
Nem todas as áreas da atividade
econômica brasileira acompa-
nharam o desempenho “fraqui-
nho” que o país mostrou no au-
mento de sua geração de rique-
zas em 2011. Enquanto o PIB bra-
sileiro cresceu 2,7%, as vendas
da Tupperware no país ultrapas-
saram em mais de dez vezes es-
sa porcentagem, contribuindo
fortemente para o desempenho
global da companhia de 12% de
alta no resultado em relação a
2010, com faturamento total de
US$ 2,6 bilhões.

Não à toa, três brasileiros ocu-
param o pódio dos distribuido-
res com os melhores resultados
do mundo. Rita de Cássia Stefa-
no Lago, que atua na região de
Campinas (SP), ficou em segun-
do lugar. Ela ampliou em 53%
suas vendas no ano passado. O
valor médio das encomendas
também subiu. Antes variava
entre R$ 300 e R$ 2,5 mil por
mês para cada revendedora.
Agora passou a girar na faixa do
R$ 800 a R$ 6,2 mil. Ligadas à
sua empresa, a distribuidora Gi-
rassol, estão 13 mil revendedo-
res, a maioria das classes C e D,
que também representam a
maior parte dos consumidores
da Tupperware no Brasil. “Para
este ano eu estava calculando
que cresceríamos cerca de 55%,
mas já refiz as contas, acho que
chegaremos a 66% de aumento
nas vendas”, prevê.

Mas, enquanto o Brasil — ao
lado dos outros países emer-
gentes — tem contribuído posi-
tivamente para o desempenho
global da empresa, nos outros
países o que se vê é o inverso.
No balanço referente ao quarto
trimestre de 2011, a América
do Sul (região na qual o desem-
penho brasileiro predomina)
mostrou crescimento de 35%
nas vendas, seguida pela Ásia,
com alta de 13%. No mesmo pe-
ríodo, a Europa apresentou re-
tração de 2% e a América do
Norte, de 15%.

O bom desempenho brasilei-
ro também é resultado de inicia-
tivas variadas, adotadas pela pri-
meira mulher a ocupar o cargo

de diretora-geral da companhia
no Brasil, Paola Kiwi. Em mea-
dos do ano passado, por exem-
plo, a companhia lançou sua lo-
ja virtual. O foco está centrado
especialmente nas classes A e B,
que ainda têm pouco contato
com o exército de revendedoras
da marca no país.

Ao mesmo tempo, Paola tem
reforçado as ações para ampliar
a cobertura geográfica do Bra-
sil. Prova é que os outros distri-
buidores brasileiros que se des-
tacaram estão nas regiões Norte
e Nordeste. Wanderley de Melo
atua no Maranhão e Andrea
Reis, no Amazonas e no Pará.

A chave do sucesso, como
Paola sempre destaca, ainda es-
tá nas demonstrações dos pro-
dutos. A Tupperware calcula
que a cada 1,8 segundo ocorra
uma reunião da marca em al-
gum lugar do planeta. Mas no
Brasil elas já ganharam uma pe-
culiaridade: “passamos a cha-
má-las de encontros com ami-
gas”, conta Rita Lago. ■

Enquanto grande parte das em-
presas foca o norte e nordeste
brasileiros como área de expan-
são, o Grupo Marquise, que atua
na construção civil e ambiental,
faz o caminho inverso. A compa-
nhia olha com atenção a região
sudeste do país para ampliar o
atual faturamento de R$ 640 mi-
lhões para R$ 1 bilhão até 2014.

“O primeiro passo nesta dire-
ção já foi dado”, diz a diretora
Carla Pontes, herdeira do gru-
po fundado por seu pai, José
Carlos Valente Pontes, e o sócio
José Erivaldo Arraes, em 1974.
A empresária aposta na obra do
Aeroporto de Confins, em Mi-
nas Gerais, como cartão de visi-
tas para prospectar novos negó-
cios na região.

O contrato de R$ 224 milhões
foi licitado em meados do ano
passado. “Daremos atenção es-
pecial para projetos na área de
engenharia e infraestrutura de
obras públicas",afirma.

Segundo a empresária, a op-
ção em buscar novos desafios
na região que concentra mais
de 70% do Produto Interno Bru-
to do Brasil é uma consequência
da consolidação da empresa nas
regiões norte e nordeste. “É pre-
ciso buscar novos mercados”.

Meio ambiente
Na área ambiental, o grupo estu-
da novas tecnologias de aprovei-
tamento do lixo para geração de
energia em Osasco, na Grande
São Paulo. A empresa também
tem 10% de sociedade na Ecour-
bis Ambiental, que faz a coleta
de lixo na capital paulista. No
município carioca de São Gonça-
lo, a Marquise é responsável pe-
la coleta seletiva.

Em infraestrutura, a empresa
também tem conquistas. As lici-
tações de obras de ampliação do
Porto do Pecém, no Ceará, es-
tão entre elas. A primeira, cujo
contrato vale R$ 385 milhões,
foi inaugurada em agosto passa-
do. Outra, de R$ 568 milhões,
aguarda licença ambiental. ■
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Marquise constrói
futuro no sudeste

A loira do SBT investe na internet

Henrique Manreza

Divulgação

Brasileiro enche
a geladeira com
Tupperware

Grupo cearense se consolida no
Norte e Nordeste e migra para
faturar R$ 1 bilhão até 2014

Divulgação

Os três distribuidores com as maiores vendas da marca no mundo
são brasileiros e apostam na continuidade do bom desempenho

VENDAS GLOBAIS

Mercados emergentes puxaram 
desempenho positivo da 
companhia no ano passado

Fonte: Tupperware

FATURAMENTO DA EMPRESA EM 2011

US$ 2,6 bilhões

CRESCIMENTO EM RELAÇÃO A 2010

12%

TOTAL DE REVENDEDORAS NO MUNDO

2,7 milhões

A apresentadora Eliana, do SBT, resolveu investir na internet.
Ela apresenta hoje seu novo projeto, o portal DaquiDali. O cardápio
de temas é tão variado quanto extenso: DaquiDali vai falar de
moda, beleza, gastronomia, turismo, carreira, sustentabilidade e
relacionamento. “Nosso portal será uma ferramenta de entretenimento
e informação para a mulher e sua família”, diz a loirinha. O site
vai ficar hospedado no portal Terra, com quem ela firmou parceria.
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NEGÓCIO DE PESO 

Faturamento com projeto
de infraestrutura, em R$ milhõe
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




