
Jornal Valor --- Página 4 da edição "13/03/2012 1a CAD B" ---- Impressa por DPrado às 12/03/2012@21:04:32

B4 | Valor | Terça-feira, 13 de março de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 13/3/2012 (21:4) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Hoje, excepcionalmente, deixamos de publicar a Agenda tributária.

Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Fernanda Dias Godoy Enxovais ME -
Re q u e re n te : Fatex Indústria, Comércio, Importa-
ção e Exportação Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 5a Vara de
Ribeirão Preto/SP
Re q u e r i d o : Kwikasair Cargas Expressas S/A -
E n d e re ç o : Av. Morgan Dias de Figueiredo, 6159,
Parque Novo Mundo - Re q u e re n te : Angels Seguran-
ça e Vigilância Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Fa-
lências de São Paulo/SP
Re q u e r i d o : Tubofil Trefilação S/A - Re q u e re n te :
Tuberfil Indústria e Comércio de Tubos Ltda. - Va -
ra /C o m a rc a : 5a Vara de Guarulhos/SP

Falências Decretadas
E m p re s a : Action Export Importação e Exporta-
ção de Móveis Ltda. - Administrador Judicial:Não
Citado No Despacho, - Va ra /C o m a rc a : 4a Vara de
Caxias do Sul/RS
E m p re s a : Evasio Locks e Companhia Ltda. - Ad -
ministrador Judicial: A Própria Credora Requeren-
te, Através de Seu Sócio - Va ra /C o m a rc a : Vara Úni-
ca de Formosa do Oeste/PR

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : C. M. Belo Premoldados ME - Requeren -
te : Tv Pajuçara Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 13a Vara de Ma-
ceió/AL - Observação: Falta de interesse de agir
Re q u e r i d o : Companhia Açucareira Usina João de
Deus - Re q u e re n te : Unicon Banco de Cobranças Ltda.
- Va ra /C o m a rc a : 13a Vara de Maceió/AL - Observa-
ção: Petição inicial indeferida
Re q u e r i d o : Companhia Agro Industrial Jaçanã -
Re q u e re n te : Cristalvidro Comércio e Beneficiamento
do Vidro Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 13a Vara de Ma-
ceió/AL - Observação: Petição inicial indeferida
Re q u e r i d o : Construtora a Base Ltda. - Re q u e re n te :
Adeir Vitor da Silva - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Ipa-
tinga/MG - Observação: Desistência homologada
Re q u e r i d o : Construtora Ribeiro Lima Ltda. - Re -

Est rat é g i a Fábrica de sabão em pó fará também cosméticos e itens de limpeza

q u e re n te : Ativo Engenharia e Comércio Ltda. Epp -
Va ra /C o m a rc a : 6a Vara de Salvador/BA - Observa-
ção: Homologado acordo celebrado entre as partes
Re q u e r i d o : Impro Construção Mecânica e Indus-
trial Ltda. - Re q u e re n te : América Tecnologia de Ati-
vos e Fomento Mercantil Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 3a
Vara de São Bernardo do Campo/SP
Re q u e r i d o : Mangabeiras Comercial Ltda. - Re -
q u e re n te : Porto Comercial Ltda. - Va ra /C o m a rc a :
13a Vara de Maceió/AL - Observação: Petição inicial
i n d e fe r i d a
Re q u e r i d o : Nobre Móveis Comércio, Representa-
ções e Decorações Ltda. - Re q u e re n te : Banco Bra-
desco S/A - Va ra /C o m a rc a : 13a Vara de Maceió/AL -
Observação: Petição inicial indeferida
Re q u e r i d o : Project Inox Indústria e Comércio
Ltda. - Re q u e re n te : Cliomar Comercial, Importa-
dora &amp; Serviços Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 8a Vara
de Campinas/SP - Observação: Petição inicial inde-
fe r i d a
Re q u e r i d o : Propan Produtos Para Panificação Lt-
da. - Re q u e re n te : Produtos Alimentícios Fleischmann
e Royal Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 25a Vara de Salva-
dor/BA - Observação: Falta de interesse de agir
Re q u e r i d o : Televisão Urbana Ltda. - Re q u e re n te :
Proservi Serviços de Vigilância Ltda. - Va ra /C o m a rc a :
Vara de Falências e Concordatas de Porto Alegre/RS
- Observação: Pedido julgado elidido

Recuperação Judicial Deferida
E m p re s a : Vilmar Santos Guimarães ME - Adminis -
trador Judicial: Dr. João Adalberto Medeiros Fernan-
des Júnior - Va ra /C o m a rc a : Vara de Falências e Con-
cordatas de Porto Alegre/RS

Cumprimento de Recuperação
Judicial
E m p re s a : Microtest Indústria Nacional de Auto
Peças Ltda. - E n d e re ç o : Rua Mississipi, 80, Jardim
Rancho Alegre, Santana de Parnaíba - Vara/Comar -
ca: 6a Vara de Barueri/SP

Flora investe R$ 200 milhões
para produzir mais no Sul

Alvin Neto, presidente da Karsten, diz que vai comercializar franquias até 20 1 3

EDUARDO ZAPPIA/VALOR

fase de definição de planejamen-
to de investimentos do grupo.
Vou participar ainda de uma ava-
liação estratégica do que já existe
e do que poderemos fazer e o que
deveremos fazer”, afirmou.

O presidente da Flora, Eduardo
Luz, diz que Santa Catarina foi es-
colhida pela localização, pois é
uma área central numa região que
vem crescendo acima da média em
vendas dentro do grupo. A pers-
pectiva da empresa é de que as
vendas no sul do país dobrarão de
tamanho em até cinco anos.

O faturamento previsto é de R$
550 milhões na região sul até
2015. Hoje, ele está em torno de
R$ 100 milhões. O investimento
resultará em ampliação de 30%
da produção de cosméticos atual
da Flora. Em 2011, o faturamento
total da Flora atingiu aproxima-
damente R$ 1 bilhão.

Também pesou na decisão por
Santa Catarina a questão portuá-
ria. Através do Porto de Itajaí, a Flo-
ra já realiza a importação de insu-

Vanessa Jurgenfeld
De Itajaí (SC)

Flora, empresa de cosméticos e
produtos de limpeza doméstica,
pertencente ao grupo J&F, que é
também dono do frigorífico JBS,
vai ampliar as linhas de produtos
que fabrica em Santa Catarina. A
empresa, que detém em Itajaí
uma fábrica, adquirida no ano
passado do grupo Hypermarcas,
na qual produzia somente sabão
em pó, passará a fazer insetici-
das, amaciantes e detergentes,
além de cosméticos. Os investi-
mentos totais somarão R$ 200
milhões e incluirão também um
centro de distribuição.

O ex-presidente do Banco Cen-
tral Henrique Meirelles, agora
presidente do Conselho consulti-
vo da holding J&F, disse que este
deverá ser o investimento mais
relevante da Flora para o ano, mas
não revelou quanto ainda de in-
vestimento poderá ser feito em
2012 pela empresa. “Estamos em

mos e também faz cabotagem. Ho-
je, distribui-se o sabão de Itajaí pa-
ra o Nordeste a partir de navios,
com custos logísticos menores,
operação que também será esten-
dida aos demais produtos.

O anúncio de ampliação chega
em um momento em que a Flora
inicia uma revitalização de suas
marcas. A partir deste mês, haverá
novo posicionamento, novas em-
balagens e fórmulas diferentes.
Dentre as marcas que serão “revi -
talizadas” estão Minuano, Assim,
Ox, Neutrox, Hydratta e Francis. A
partir do segundo semestre, a in-
tenção é fazer com que essas mar-
cas entrem em outras categorias
em que não atuam hoje.

Luz não detalha as mudanças,
mas um exemplo citado é o caso da
marca Ox, que hoje é basicamente
voltada a cabelos, mas poderá ser
uma marca também de cuidados
da pele. “Houve um investimento
pesado em pesquisa e desenvolvi-
mento para fazermos isso”.

As vendas da Flora entre janeiro

e fevereiro deste ano foram 25% su-
periores ao mesmo período de
2011. “Estamos superanimados
com o ano porque ele começou
muito bem”, afirmou Luz.

No longo prazo, Luz diz que “a
ideia é que se siga na Flora uma
trajetória como a da JBS (empresa
de carnes): crescer agressivamen-
te e abrir capital”. Nos planos do
grupo, está a disputa pela lide-
rança no mercado de cosméticos,
conforme explicou Meirelles.

O secretário de desenvolvimen-
to econômico de Santa Catarina,
Paulo Bornhausen, disse que a em-
presa receberá incentivos do Pro-
dec, programa que posterga o reco-
lhimento de Imposto sobre Circu-
lação de Serviços (ICMS). Ela pode-
rá ainda se enquadrar em lei muni-
cipal que, principalmente, reduz o
Imposto sobre Serviços (ISS) em
50% entre 5 e 10 anos, mas ainda
não requereu o pedido, de acordo
com informações do secretário de
desenvolvimento econômico de
Itajaí, Onézio Gonçalves Filho.

Karsten e Altenburg
planejam franquias
e mais lojas próprias
T ê xt e i s
De Blumenau (SC)

Depois de lançarem algumas
poucas unidades em caráter de
teste, agora Ka r s t e n e Altenburg
programam não só um aumento
mais significativo de lojas pró-
prias, como também já fazem os
primeiros estudos para o lança-
mento de um canal de franquias.

A Karsten tem se mostrado mais
adiantada no processo de fran-
quias. Já há planos para começar
esse projeto em 2013, mas o presi-
dente da empresa, Alvin Neto, pre-
fere ainda não dar detalhes sobre
o investimento inicial para cada
loja, área geográfica de maior in-
teresse nem o valor de royalties ou
perspectivas de faturamento. Mas
afirma que este modelo será co-
mercializado entre o fim de 2012 e
início de 2013 e espera-se que da-
qui três a quatro anos a empresa
tenha 25 lojas Trussardi entre pró-
prias e franqueadas.

No fim do ano passado, o grupo
Karsten abriu três lojas Trussardi
em um modelo de parceria com
clientes chamado de lojas em lojas.
Nesta formato, há uma área dentro
da loja do cliente que é exclusiva
da marca Trussardi, com “check
out ” próprio. A operação é do
cliente, mas a Karsten possui uma
promotora Trussardi que acompa-
nha o negócio e as informações de
giro. As inaugurações ocorreram
em Recife, Brasília e Florianópolis e
há previsão de mais 12 lojas deste
tipo neste ano, com uma meta de
se chegar em até 50 em três anos.

Entre abril e maio, a Karsten
dará outro passo no varejo, com
inauguração de uma loja-concei-
to da Trussardi na capital paulis-
ta, criando a primeira loja mono-
marca, de fato, própria.

A busca pelo varejo vem aos
poucos sendo o novo alvo das fa-
bricantes do setor têxtil do ramo
de cama, mesa e banho. O direcio-
namento busca a lucratividade e
uma espécie de contraponto ao
movimento do próprio varejo. Ho-
je, tanto o varejo de grande quanto
o de médio porte já adquirem pro-
dutos manufaturados prontos na
Ásia para vender em suas lojas no
Brasil, deixando de comprar pro-
dutos da indústria nacional.

Na Altenburg, o projeto de
franquias também avança e deve
sair no médio prazo, mas o diretor
comercial da empresa, Gláucio
Braga, não dá detalhes. “O projeto
está sendo estudado. Contrata-
mos pessoas, mas está bem no co-
meço. Hoje temos uma equipe es-
tudando varejo e uma unidade de
negócios voltada para isso”.

Neste ano, a Altenburg progra-
ma a abertura de 16 novas lojas
próprias, todas em São Paulo. Isso
triplicaria o volume atual de lojas.
No fim de 2011, a Altenburg já da-
va pistas do seu apetite maior pelo
varejo ao inaugurar duas novas
unidades na capital paulista, nos
bairros de Moema e Itaim Bibi.

As novas lojas previstas de-
vem seguir a ideia de inserção
em bairros nobres e em shop-
ping centers. “São Paulo tem
bastante potencial e dá muita vi-
sibilidade para a marca. É a vitri-
ne do Brasil”, explica Braga so-
bre a opção de concentrar as no-
vas lojas em um único Estado.

Em 2008, a Altenburg havia
aberto uma loja-piloto em Bal-
neário Camboriú (SC) para testes.
Desde então vinha timidamente
investindo nisso. Mas no ano pas-
sado, segundo Braga, houve uma
revisão desses negócios e a em-
presa fechou 2011 com um total
de quatro unidades: 3 em São
Paulo e uma em Santa Catarina.

A revisão envolveu estudos so-
bre o modelo de loja, a variedade
de produtos a ser ofertada e dis-
cussões sobre a localização, preços,
entre outras. Dentre as diretrizes, o
executivo explica que há preocu-
pação de que os pontos de venda
das lojas monomarcas estejam a
uma determinada distância do va-
rejo multicanal e que as lojas Al-
tenburg tenham uma política “jus -
t a” de preços. Isto é, não vender
mais barato do que varejo multi-
marcas. “É preciso ter um mark up
(margem de lucro) dentro da reali-
dade do mercado”, diz Braga, con-
siderando que a indústria também
depende da existência do canal
multimarcas para o seu fatura-
mento. “Estamos indo com muito
cuidado, pois a distribuição é im-
portante nas lojas multimarcas.
Para chegar a todos os pontos do
Brasil você não faz isso só com
pontos próprios e franquias”. (VJ)

ANA PAULA PAIVA/VALOR.

Eduardo Luz, presidente da Flora, diz que as marcas Minuano, Assim, Ox, Neutrox, Hydratta e Francis serão revitalizadas, com embalagens e fórmulas novas
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O marketing da Kraft para vender amendoim
A l i m e n to s
David Welch
Bloomberg BusinessWeek

De cavanhaque, óculos de avia-
dor e confiança desmedida, Doug
realiza proezas que desafiam a
morte consideradas demasiado
arriscadas para o garoto-propa-
ganda. Infelizmente, os feitos de
Doug sempre terminam da mes-
ma maneira: com ele sendo esma-
gado e transformado em creme
de amendoim. Os profissionais
de marketing da Kraft Foods es -
peram que as desventuras de
Doug agucem o apetite do consu-
midor para a entrada da compa-
nhia no apinhado mercado ame-
ricano de creme de amendoim.

No que pode ser a mais atrasada
extensão de marca na história, a
Kraft está usando a marca Planters,
existente há 100 anos, para acele-
rar o crescimento de seus maduros
negócios no setor de alimentos. As
prateleiras dos supermercados já
estão lotadas de marcas como a lí-
der Jif, produzido pela JM Smu-
cker; Skippy, da Unilever; e Peter
Pan, da Foods ConAgra; bem como
marcas de cremes de amendoim
dos próprios supermercados. “Eles
podem ter um longo caminho pela
frente para se estabelecerem”, diz
Gary Rodkin, CEO da ConAgra.
“Nós vamos continuar a dificultar
o caminho deles”.

No marketing da Planters não
estão mães exigentes ou meni-
nos voadores que nunca envelhe-
cem. A Kraft tem como alvo os
adultos, que consomem dois ter-
ços do US$ 1,8 bilhão em cremes
de amendoim vendida nos EUA a

cada ano, diz Triona Schmelter,
diretor de marketing da Planters.
A Kraft estava em busca de um
mascote adulto e decidiram ado-
tar o desajeitado Doug. “O creme
de amendoim era uma progres-
são natural”, diz Schmelter.

Como muitos de suas rivais, a
Kraft está penando para gerar cres-
cimento em sua unidade de pro-
dutos alimentícios e ainda este
ano desmembrará essa operação
de sua unidade de salgadinhos, de
crescimento mais rápido, criando
duas empresas de capital aberto.
Embora o faturamento dos produ-
tos alimentícios da Kraft na Améri-
ca do Norte tenham crescido qua-
se 5% em 2011, isso deveu-se em
parte a aumentos de preços.

A Kraft não tinha investido
muito na Planters, facilitando que
salgadinhos de marcas dos pró-
prios supermercados e produtos
da Diamond Foods, em mais rápi-
do crescimento no mercado, fi-
zessem uma festa em seu quintal.
De 2005 a 2010, as vendas da Plan-
ters em supermercados america-
nos caíram 12%, de acordo com a
SymphonyIRI Group, especializa-
da em pesquisas de mercado. Sua
participação no mercado de sal-
gadinhos tipo “snack nuts”
(amendoim, amêndoa, castanha,
nozes) chegou a 24% em 2011,
abaixo dos 32% em 2006.

O marketing da Planters tam-
bém teve seus tropeços. Embora
suave e de monóculo, no fim da dé-
cada de 2000 “Mr Peanut” (outro
garoto-propaganda) tinha se tor-
nado apenas mais um sujeito em
roupa de espuma. “Ele perdeu sua
identidade do ponto de vista pu-
b l i c i t á r i o”, diz Caroline Winterton,
líder desenvolvimento de marcas
mundiais da Planters na Being,
agências que assumiu a publicida-
de da marca em 2010. Os novos co-
merciais criaram um “Mr Peanut”
pequeno e em forma de amen-
doim. Reformulado, ajudou a lan-
çar uma linha de salgadinhos na-
turais saudáveis. As vendas subi-
ram um pouquinho naquele ano.

A equipe de marketing da Plan-
ters começou então a pensar em
novos produtos. A perspectiva de
produzir creme de amendoim era
considerada há anos. Mas a Kraft
nunca quis fazer o investimento
na produção e comercialização
necessários para uma Planters em
dificuldades, para entrar num
mercado tão competitivo. “Não
há marcas Jif ou Skippy de amen-
doim competindo conosco [no
setor de tradicional de amen-
doim]”, diz Anthony Vernon, pre-
sidente das operações da Kraft na
América do Norte. Mas “as equi-
pes mostraram que a marca Plan-
ters foi reconhecida pelos consu-
midores de creme de amendoim”.

A situação da economia tam-
bém ajudou. Consumidores im-
pactados pela recessão e em bus-
ca de proteína mais barata fize-
ram as vendas de creme de amen-
doim crescer 9% em 2011. Então
a Kraft decidiu assumir os riscos.
A companhia lançou o creme de

amendoim Planters em junho,
num evento com o chef Marcus
Samuelsson, que apresentou re-
ceitas para adultos como o iogur-
te com creme de amendoim e até
mesmo sopa com o produto.

Após seis meses no mercado,
no ano passado, a Planters ficou
em sexto lugar. A participação de
mercado neste ano subiu partir
de 1,8% em 2011 para “em torno
de 5 a 6%”, segundo Schmelter, e
a Kraft abriu uma terceira unida-
de de processamento.

Embora o reconhecimento de
marca da Planters e as palhaça-
das virais do “Peanut Butter
Doug” na internet e no Facebook
tenham ajudado a fazer a nova li-
nha de produtos decolar, um
crescimento sustentável será di-
fícil, imagina Ken Harris, analista
de varejo da Kantar, uma firma
de pesquisas de mercado. Atrair
consumidores de rivais estabele-
cidos exigirá um grande esforço
de marketing e mais gastos, diz
ele. Até agora, a Planters não alo-
cou verbas para transferir Doug
da internet para comerciais no
horário da TV nobre e não divul-
ga se planeja fazê-lo.

A Planters não é a única em-
presa a tentar crescer no merca-
do de produtos cremosos. Ri-
chard Smucker, CEO da Smucker
disse em fevereiro a investidores
que cremes especiais (de amen-
doim, castanha etc) gera US$ 260
milhões por ano em vendas e está
crescendo mais rápido do que o
mercado mundial de creme de
amendoim. Por isso, ele pretende
lançar dois cremosos de avelã no
ano que vem. Diz Howard: “O ne-
gócio é inovação e marketing”.

Plano da multinacional
nos EUA é voltado
para adultos, que
consomem US$ 1,8
bilhão do produto
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Empresas, p. B4. 




