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T ê xt e i s Déficit comercial de artigos de cama, mesa, banho, tapetes e cortinas é de US$ 182,2 milhões em 2011

Importados avançam em cama e banho

Fonte: IEMI. 

Têxteis do lar
Artigos de cama, mesa e banho, tapetes e cortinas - em milhões de peças
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Vanessa Jurgenfeld
De Blumenau

A participação de importados
no consumo de itens têxteis pa-
ra o lar dobrou de tamanho nos
últimos cinco anos e já atingiu
12,2% do consumo nacional no
ano passado. De acordo com
projeções do Instituto de Estu-
dos e Marketing Industrial (IE-
MI), esta participação, que en-
volve o segmento de cama, mesa
e banho, cortinas e tapetes, deve
crescer mais um pouco e chegar
a 14,3% neste ano.

O diretor do IEMI, Marcelo Vil-
lin Prado, que estuda o segmento
desde 1989, disse que os itens ta-
petes e cortinas eram mais co-
muns de serem importados, mas,
nos últimos anos, constatou-se
avanços na importação da linha
de cama: cobertores, edredons,
lençóis e fronhas. Nas toalhas, ex-
plica Prado, ainda é pequena a
participação de importados, mas
ela também está em crescimento.

Tradicional exportador, o seg-
mento de itens têxteis para o lar,
pela primeira vez, fechou um
ano com balança comercial defi-
citária, seguindo o que já vinha
ocorrendo há mais tempo no ra-
mo de vestuário. De acordo com

apuração do IEMI, em dados dos
últimos cinco anos, é possível
observar que a importação de
itens para o lar triplicou, en-
quanto a exportação caiu para
um terço do que era.

A importação atingiu US$ 303
milhões, em 2011, contra US$ 91
milhões, em 2007. As exporta-
ções, por sua vez, caíram de US$
366 milhões para US$ 121 mi-
lhões. O déficit da balança co-
mercial de têxteis para o lar atin-
giu US$ 182,2 milhões em 2011.

Os dados do IEMI apontam
que já existe também uma pro-
dução nacional menor desses
produtos no Brasil. Em 2011, a
produção nacional de itens têx-
teis para o lar atingiu 909,9 mi-
lhões de peças, uma redução de
9% em relação ao ano de 2010.
Para 2012, a produção nacional
crescerá ligeiramente, 3%, nas
projeções do IEMI. “Esse volume
de crescimento, no entanto, não
é expressivo porque, nos últimos
dois anos, esse setor acumula

uma queda de 17% na produ-
ç ã o”, disse Prado.

Dentre os têxteis para o lar,
chama a atenção, principalmen-
te, a reversão de uma situação
histórica dos produtos de cama,
mesa e banho, que já tiveram me-
tade de suas vendas ancoradas
em exportações, setor no qual es-
tão alguns precursores de expor-
tações têxteis brasileiras. Desde
2005, as vendas externas dessas
empresas vêm em queda gradati-
va, principalmente, por questões

competitivas relacionadas ao
câmbio. Parte das empresas,
diante do real valorizado, tam-
bém passou a realizar importa-
ções não só de matérias-primas,
mas também de artigos semi-
acabados e acabados da Ásia,
bem como houve elevação das
importações feitas por varejistas
têxteis instalados no Brasil.

Prado diz que durante muito
tempo as empresas se sustenta-
ram com o mercado interno e
ainda se davam “ao luxo” de ex-

portar, como fazia o setor de ca-
ma, mesa e banho. “Hoje, já não
se consegue exportar muito e se
importa cada vez mais”.

A situação já faz com que a
projeção de crescimento do con-
sumo nacional de têxteis para o
lar seja maior do que a produ-
ção nacional: o consumo tem
previsão de 5% de incremento.
Isso significa que uma parcela
deste crescimento já se espera
que será abocanhada, mais uma
vez, pelos produtos importados.

O diretor do IEMI alertou ain-
da para um agravante desta si-
tuação: o fato de que vários Esta-
dos estão incentivando as im-
portações e contribuindo ainda
mais para a redução na produ-
ção industrial têxtil local. Este
seria o caso do Estado de Santa
Catarina, que possui uma lei es-
tadual que dá benefício de ICMS
para o importador que utilizar
os portos de Santa Catarina, pa-
gando menos impostos do que
aquele que produz têxtil no Es-
tado. “O negócio está ficando
distorcido, e isso vai causar um
dano grande para o setor”, afir-
mou Prado. “Por que trazer o fio
se pode trazer já o lençol, onde o
ganho do imposto é maior?”,
questionou.

AB Inbev paga bônus a 40 executivos
Bebidas
Stanley Pignal e Alex Barker
Financial Times, de Bruxelas

Carlos Brito, o principal exe-
cutivo da AB InBev, fabricante
das cervejas Budweiser e Stella
Artois, está para ser beneficiado
por uma potencial fortuna re-
pentina de € 138 milhões. A
quantia representa sua partici-
pação num fundo de bônus no
valor de € 1,2 bilhão reservado
para altos executivos da empre-
sa, pelo cumprimento das metas
de redução de dívidas.

O plano de incentivo de longo
prazo, articulado após a fusão,
em novembro de 2008, entre a
americana Anheuser Busch e a
belga InBev, foi posto em ação no
fim de 2011, segundo demons-
traram os resultados anuais pu-
blicados na semana passada.

Segundo o programa extraordi-
nário, 40 membros da equipe con-
siderados como fundamentais no
processo de integração receberam
28,4 milhões de opções de ações,
ao preço de € 10,5.

Com os papéis sendo atual-
mente negociados a pouco mais
de € 53, as opções valem, em mé-
dia, € 30 milhões por pessoa, se-
gundo cálculos do “Financial Ti-
mes”. O brasileiro Brito, princi-
pal executivo da empresa, rece-
beu 3,25 milhões de opções, no
valor de € 138 milhões, pelos
atuais preços dos papéis.

O valor exato dos bônus, con-
cedidos aos executivos desde que
permaneçam na empresa, vão
depender da cotações das ações
na época de exercício do direito
de compra de ações, metade de-
las em 2014 e a outra em 2019.

Para ter direito ao pagamento
do bônus, o nível de endivida-

mento líquido precisava cair
abaixo de 2,5 vezes o lucro antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) – condição
que foi cumprida no fim de 2011.

De forma incomum, a meta de re-
dução do endividamento era o úni-
co critério para que as opções fos-
sem pagas, o que mostra como os
acionistas estavam preocupados
com as contas da empresa poucos
meses depois de os mercados finan-
ceiros terem congelado na esteira da
quebra do Lehman Brothers.

Brito e sua equipe reduziram
as dívidas de US$ 66 bilhões na
época da fusão (5,5 vezes o Ebit-
da) para US$ 35 bilhões no fim
de 2011 (2,3 vezes o Ebitda) por
meio de uma combinação de
emissão de ações, vendas de ati-
vos no valor de € 9 bilhões e cor-
tes gigantescos de custos.

O tamanho potencial da boni-
ficação aumentou ainda mais

pelo fato de as ações da cerveja-
ria terem triplicado desde a fu-
são, incluindo uma alta de 42%
nos últimos seis meses, superan-
do o avanço de 18% no índice
acionário FTSE Eurofirst 300.

“Nosso sistema de remunera-
ção é elaborado para criar valor
de longo prazo para todos os
nossos acionistas”, destacou a
companhia.

A magnitude do bônus relativo
ao plano de longo prazo, liberado
apenas após três anos, surpreen-
deu especialistas em remuneração
de executivos, assim como o fato
de a condição ter sido apenas a re-
dução do endividamento.

O salário de Brito em 2011 foi de
€ 1,16 milhão, além de um bônus
de € 1,3 milhão – pouco em compa-
ração ao recebido no plano de lon-
go prazo. (Tradução de Sa-
bino Ahumada e Rachel
Wa r s z a w s k i )

Clubes de futebol
tentam seduzir
torcedor da elite

LEVI BIANCO/NEWS FREE/FOLHAPRESS)

Corinthians, com torcida estimada em 30 milhões de pessoas, sendo 6 milhões da classe A, terá uma equipe de polo a cavalo: negócio costurado em dezembro

M a r ket i n g
Letícia Casado
De São Paulo

Em abril deve entrar em cam-
po a equipe de polo a cavalo do
Corinthians. Semanas depois do
primeiro jogo, os torcedores do
time de futebol poderão com-
prar roupas ligadas ao polo co-
mo camisas, calças e botas. A es-
tratégia do clube em licenciar
produtos de alto valor agregado
visa seduzir a classe A, diversifi-
car o portfólio e aumentar a re-
ceita. E o time paulista não é
único a fazer isso: o Flamengo
deve lançar pelo menos um pro-
duto para a alta renda em 2012.

O Flamengo está licenciando
um freezer rubro-negro, que deve
chegar às lojas este ano por R$ 4
mil. Em 2011, lançou uma chopei-
ra (R$ 4 mil) e um relógio da marca
suíça Hublot (R$ 42 mil). Marcus
Duarte, diretor de marketing, diz
apenas que as vendas foram
“boas”, sem entrar em detalhes.

Flamengo e Corinthians, os
dois times com as maiores torci-
das de futebol do país, tentam
atrair um público disposto a gas-
tar fora do campo. Mas fora do ei-
xo Rio-São Paulo, é mais difícil.

No Rio Grande do Sul, a direto-

ria do Grêmio informa que ainda
não identificou demanda por
produtos de alto valor agregado,
mas vai investir em espaços ‘v i p’
da arena em construção.

O Internacional de Porto Alegre
desistiu desse tipo de negócio. Em
2009, lançou um relógio por R$
3.500, em edição limitada. Vendeu
apenas 60% das mil unidades.

Naquele ano, o time também
criou uma “moeda do centenário”,
de ouro, em parceria com a Casa da
Moeda. Custando R$ 12 mil, me-
nos de cinco das 30 unidades fo-
ram vendidas, diz Jorge Avancini,
diretor de marketing. “Não temos
esse mercado aqui”, diz. “Em uma
torcida do tamanho da do Corin-
thians, você encontra um grupo
que quer a geladeira de R$ 8 mil.”

Desde 2010, o Corinthians lan-
çou geladeira (R$ 8 mil), linha de
canetas italianas (R$ 2 mil cada) e
livro sobre o centenário (R$ 200). O
vice-presidente do clube, Luis Pau-
lo Rosenberg, diz que os produtos
não saem “tanto quanto a camisa
de R$ 50, mas vendem bem”. No
Itaquerão, estádio que está sendo
erguido na zona leste de São Paulo,
os camarotes do Corinthians serão
sofisticados e com telões. “O está-
dio é mais classe A do que muito
teatro brasileiro”, diz Rosenberg.

O Corinthians estima ter 30 mi-

lhões de torcedores, sendo 6 mi-
lhões da elite. Segundo a consulto-
ria Nielsen, a classe A tem renda fa-
miliar acima de R$ 8.295.

O clube não vai gastar com o po-
lo, diz Rosenberg. “O Corinthians
tem uma ótima modalidade de fa-
zer negócios: é sócio nas receitas,
mas não nos gastos”, diz, sorrindo,
o vice-presidente. Em suma, o time
licencia a marca, negocia contra-
tos e leva 50% das vendas. O acordo
vai até 2014 e pode ser renovado.

A equipe de polo tem nove joga-

dores, que investiram R$ 3,5 mi-
lhões para cobrir gastos e “montar
as tropas” (preparar os cavalos). A
meta é recuperar o investimento
em um ano e meio, e já estão fecha-
dos dois dos cinco patrocinadores
pretendidos: as marcas Doc Dog,
de roupa jovem, e a argentina La-
gormasino Saddlery, de artigos de
montaria. As roupas serão vendi-
das pelas marcas, pela Poderoso Ti-
mão (rede do clube com 100 lojas)
e na loja virtual do Corinthians.

O negócio foi costurado em de-

zembro pelo jogador de polo e em-
presário Felipe Rodrigues e por Ro-
senberg. Rodrigues, antes desse
projeto, trabalhava na 5R Shop-
ping Centers. Rosenberg assumiu
a vice-presidência do clube após as
eleições de 11 de fevereiro — antes,
dirigia o marketing. Entre a pri-
meira conversa e a assinatura do
contrato, passaram-se 30 dias, dis-
se Rodrigues.

O time de polo do Corinthians
terá Calão Mello, que joga na sele-
ção brasileira. “Para meus patroci-

nadores é bom saber que temos
um jogador que participou do
amistoso com o príncipe Harry”,
diz Rosenberg. Mello jogou com o
neto da rainha da Inglaterra, Eliza-
beth II, na partida realizada em 11
de março, no interior paulista.

Rosenberg pretende transmitir
jogos de polo pela TV Corinthians
(cabo e internet). Também está em
negociações com um canal de TV
especializado em esportes. O Brasil
foi vice-campeão mundial de polo
em 2011, atrás da Argentina.

JEAN-PIERRE PINGOUD/BLOOMBERG NEWS

Brito, CEO da AB Inbev, ajudou a reduzir dívida e vai receber € 138 milhões
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Empresas, p. B4.




