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N
a disputa por uma
fatia mais ampla
em um segmento
em forte expan-
são, o Grupo Pe-

trópolis vê a possibilidade de
quase dobrar sua participação
de mercado nos próximos dez
anos, para quase 20%, se con-
solidando na vice-liderança
entre as cervejarias do Brasil.
A companhia encerrou janei-
ro com participação de mer-
cado de 10,9%, enquanto a ri-
val Schincariol apurou 10,68%
e a AmBev, 68,47%, segundo
dados da consultoria Nielsen
fornecidos nesta quarta-feira
pelo diretor de Marketing e re-
lações com o mercado da Pe-
trópolis, Douglas Costa.

Até o final deste ano, a em-
presa espera ter fatia de mer-
cado de 11% a 12%, segundo o
executivo. No segmento de la-
tas, a companhia já conquis-
tou a liderança na capital pau-
lista. Após desbancar a Schin-
cariol em 2011 do segundo lu-
gar entre as cervejarias no
País, a manutenção dessa po-
sição vem sendo comemorada
mês a mês pela Petrópolis,
que viu espaço para ingressar
em novos segmentos e con-
quistar mais consumidores.

PRODUTO. Ontem, a compa-
nhia apresentou a versão light
de sua principal marca de cer-
veja, a Itaipava, aproveitando
uma lacuna no segmento, que
chegou a ser explorado pela
AmBev há cerca de dez anos,
com o lançamento da Brahma
Light, que foi descontinuada.
"O mercado de produtos light
vem crescendo muito e identi-
ficamos a existência de de-
manda por um produto que

não existia", afirmou. "O de-
safio foi manter o sabor mais
próximo possível da cerveja
pilsen convencional". Com
25% menos calorias – cada
100 mililitros do produto tem
31 calorias –, a cerveja light
tem 3,5% de teor alcoólico,
contra 4,5% na versão con-
vencional.

O preço da Itaipava Light
também se distancia da cer-
veja tradicional, sendo equi-
valente ao de cervejas pre-
mium, como a Heineken, tra-
dicionalmente mais voltadas
às classes A e B. Inicialmente,
o novo produto será voltado
apenas aos mercados de São
Paulo e Rio de Janeiro, com
produção de cerca de 40 mil
litros. "Depois de três ou qua-
tro meses devemos ampliar
para outros mercados", afir-
mou Costa. "É um mercado
novo, antes não existia aber-
tura (para esse tipo de produ-

to). Muito em breve irão sur-
gir outras marcas light".

EXPANSÃO GEOGRÁFICA. A fim
de se manter na vice-lideran-
ça do segmento, a Petrópolis
tem pela frente o desafio de
ampliar a presença de seus
produtos em território nacio-
nal à sombra da Schincariol,
que atende todas as regiões do
País. Hoje, a companhia
abrange perto de 35% dos
pontos de venda do Brasil e a
expansão geográfica é, segun-
do Costa, o próximo passo a
ser tomado. "Isso vai ajudar a
ampliar e consolidar a segun-
da posição", disse ele.

Ainda em estudo, a estraté-
gia da empresa prevê a insta-
lação de fábricas e centros de
distribuição na região Nordes-
te ou Sul do País. "Em cerca de
dois anos teremos uma fábri-
ca pronta em uma dessas re-
giões", afirmou.

A abrangência nacional, no
entanto, deve ocorrer no pra-
zo de sete a dez anos, quando
o grupo espera alcançar cerca
de 20% em participação de
mercado. Para isso, segundo
Costa, será preciso pratica-
mente dobrar os atuais 146
distribuidores.

A empresa espera fechar
2012 com faturamento de R$
7,06 bilhões, após R$ 5,81 bi-
lhões no ano passado. Se consi-
derado apenas o segmento de
bebidas, a receita bruta deve fi-
car em R$ 4,71 bilhões este ano.

Em termos de produção, a
Petrópolis estima alta de 11%
em 2012, para 1,93 bilhões de
litros, enquanto os investi-
mentos em marketing devem
somar R$ 162 milhões.

PARCERIAS. Em meio à entra-
da de companhias estrangei-
ras no setor, Costa descartou
qualquer possibilidade da Pe-
trópolis ser vendida ou se unir
a outra empresa. "Fomos
abordados, mas não temos in-
tenção nenhuma de venda ou
fusão", disse ele, acrescentan-
do que a abertura de capital
do grupo também está fora de
questão. "É uma empresa fa-
miliar, mas não digo que no
futuro não possa acontecer".

O executivo afirmou, contu-
do, que a Petrópolis está aberta
a eventuais parcerias interna-
cionais para produção e distri-
buição de cerveja. A empresa
já tem uma parceria com a cer-
vejaria alemã Weltenbuger, pa-
ra produção e distribuição no
Brasil. Em 2011, a japonesa Ki-
rin Holdings comprou a Schin-
cariol. Os novos controladores
chegaram a enfrentar uma dis-
puta na Justiça com os acionis-
tas minoritários, que queriam
impedir a venda.

BEBIDAS - Novo produto, lançado ontem, será voltado apenas aos mercados
de São Paulo e Rio de Janeiro, com produção de cerca de 40 mil litros

Douglas Costa: mercado light está em franca expansão 

DIVULGAÇÃO

Petrópolis, da Itaipava,
aposta em cerveja light

■ OFERTA

Mercantil do Brasil 
prepara capitalização
ALTAMIRO SILVA JÚNIOR
DA AGÊNCIA ESTADO

O banco mineiro Mer-
cantil do Brasil prepara ca-
pitalização e projeta expan-
são de 30% para sua carteira
de crédito em 2012. Se con-
firmado, o resultado ficará
acima do de 2011, quando a
expansão ficou em 22% e a
carteira fechou dezembro
em R$ 6,4 bilhões.

No segmento de pessoa fí-
sica, o crédito cresceu 56% no
ano passado, puxado pelas li-
nhas de consignado e crédito
pessoal. Em 2011, o Mercantil
do Brasil lucrou R$ 90,7 mi-
lhões, abaixo dos R$ 135 mi-
lhões do ano anterior, período
em que o resultado do banco
cresceu por conta de um gan-
ho judicial sobre a Contribui-
ção para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).

Para 2012, o objetivo do
banco é reforçar seu índice de
Basileia, que fechou dezem-
bro em 13%, perto do mínimo
de 11% exigido pelo Banco
Central. De acordo com o vi-
ce-presidente do MB, André
Brasil, o banco prepara uma
capitalização de R$ 85 mi-

lhões, que já foi aprovada pelo
conselho. Falta ainda a apro-
vação dos acionistas.

CARTEIRAS. Outra estratégia
do Mercantil para 2012 é redu-
zir o ritmo de cessão de cartei-
ras a outras instituições finan-
ceiras e reter mais crédito em
seu balanço, uma forma de se
ajustar às novas regras do Ban-
co Central, que mudou a for-
ma de contabilização da recei-
ta de cessão é feita no balanço
a partir do começo de 2012.

Em 2010, o Mercantil ini-
ciou uma estratégia de expan-
são de sua rede após ganhar
em leilão cinco lotes do INSS
relativos à oferta de crédito
consignado nos estados de
Minas Gerais e São Paulo. O
banco está fazendo um inves-
timento de R$ 25 milhões.

No início deste ano, o Mer-
cantil finalizou o ciclo de ex-
pansão de sua rede de agên-
cias, chegando a 170 pontos.
A meta é abrir mais 30 unida-
des até dezembro. O patrimô-
nio líquido do Mercantil atin-
giu em 2011 o valor de R$
748,841 milhões. Já a rentabi-
lidade sobre o patrimônio al-
cançou 13%.

■ BANCO

Lucro do BNP 
Paribas despenca 50%
DA AGÊNCIA REUTERS

O BNP Paribas, maior ban-
co francês listado em bolsa
de valores, fez uma previsão
otimista ontem que contras-
tou com a de muitos concor-
rentes europeus, dizendo
que a crise de dívida da zona
do euro está se estabilizando.
O presidente-executivo,
Jean-Laurent Bonnafe, decla-
rou que a previsão é apoiada
na injeção de dinheiro barato
pelo Banco Central Europeu
(BCE), como parte das medi-
das anticrise no bloco de paí-
ses, e previu que a Europa es-
capará da recessão, perspec-
tiva baseada nos números
das economias europeias
mais importantes.

"O lucro do banco de in-
vestimento caiu, mas muito
menos do que outros ban-
cos", disse o diretor de fun-
dos Yohan Salleron, da Man-

darine Gestione, acrescen-
tando que cumprir as exigên-
cias regulatórias prontamen-
te significa que "eles não te-
rão que acelerar o processo
de desinvestimento".

O BNP pagará dividendo
relativo a 2011, embora re-
duzido, o que o diferencia
ainda mais de concorrentes
franceses como Société Gé-
nérale e Crédit Agricole, que
não farão a remuneração
por causa da turbulência na
zona do euro.

A instituição financeira fe-
chou 2011 com queda de
50,6% no lucro líquido tri-
mestral, prejudicada por no-
vas amortizações gregas, mas
vê sinais de melhoras para
este ano. O lucro líquido de
765 milhões de euros no
quarto trimestre bateu a esti-
mativa média de 574 milhões
de euros em uma pesquisa da
Reuters com dez analistas. 

■ RESULTADO 

Brasilprev tem lucro
recorde de R$ 386 mi
ALTAMIRO SILVA JÚNIOR
DA AGÊNCIA ESTADO

A Brasilprev, empresa de
previdência complementar
do Banco do Brasil, fechou
2011 com lucro líquido recor-
de, de R$ 386 milhões, que re-
presentam alta de 28,5% ante
2010. Já a carteira de ativos
sob gestão cresceu 32%, so-
mando R$ 49,2 bilhões. O au-
mento das vendas de planos
de previdência é reflexo do
crescimento da renda da po-
pulação, destaca o diretor de
Planejamento e Controle da
Brasilprev, Alejandro Elizon-
do Rodríguez. Nesse cenário,
a companhia vendeu mais
planos tanto para pessoas físi-
cas como produtos corporati-
vos. "Virou um diferencial a
empresa oferecer um plano
de previdência a seu funcio-
nário", destaca o executivo.

Em 2011, a arrecadação to-
tal com a venda de planos foi

de R$ 11,7 bilhões, expansão
de 21% ante 2010. Do total ar-
recadado, 80% correspondem
a aportes realizados em pla-
nos da modalidade Vida Gera-
dor de Benefício Livre (VG-
BL), 16%, ao Plano Gerador de
Benefício Livre (PGBL) e 4%, a
planos tradicionais, que dei-
xaram de ser comercializados.

O VGBL continua sendo o
produto que mais cresce em
vendas na Brasilprev, com ex-
pansão de 24,2% em 2011. No
PGBL, a expansão foi de
9,5%. Já os produtos empre-
sarias cresceram 13% em ar-
recadação.

Para 2012, Rodríguez diz
que a meta da empresa é cres-
cer acima do mercado, para
ganhar participação no seg-
mento de previdência com-
plementar. Ele cita que isso já
ocorreu no ano passado. En-
quanto o mercado cresceu
20,5% em ativos, a Brasilprev
cresceu 32%.

■ MERCADO DE AÇÕES

DA AGÊNCIA REUTERS

Após ter os resultados en-
fraquecidos pela combinação
de crise europeia e desacelera-
ção doméstica em 2011, a
BM&FBovespa prevê para este
ano uma forte retomada das
ofertas iniciais de ações. "De-
vemos ter de 40 a 45 IPOs em
2012, de operações que estão
represadas por conta da tur-
bulência do mercado nos últi-
mos meses", afirmou a jorna-
listas o presidente-executivo
da Bolsa, Edemir Pinto, ao co-
mentar os resultados do quar-
to trimestre.

Posteriormente, a institui-
ção explicou que a previsão in-
clui ofertas de empresas já pre-
sentes no mercado (follow
ons). Segundo dados da Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM), a captação de recursos
por 26 empresas na BM&FBo-
vespa somou cerca de R$ 14,8
bilhões em 2011, o menor volu-
me desde 2005. Embora tenha
tido ofertas bilionárias nos últi-
mos anos, como de Petrobras e
Santander Brasil, o mercado ja-
mais se aproximou ao recorde
de 64 operações de 2007.

Neste ano, apenas três com-
panhias estão com pedido de
registro de oferta em análise
(Seabras, que já pediu adia-
mento, a operadora de turis-
mo CVC e a Isolux). Na sema-
na passada, a Brazil Travel de-
sistiu da operação na última

hora, devido à fraca demanda
de investidores. "O mercado
está mais exigente, o que serve
de alerta para empresas, mas a
janela está se abrindo", garan-
tiu Edemir.

A companhia divulgou na
véspera que teve lucro líquido
de R$ 191,1 milhões no quarto
trimestre, 27% abaixo do re-
sultado do mesmo período de
2010 e abaixo das previsões de
analistas ouvidos pela Reuters,
devido sobretudo a menores
receitas nos mercados de ren-
da fixa e variável.

A última linha foi afetada
ainda pelo efeito não recor-
rente da transferência da ges-
tão de um fundo de garantia
interno para a BSM, de R$ 92,3
milhões.

Além da volta das ofertas de
ações, a companhia também

espera que seus resultados se-
jam favorecidos pela recupe-
ração dos volumes negocia-
dos, com estabilização na zo-
na do euro. Em outra frente, a
meta é manter o nível de des-
pesas registrado em 2011, da
ordem de R$ 580 milhões. "O
ano de 2012 tem tudo para ser
um ano ótimo para a Bolsa",
disse Edemir.

Em relatório, o UBS afirmou
que os dados operacionais do
quarto trimestre vieram em li-
nha com as expectativas e man-
teve a recomendação de com-
pra para as ações. "Desconside-
rando os eventos não recorren-
tes, a BM&FBovespa até apre-
sentou um bom resultado em
nossa avaliação, tendo em vista
o ano desafiador para o merca-
do de renda variável em 2011",
consideraram os analistas da
corretora Concórdia.

Edemir procurou mostrar
tranquilidade sobre a eventual
entrada de novos participantes
em mercados como o de ações,
que hoje são concentrados na
BM&FBovespa. Segundo Ede-
mir, a Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) deve divulgar
até abril o resultado de um es-
tudo contratado para uma con-
sultoria, tratando justamente
de concorrência no setor.

"O que os possíveis concor-
rentes querem no Brasil é flexi-
bilidade e, pelo que tem mos-
trado o regulador, não é aqui
que eles vão encontrar", disse.

BM&FBovespa prevê 
boom de oferta de ações

Prêmios 
da Mapfre
crescem
69% 
ALTAMIRO SILVA JÚNIOR
DA AGÊNCIA ESTADO

O Brasil foi o país em que
a seguradora espanhola
Mapfre mais cresceu em
2011, com expansão de
69,1% nos prêmios, de
acordo com dados divulga-
dos hoje pelo grupo. O mer-
cado brasileiro cresceu bem
mais do que outros países
da região, como Chile
(29,1%), Colômbia (18,3%),
e mesmo Europa. Na Espa-
nha, a expansão foi de 6,1%.
Já a unidade Mapfre Inter-
nacional (que inclui Esta-
dos Unidos, Filipinas, Mal-
ta, Portugal e Turquia) re-
gistrou avanço de 1,6%.

O crescimento no Brasil,
informou a seguradora, é
reflexo da consolidação da
joint venture que a Mapfre
fez com o Banco do Brasil,
feita a partir de 31 de maio e
cujos prêmios já represen-
tam 52% do total da região.
Puxados por Brasil, os prê-
mios da Mapfre América
(inclui as operações da
América Latina) cresceram
33%, para 6,874 bilhões de
euros. Consolidando as
operações mundiais, o Gru-
po Mapfre apresentou em
2011 um aumento de prê-
mios de 15,5%, atingindo
19,6 bilhões de euros. 

■ SEGURADORA

EDEMIRE PINTO
PRESIDENTE DA BMF&BOVESPA

O mercado está 
mais exigente, o 
que serve de alerta
para empresas, 
mas a janela está 
se abrindo.”
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 fev. 2012, Seudinheiro, p. B3.




