
Não é só a classe média emer-
gente que atrai a atenção das
empresas. Estudo apresentado
na conferência Private Banking
Latin America no ano passado,
mostra que a cada dia, surgem
17 novos milionários no Brasil.
É para alcançar este público que
a fabricante espanhola de re-
verstimentos e louças sanitárias
Roca, controladora das marcas
Incepa, Celite e Logasa, está in-
vestindo R$ 2 milhões para lan-
çar por aqui a marca suiça Lau-
fen, de produtos de luxo.

Boa parte da verba será aplica-
da em ações de marketing. “Já
temos toda a estrutura no Bra-
sil, os centros de distribuição e
o apoio à comercialização; o
que precisávamos fazer era pes-
quisar quais produtos da Laufen
seriam aceitos no país”, diz Sér-
gio Melfi, diretor comercial e de
marketing da empresa. A marca
será lançada oficialmente em
março, durante a feira Revestir,
em São Paulo e serão destinados
esse ano R$ 2 milhões para colo-
car os planos de pé, sendo
maior parte de marketing, espe-
cialmente no ponto de venda.

Segundo Melfi, há pelo me-
nos dois anos a Roca percebeu
que o público com alto poder
aquisitivo ainda é mal atendido
no segmento de louças sanitá-
rias e móveis para banheiro.
Apenas a própria Roca e a Deca
atuam nessa camada da popula-
ção. O executivo comenta que
o último um ano e meio foi de-
dicado a ouvir consumidores,
arquitetos e vendedores de lo-
jas de material para construção
para definir quais das 10 linhas
de produtos da companhia se-
riam comercializados no Bra-
sil. “Nossas peças têm influên-
cia alemã, de itens maiores, e
italiano, de delicados. Apesar
desse ser nosso diferencial,
nem tudo o que vende na Euro-
pa, vende aqui”. Depois dessa
seleção, afirma o executivo, fo-
ram escolhidas seis linhas, com
230 diferentes modelos. Todos
importados e com preços que
vão de R$ 750 a R$ 5 mil.

E para dar um toque de exclu-
sividade, as peças serão vendi-
das em apenas 30 lojas em ca-
piutais escolhidas a dedo, ain-
da segundo Melfi. Os quatro
centros de distribuição do gru-
po estocarão as mercados vin-
das das fábricas europeias.

Emergentes

“Queremos atingir 15% do mer-
cado do segmento de alto pa-
drão para banheiros em dois
anos”, afirma Melfi. Ele explica
que aproximadamente 4% do
mercado total de luxo brasilei-
ro, em volume, vem de produ-
tos para banheiro, porcentagem
que pode dobrar quando se fala
de faturamento. O Brasil, hoje,
é o segundo maior mercado da

Roca, atrás apenas da Espanha,
sede do grupo. A holding não es-
pera grande salto no faturamen-
to deste ano e deve fechar com
receita de ¤ 1,5 bilhão — mesmo
valor de 2011 “Somos direta-
mente afetados pela crise nos
Estados Unidos e na Europa . Os
mercados emergentes é que es-
tão puxando o crescimento”,
afirma Mafei. Depois do primei-
ro ano de operação, a ideia da
empresa é trazer novas linhas -
duas a cada ano. No mundo, a
Laufen comercializa dois mil ti-
pos de peças. A Roca está no Bra-
sil desde 1999, quando adquiriu
a Keramik Holding AG Laufen,
detentora das marcas Incepa e
Celite, que já eram líder nacio-
nal em louças sanitárias. ■
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ENTRETENIMENTO

TVA fecha acordo com o Fox Sports
e transmite a partir de amanhã

ENERGIA

Rolls-Royce inaugura novas unidades
de produção em Cingapura

Divulgação

Dona da Incepa e Celite
lança marca para classe A

Henrique Manreza

Divulgação

A Rolls-Royce, empresa de sistemas de energia, inaugurou

ontem sua maior instalação no continente asiático, localizada em

Cingapura. Construída em um terreno de 154 mil metros quadrados,

a unidade inclui uma fábrica de pás de turbinas aeronáuticas,

um centro de tecnologia e área para treinamento, fruto de

investimento de mais de US$ 700 milhões, segundo a empresa.

A TVA anunciou que chegou a um acordo com a Fox Sports e passará

a transmitir o canal a partir de amanhã. De acordo com nota postada

no blog da operadora de TV por assinatura, o canal estará disponível

para todos os assinantes, sem custo adicional, nos números 50

e 350 (no sintonizador HD). A Fox Sports transmite neste ano

a Libertadores da América, a Sul-Americana, entre outros eventos.

Duramente afetada
pela crise nos Estados
Unidos e Europa,
Roca quer dar mais
espaço aos países
emergentes que,
como o Brasil, estão
puxando a receita da
empresa para cima

O número de ligações
de esgotos, porém,
cresceu 7,45% em
janeiro deste ano

EMPRESAS

De olho no contingente de milionários, que não para de crescer no Brasil, Roca investe

R$ 2 milhões e lança a marca Laufen, de louças sanitárias e móveis para banheiro

A Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (Copasa) regis-
trou queda no volume faturado
de água e esgoto. O recuo foi de
1,72% em janeiro deste ano, con-
tra o mesmo mês do ano ante-
rior, somando 85,3 milhões de
metros cúbicos. Já na variação
mensal, o volume faturado da
companhia caiu 4,17%.

O declínio é explicado, segun-
do a companhia, pelo menor pe-
ríodo de faturamento, que fo-
ram 31,2 dias de consumo em ja-
neiro de 2011, contra 29,8 dias
de consumo em janeiro de 2012,
ou seja, 4,5% menor.

Por sua vez, o volume fatura-
do de água teve queda de 2,93%
em ritmo anual e 3,87% na com-
paração mensal, para 52,3 mi-
lhões de metros cúbicos.

Enquanto isso, o volume fatu-
rado de esgoto foi contabilizado
em 32,9 milhões de metros cúbi-
cos em janeiro, com alta de
0,26% frente janeiro de 2011 e
baixa de 4,65% contra dezem-
bro. Em janeiro, o número de li-
gações de água e esgoto apresen-
tou expansão de 5,08% no con-
fronto com janeiro de 2011 e de
0,24% sobre dezembro.

O destaque ficou por conta do
número de ligações de esgoto,
que cresceu 7,45% no mês passa-
do ante janeiro de 2011 e expan-
diu 0,15% em relação a dezem-
bro de 2011. E o número de liga-
ções de água aumentou 3,74% e
0,29%, respectivamente. ■

Volume
faturado
da Copasa
cai 1,7%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




