
Jornal Valor --- Página 8 da edição "13/01/2012 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 12/01/2012@19:53:30

B8 | Valor | Sexta-feira e fim de semana, 13, 14 e 15 de janeiro de 2012

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 13/1/2012 (19:53) - Página 8- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | I n d ú st r i a

T ê xt i l Fabricante de tecidos para
jeans foca em produtos de marca

Tavex corta
operações e
m e l h o ra
resultados

D I V U LG A Ç Ã O

“Ter menos plataformas nos permitiu ampliar a produção em locais onde somos mais competitivos. Hoje ganhamos mais”, diz Weiss, presidente da Tavex

Vanessa Dezem
De São Paulo

Depois de uma longa reestrutu-
ração das operações globais, a
maior fabricante de tecidos para
jeans do mundo, a Tav e x , consoli-
dou suas estratégias de crescimen-
to. A empresa intensificou sua pre-
sença no segmento dos produtos
tipo premium e restringiu sua pro-
dução a locais onde ganha compe-
titividade. Seus negócios estão es-
truturados sobre a vantagem do
acesso imediato à Europa e aos
EUA — fontes de desenvolvimento
dos produtos da moda. Mesmo as-
sim, a companhia não tem ficado
de fora dos impactos negativos das
flutuações preços da matérias-pri-
mas e da retração econômica glo-
bal sobre o setor e vê 2012 como
um ano desafiador.

“Se fala muito em crise, compa-
rando com a de 2008 e 2009, perío-
dos em que sofremos. Mas agora,
nos consideramos mais prepara-
dos”, afirmou ao Va l o r , o presiden-
te mundial da empresa, Ricardo
Weiss, em uma rara entrevista à
imprensa para falar dos negócios
da companhia espanhola.

Em 2006, a empresa realizou
uma fusão com a brasileira Santis-
ta Têxtil. Estrategicamente, as con-
sequências do acordo foram o me-
lhor posicionamento geográfico
da companhia, sua saída de teci-
dos básicos e o foco em produtos
de marca. Entre 2008 e 2011 a em-
presa fechou as três fábricas da Es-
panha, a unidade de Aracajú (SE) e
encerrou a produção no Chile.

Com capacidade total de 173
milhões de metros por ano, hoje,
a Tavex tem quatro fábricas no
Brasil – em Americana (SP), Tatuí
(SP), Paulista (PE) e Socorro (SE) -,
além de uma no Marrocos (que

abastece o mercado europeu),
duas no México (voltada aos EUA)
e uma na Argentina. “Ter menos
plataformas nos permitiu ampliar
a produção em locais onde somos
mais competitivos. Hoje produzi-
mos o mesmo, mas ganhamos
mais”, explicou Weiss, que co-
manda a companhia desde 2008.

Os resultados das mudanças
foram visíveis. Em 2010, a empre-
sa faturou globalmente 446,3 mi-
lhões, o que representou um cres-
cimento de 41,6% ante 2009. Cer-
ca de 60% do desempenho vem
do Brasil, onde a companhia tem
capacidade de produzir mais de
100 milhões de metros de tecido
por ano. O peso dos negócios do
mercado brasileiro vem da dife-
renciação da empresa perante os
concorrentes da região, por con-
seguir antecipar as inovações
com o desenvolvimento dos pro-
dutos junto aos varejistas euro-
peus, no mínimo uma coleção à
frente do Hemisfério Sul. “Anteci -
pamos tudo de seis meses a um
ano e meio ante os concorrentes
sul americanos”, contou Weiss.

O país é o único no qual a em-
presa tem um portfólio mais am-
plo que, além do denim (represen-
tando 65% da produção), oferece
também brim e tecidos para uni-
formes de trabalho. Ao se voltar
para os tecidos diferenciados, a
empresa consegue aliviar os efei-
tos da concorrência das importa-
ções asiáticas, que geralmente
atuam mais nos produtos simples,
vendidos em grande volume. Mas,
com o pé no freio do consumidor
brasileiro no ano passado, a em-
presa vivenciou um período de de-
saceleração nas vendas, principal-
mente nos últimos meses.

Para 2012, a Tavex espera uma
recuperação nas vendas, em for- Fonte: Empresa. *Acumulado de janeiro a setembro

Próxima da inovação
Tavex reposiciona marca e ganha competitividade
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mato de “U”. O primeiro trimestre
deve continuar no passo de desa-
celeração do último de 2011 (ain-
da não divulgados pela empresa).
Ao longo do ano, deve haver uma
recuperação, sendo que no fim de
2012, os números voltarão ao pa-
tamar do primeiro trimestre de
2011 (quando registrou vendas de
€ 119,6 milhões). Mesmo assim, no
âmbito dos resultados globais as
operações brasileiras devem per-
der participação na empresa.

Isso porque a Tavex está apos-
tando no mercado americano, que
representava em 2010 cerca de
10% do faturamento. As vendas na
região da América do Norte foram
as que mais cresceram no período,
quase 50%, somando € 30,8 mi-
lhões. “Nos EUA entramos em
2007 e estamos construindo nossa
marca. É um mercado que está
c r e s c e n d o”, afirmou Weiss. Ao
mesmo tempo, na Europa, a em-
presa apresentou avanço de 20%,
para € 57,6 milhões. No continente
em crise, o mercado tem favoreci-
do as empresas que tenham opera-
ções próximas da região, com pla-
taformas de custos mais competi-
tivas. “Mas na Europa nossos resul-
tados não devem crescer em 2012,
devem ser semelhantes aos do ano
p a s s a d o”, completou o executivo.

Além disso, no Brasil, Weiss já
não conta mais tanto com o impul-
so do consumo de tecidos diferen-
ciados. Segundo ele, a migração da
classe C para níveis mais altos de
consumo é um movimento que já

está razoavelmente estabilizado.
“Os produtos premium são um
mercado saturado. Deve continuar
crescendo pela própria melhora
da qualidade de vida dos consumi-
dores, mas não com a mesma velo-
cidade já vista”, afirmou Weiss.

Apesar do crescimento em ter-
mos de receita, a Tavex tem regis-
trado consecutivos prejuízos glo-
balmente. Em 2010, as perdas so-
maram € 19,756 milhões. Os da-
dos, frente aos resultados de 2009,
representam redução de 47,3% no
prejuízo. Weiss afirma que os nú-
meros negativos são fruto de endi-
vidamento e investimentos. Uma
das fontes de endividamento da
empresa é o crédito necessário pa-
ra ter capital de giro e enfrentar a
volatilidade dos preços do algo-
dão. Em 2011, a empresa investiu
€ 17 milhões, com grande parte
dos recursos direcionados à mo-
dernização das operações.

“Estamos tentando melhorar a
performance operacional e redu-
zir custos”, explicou Weiss, evitan-
do fornecer projeções para 2012.
“Nossos investimentos em 2012
vão depender do andar dos negó-
cios”, completou o executivo.

A Tavex tem como sócias a Ca-
margo Correa (49,698% do capital
social da companhia), a Rilafe
(6,428%), a Bahema (4,63%), a Cai-
xa de Aforros de Vigo, Ourense e
Pontevedra (5%) e a Perez-Nievas
Heredero (3,42%). A empresa tem
capital aberto em Madrid e cerca
de 30% de ações no mercado.

Tetra Pak amplia uso da
tampa “v e r d e” no Brasil

SILVIA COSTANTI / VALOR

Eduardo Eisler, vice-presidente: “Estamos assumindo uma responsabilidade que a indústria de embalagens tem de ter”

E m ba l a g e n s
Stella Fontes
De São Paulo

Maior fornecedora mundial
de embalagens do tipo longa vi-
da, a Tetra Pak ampliou a oferta
de tampas “verdes” e, a partir de
agora, todos os itens de rosca fa-
bricados no país utilizarão como
matéria-prima o polietileno pro-
duzido a partir do etanol. A ini-
ciativa está alinhada à estratégia
da companhia de oferecer emba-
lagens 100% renováveis — hoje,
esse índice no Brasil supera 80%.

“Estamos assumindo uma res-
ponsabilidade que a indústria de
embalagens tem de ter e nos an-
tecipando à demanda”, afirma o
vice-presidente de Estratégia de
Negócios da empresa, Eduardo
Eisler. Mensalmente, são produ-
zidas até 100 milhões de tampas
que equipam embalagens da Te-
tra Pak vendidas no país ou ex-
portadas para América Latina e
outras regiões do globo.

A Tetra Pak firmou uma parce-
ria com a petroquímica Braskem
em novembro de 2009, com vis-
tas ao fornecimento de polietile-
no de alta densidade (PEAD)
produzido a partir do etanol de

cana-de-açúcar — o volume
acordado para 2011 era de 5 mil
toneladas e deve crescer confor-
me as encomendas por embala-
gens com tampas de rosca.

No ano passado, a Nestlé pas -
sou a usar a tampa verde, que é
produzida por um terceiro fabri-
cante, em embalagens para os
leites UHT Ninho, Ninho Levi-
nho, Ninho Baixa Lactose e Moli-
co. Agora, a Tetra Pak só traba-
lhará com a matéria-prima reno-
vável nesse tipo de tecnologia.
“Já fizemos as validações neces-
sárias. Essa é uma evolução da
parceria com a Nestlé”, explica.

De acordo com Eisler, o único
investimento da companhia pa-
ra levar a tampa renovável a seus
clientes foi feito em um molde,
que traz o símbolo indicativo de
que o produto é verde. “O gran-
de investimento foi feito mesmo
pela Braskem”, comenta. Tam-
bém os preços das embalagens
não foram alterados em razão da
nova matéria-prima, garante.

No ano passado, a vendas da
Tetra Pak no país — além das fá-
bricas no Paraná e em São Paulo,
a companhia tem uma operação
na Argentina — alcançaram 12
bilhões de embalagens, um re-
corde e o equivalente a quase 60

unidades por habitante. Ante
2010, o crescimento ficou em
10%. Para este ano, diz Eisler, a
expectativa é a de crescimento
razoável, de acordo com o cená-
rio econômico.

Se o ritmo de crescimento se
mantiver, a Tetra Pak deverá colo-
car em prática os já anunciados
planos de expansão. A intenção é
ampliar a capacidade produtiva
em Ponta Grossa (PR), em algu-
mas fases de investimento. Con-
siderando-se também a unidade
de Monte Mor (SP), a Tetra Pak,
que detém parcela expressiva do
mercado brasileiro, pode produ-
zir anualmente no país 13,5 bi-
lhões de embalagens anuais.

O ritmo de expansão da de-
manda nacional também cha-
mou a atenção da concorrente
SIG Combibloc, que antecipou
para este ano o projeto de ex-
pansão da fábrica de Campo
Largo, no Paraná — inicialmen -
te, a proposta era aumentar a ca-
pacidade produtiva no início de
2014. Inaugurada em meados de
2010, a unidade recebeu investi-
mentos de R$ 90 milhões e pode
produzir 1 bilhão de embala-
gens cartonadas assépticas por
ano. Nessa segunda fase de
aportes, receberá R$ 70 milhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 jan. 2012, Empresas, p. B8. 




