crescer nos pró-
ximos 10 anos, o que não é possí-
vel em Londrina. A fábrica que
produzirá macarrão e biscoitos
será inaugurada em maio de
2012 e ficará bem ao lado de um
moinho de trigo que a Selmi pre-
tende abrir em 2013. Em novem-
bro, um centro de distribuição
começa a operar no município
para atendimer o sul do país.

Para entregar produtos para
o Norte e Nordeste, a Selmi defi-
niu Suape, em Pernambuco, co-
mo o endereço de sua nova fá-
brica. O local foi escolhido pelo
incentivo fiscal oferecido, co-
mo a redução do ICMS, e tam-
bém pela facilidade de exporta-
ção de alimentos para a África e
a Venezuela.

Entre setembro e outubro, a
Selmi inicia a terraplanagem da
futura fábrica nordestina, com
previsão de início das opera-
ções entre o final de 2012 ou iní-
cio de 2013. Lá a empresa produ-
zirá macarrão e biscoito.

Biscoito, vale lembrar, é a
grande aposta da Selmi que, ho-
je detém 1% do mercado e plane-
ja chegar a 4% em 2012. ■ F.T.

Ministério da
Defesa

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objetivo a obtenção da proposta

mais vantajosa, com a finalidade de se proceder ao Registro de Preços para

realização de serviços operacionais necessários à melhoria do sistema aeroviário

do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.
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Pastifício
programa iniciar
no segundo
semestre a
terraplenagem
para construir
nova fábrica
em Suape (PE)

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 19.




