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Após duas tentativas frustradas de venda, Grupo BMG fecha a
Brasfrigo, de molhos e vegetais em lata, para fazer reestruturação

O ‘fast fashion’
dos móveis

Lílian Cunha

A dona da ervilha Jurema vai dar
um tempo. Com 36 anos de mer-
cado, a Brasfrigo encerra a produ-
ção de molhos e vegetais em con-
serva no início de dezembro. A
fábrica, em Luziânia, GO, será fe-
chada – temporariamente, se-
gundo o comando da compa-
nhia. No mercado, porém, fon-
tes próximas à companhia afir-
mam que é para sempre. Além de
acumular dívidas e prejuízos, a
empresa do grupo mineiro BMG
(o mesmo do Banco BMG) sofre
de má gestão e de baixa qualida-
de de produto.

“Este ano vamos ter prejuízo
mais uma vez”, diz Cláudio Vi-
lar, um dos executivos do grupo
BMG que formam um comitê
criado no início do ano com a
missão de reestruturar a empre-
sa. Com perdas acumuladas em
R$ 299 milhões – de acordo com
o balanço de 2009, o último pu-
blicado pela empresa – a Brasfri-
go, segundo Vilar, produziu mui-
to mais do que vendeu ao longo
de 2011. “Temos um estoque que
equivale de quatro a seis meses
de produção, quando o normal é
ter no máximo um mês e meio.”

A empresa tem uma dívida
maior que o faturamento (R$
247 milhões). Em 2009, devia R$
268 milhões – sendo R$ 215 mi-
lhões com empresas do grupo
(partes relacionadas). “Não pos-
so dizer quanto é a dívida atual
nem dar detalhes de credores,
mas ela cresceu”, diz Vilar.

Dever para “partes relaciona-
das” é complicado, diz o analista
da Austin Rating, Luis Miguel
Santacreu. É importante, segun-
do ele, que a empresa especifi-
que essas partes. “A Brasfrigo
não pode dever para o banco
BMG, pois isso se configuraria
crime do colarinho branco”, diz.

“Paramos para colocar a roda
funcionando de novo. Assim, va-
mos cobrir esse prejuízo”, diz Vi-

lar. Mas o processo não tem sido
tranquilo. Parte dos executivos
do comitê de recuperação, se-
gundo ele, saiu da empresa. “Dis-
seram que a Brasfrigo não tem
jeito”, diz Vilar. Em outubro,
100 dos 900 funcionários foram
demitidos. O restante entra em
férias coletivas em dezembro. A
volta – dos funcionários e da pro-
dução – está prevista para o pri-
meiro trimestre de 2011. Mas há
quem duvide. “Eles estão fechan-
do definitivamente”, afirma um
ex-executivo.

Um representante de uma re-
de varejista acredita que a quali-
dade e a política comercial in-
constante derrubaram a Brasfri-
go. “Uma hora eles fazem um
bom produto, na outra pisam na
bola”, diz ele. No mês passado,
por exemplo, a Vigilância Sanitá-
ria de Minas Gerais interditou
um lote do extrato de tomate Ju-
rema após detectar “pelo de roe-
dor” no produto. “Roedores gos-
tam de plantação de tomate.
Mas, usamos temperaturas supe-
raltas no processo de fabricação
do molho. Mesmo que apareça
algum pelo, ele se torna inócuo”,
afirma Vilar.

Família. A inconstância na es-
tratégia comercial, diz um ex-
executivo da Brasfrigo, é fruto
da ingerência da família Pentag-
na Guimarães, dona do Grupo
BMG. “Eles trocam os executi-
vos conforme discutem entre si.
Entra muita gente sem experiên-
cia. Não há gestão que aguente.”

Os Pentagna Guimarães são
uma família rica e tradicional de
Minas Gerais. Fundaram em
1906 a tecelagem Ferreira Gui-
marães, em recuperação desde
2007. O patriarca, Flávio Pentag-
na Guimarães, é dono do grupo
ao qual pertencem, além do ban-
co BMG, fazendas de gado, par-
ques eólicos, empresas de ener-
gia e negócios imobiliários. Den-
tre todas essas empresas, a Bras-

frigo é o patinho feio, dizem pes-
soas próximas ao BMG. “Bens de
consumo não são o forte dos Pen-
tagna. Eles gostam de negócios
com margem alta. Por isso nun-
ca deram atenção à Brasfrigo.”

A Brasfrigo, na verdade, surgiu
por acaso. Foi fundada em 1975
para estocar carne para o gover-
no federal, que controlava pre-
ços com estoques. Com o fim
dessa política nos anos 80, o fri-
gorífico passou a congelar vege-
tais que eram vendidos para in-
dústrias de alimentos. A família,
então, decidiu transformar a em-
presa em sua própria indústria
de alimentos em conserva.

A marca Jurema chegou mais
tarde. Foi criada pela Cica em
1966 e adquirida pela Unilever
anos depois. Em 2004, a Brasfri-
go a comprou da multinacional.
Também adquiriu a marca Jussa-
ra, que pertencia à Arisco.

Naquela época, a Brasfrigo até
que engrenou. Passou de um fa-
turamento de R$ 140 milhões ao
ano no começo da década e che-
gou a R$ 380 milhões em 2007.
“Mas aí a família decidiu mudar
toda a equipe no comando e na-
da dava certo. As vendas foram
encolhendo e o prejuízo aumen-
tando”, diz outro ex-executivo.

Em 2007, já em crise, a empre-
sa recebeu sua primeira propos-
ta de venda, feita pela francesa
Bonduelle. “No dia da assinatu-
ra, o Dr. Flávio discordou dos
franceses e rasgou o contrato na
frente deles”, lembra o executi-
vo, referindo-se ao patriarca. Ele
conta que a Bonduelle não que-
ria assumir dívidas da Brasfrigo,
o que teria desagradado Pentag-
na. Nem Bonduelle, nem Brasfri-
go comentam o assunto.

Em 2010, uma segunda tentati-
va de venda foi firmada com a
Camil Alimentos. Mais uma vez,
as dívidas pesaram e a Camil des-
fez o acordo de compra. “Flávio
Pentagna ficou furioso, mas não
teve jeito”, diz uma fonte.
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Endividada,
Jurema sai de cena

Fernando Scheller

Coleções rápidas, que mudam a
cada 30 dias, são a arma do ale-
mão Max Reichel, criador do site
Oppa, que entra no ar no come-
ço de dezembro, para criar um
novo conceito no cada vez mais
concorrido mercado de móveis
no País: o fast fashion de peças
de mobília com design assinado.
Reichel, que chegou ao Brasil co-
mo executivo da consultoria
McKinsey, resolveu empreen-
der e captou dinheiro de fundos
de investimento – como o brasi-
leiro Monashees e o americano
Thrive Capital – para abrir a loja
online que venderá design a pre-
ços populares.

O empresário alemão, de 29
anos, não revela quanto dinhei-
ro os fundos investiram na ideia.
Mas, pela lógica do mercado, um
negócio que não é puramente on-
line, pois envolve produção e dis-
tribuição de produtos, precisa
de um investimento próximo a
R$ 10 milhões para sair do papel.
As coleções mensais, segundo
Reichel, serão a chance para no-
vos designers se lançarem no
mercado: “Acho que o design de
móveis das lojas brasileiras pare-
ce cópia do que já se viu na Euro-
pa. A minha ideia é dar a primeira
chance para os profissionais que
estão saindo da universidade as-
sinarem uma peça. Com isso, ofe-
reço móveis mais originais.”

A estratégia de apostar em no-
vos talentos e a opção por apro-
veitar os espaços ociosos em di-
versas fábricas de móveis no
País são táticas que o Oppa em-
prega para cumprir seu maior ob-
jetivo: oferecer preços competi-
tivos em relação às principais re-

ferências em design popular no
País, a Tok&Stok e a Etna. “Acho
que conseguiremos ficar entre
20% a 30% abaixo dos preços pra-
ticados por essas lojas”, diz o em-
preendedor. Um sofá de quatro
lugares, parte da primeira cole-
ção mensal da Oppa, será vendi-
do por cerca de R$ 2 mil.

Para garantir variedade à cole-
ção, Reichel explica que o plane-
jamento do Oppa descartou a
reedição de modelos de móveis,
mesmo daqueles que tenham
grande aceitação. “A ideia é que a
peça seja relativamente exclusi-
va. Depois que o período da cole-
ção expirar, o produto não volta-
rá. Se o cliente realmente se apai-
xonou por algo, o melhor é com-
prar. É a regra do fast fashion”,

diz o empresário. O idealizador
do Oppa também descarta liqui-
dações para se livrar de even-
tuais encalhes: “O objetivo é au-
mentar a produção aos poucos,
para que tenhamos uma ideia do
que o consumidor gosta mais – a
escala virá dessa observação. Es-
tamos preparando um esquema
de doações das sobras.”

Concorrência. O comércio de
móveis com elementos de de-
sign pela internet não é um terre-
no inexplorado no Brasil. A cata-
rinense Meu Móvel de Madeira,
subsidiária da Celulose Irani, es-
tá no mercado há cinco anos. A
empresa, que vende móveis de
madeira de florestas replanta-
das, nasceu com o objetivo de
ocupar a capacidade ociosa de
uma indústria que pertencia ao
grupo. No entanto, o site cres-
ceu tanto que a fábrica foi desati-
vada. Hoje, o Meu Móvel de Ma-
deira concentra-se em design,
comercialização e logística – to-
da a produção é terceirizada em
Santa Catarina e no Paraná.

O faturamento do Meu Móvel
de Madeira cresceu acima de
50% nos últimos dois anos, de
acordo com o diretor da opera-
ção, Ronald Heinrichs. A receita
da empresa já está acima de R$
10 milhões por ano – caso a ex-
pansão atual seja mantida, o exe-

cutivo afirma que o faturamento
atingirá R$ 100 milhões até 2016.
A expansão de uma empresa de
internet, afirma Heinrichs, de-
pende da propaganda “boca a bo-
ca”. “Um problema de atendi-
mento ganha repercussão maior
nas redes sociais, onde você re-
clama para 300 amigos de uma
vez. O serviço precisa ser impecá-
vel. E estamos sempre atentos
ao que estão falando da gente.”

A entrega é uma preocupação
comum entre Oppa e Meu Mó-
vel de Madeira. O idealizador da

Oppa afirma que os entregado-
res da empresa permanecerão
na casa do cliente enquanto ele
abre a encomenda. “Se houver
qualquer problema, a questão
poderá ser resolvida na hora”, ex-
plica. Já o Meu Móvel de Madei-
ra, pensando nos atrasos de en-
trega comuns no fim do ano, lan-
çou um desafio: promete entre-
gar todos os pedidos feitos até a
zero hora do dia 22 de dezembro
na véspera do Natal. Caso al-
guém fique sem presente, o pro-
duto não será cobrado.

● Giro rápido
No mundo do design de móveis,
rapidez é essencial. O Meu Móvel

de Madeira adiciona
cerca de 20 produtos
novos, todos os me-
ses, à sua linha. Ao

contrário do Op-
pa, porém,
as peças do
site não têm
data definida
para sair de
circulação.

Site de vendas online que
quer concorrer com Etna
e Tok&Stok terá todo
mês novas coleções
assinadas por designers

Produção.
Vigilância de
MG achou ‘pelo
de roedor’

Originalidade. Reichel, da Oppa: chance a novos designers
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