
O italiano AndreaMartini acaba
de se mudar com a família para
oRio de Janeiro. Apaixonado pe-
lo Brasil - e também por charu-
tos - o executivo assumiu o car-
go de número um da Souza
Cruz, controlada pelo grupo Bri-
tish American Tobacco (BAT),
em janeiro deste ano. Martini
substituiu Dante Letti, que
anunciou sua aposentadoria
após 30 anos de empresa.
Mal esquentou a cadeira da

presidência, o executivo viu
crescer, na semana passada, a
longa lista de desafios que a Sou-
za Cruz irá enfrentar na próxi-
ma década. É que a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) restringiu o uso de adi-
tivos, como o mentol e cravo
por exemplo, em produtos deri-
vados de tabaco no Brasil.
Durante entrevista concedi-

da ao BRASILECONÔMICO, a primei-
ra após assumir o cargo, Marti-
ni fornece algumas pistas do
que está por vir: discutir na Jus-
tiça a questão das novas regras
da Anvisa, apostar cada vez
mais em inovação e buscar au-
mento de participação na fatia
de 28% ocupada pelos produ-
tos ilegais, após o estabeleci-
mento de preço mínimo do ci-
garro pelo governo — regra que
começa a vigorar em 1º de maio
—, são algumas de suas primei-
ras tarefas na Souza Cruz.
“Estamos preocupados”, dis-

se, referindo-se à restrição dos
cigarros saborizados. “Não há
nenhuma evidência científica
no mundo que mostre que o
mentol possa deixar o cigarro
mais danoso em comparação
ao produto normal, não há evi-
dência quemostre que o produ-
to seja mais atrativo”. Ele frisa
que a empresa não é contra re-
gulamentações que ajudem na
melhor escolha do consumi-
dor, visto que se trata de um
produto de risco. “Mas somos
contrários a medidas que, ape-
sar de terem boa intenção, pos-
sam ter impacto contrário, que
é levar o consumidor a buscar o
artigo ilícito”

Martini lembra que a partici-
pação de mercado do produto
ilegal no país caiu de 34% para
28% em dez anos. Diante do
quadro, um de seus primeiros
passos como presidente da com-
panhia será “brigar” por altera-
ções nessa regra, talvez ainda
nesse semestre. “Estudamos al-
ternativas de ações judiciais”.
Essa determinação afeta os in-

vestimentos feitos pela Souza
Cruz em fábricas e em marke-
ting para apostar nas vendas de
cigarros com mentol - produto
que responde por 3% das ven-
das e o único “com sabor” ven-
dido pela companhia.

Cerco fechado
Soma-se a essa determinação re-
cente da Anvisa as regras da lei
anti-fumo, sancionada pela pre-
sidenteDilmaRousseff no fimdo
ano passado e que ainda deve
passarpor regulamentação.Ano-
va lei aperta ainda mais o cerco
para as indústrias de tabaco, que
vêm perdendo clientes nos últi-
mos anos devido às campanhas e
esforços governamentais na
guerra contra o fumo. Só a Souza
Cruz, líder no Brasil com 61% de

mercado, viu seuvolumedeven-
das cair de 78 bilhões de unida-
des em 2007, para 70 bilhões no
anopassado.Mesmoassim,a em-
presa aumentou sua participa-
ção (ver quadro). “Somos líderes
demercado, assumimos os clien-
tes que o mercado ilegal perdeu
ao longo desses dez anos”.
A lei amplia a proibição de fu-

mo em locais fechados para to-
do o país - hoje, a regra vale pa-
ra São Paulo, Espírito Santo, Pa-
raná e Rio de Janeiro -, obriga
as empresas a incluir avisos so-
bre os malefícios do cigarro na
parte frontal dos maços e proí-
be a comunicação de produto
em pontos de venda.

Combate ao cigarro pirata
O cenário não é promissor, mas
Martini tem experiência embus-
car resultados nesse tipo de ne-
gócio. Embora tenha trilhado
trajetória de vinte anos em in-
dústrias alimentícias - caso da
Barilla, Bauducco e Parmalat -
o italiano chegou à BAT em
2005. Desde então, comandou a
operação da empresa na Colôm-
bia e no México, onde ficou por
quatro anos, até chegar ao co-

mando da Souza Cruz no Brasil
e instalar-se no Rio de Janeiro.
Emmeio aomar de dificulda-

des que o executivo enfrentará,
há uma boa notícia para a com-
panhia. “A legislação do fim do
ano determinou preço mínimo
de R$ 3 para omaço, o que é po-
sitivo no combate ao produto ilí-
cito, que não paga impostos e
chega a um preço mais baixo ao
consumidor”, diz. Essa regra en-
tra em vigor no próximo dia 1º
de maio e o varejista que não
cumprir a regulamentação cor-
re o risco de ser multado. Mes-
mo esperando que o governo
cumprirá seu papel fiscaliza-
dor, a companhia e entidades
de classe preparam campanhas
para reforçar a informação.
Tanto é que, a partir de ago-

ra, os 3,5 mil funcionários da
área comercial da Souza Cruz
irão começar uma espécie de
corpo-a-corpo junto aos varejis-
tas que visitam periodicamen-
te. Em cada encontro, irão fri-
sar a importância de cumprir a
regra federal. Mais do que infor-
mar, amovimentação é estraté-
gica para a companhia, ávida
por ganhar mercado. ■

Mesmo dona de um negócio em
baixa - o consumo total de cigar-
ros no mundo cai 1% ao ano - e
que não pode recorrer à propa-
ganda, a Souza Cruz está bem
cotada entre investidores. Em
2011, suas ações valorizaram
34,15% e a empresa foi a déci-
ma com maior valorização em
um ano que o índice Bovespa
caiu 18,11%, segundo levanta-
mento do BRASIL ECONÔMICO. “O
lucro cresceu 11%, para R$ 1,6
bilhão no ano passado. Mesmo
num ambiente hostil, temos
mantido performance financei-
ra e o mercado reconheceu is-
so”, disse AndreaMartini, presi-
dente da Souza Cruz.
A aposta em inovação e enri-

quecimento de portfólio das
principais marcas — Dunhill,
Free, Lucky Strike, Hollywood
e Derby — têm colaborado para
os resultados da companhia.
Agregar valor tem sido uma saí-
da vista para fidelizar clientes e
absorvê-los do mercado ilegal
- que consegue driblar tributos
- e do principal concorrente no
Brasil, a Philip Morris, dona de
11% do mercado brasileiro. “Se
você é obrigado a aumentar pre-
ço por causa de impostos, o con-
sumidor quer que o valor do
produto tenha, então, o valor
real do que ele está compran-
do. Dessa forma, vamos refor-
çar em inovação”, diz.
O centro de pesquisas e de-

senvolvimento da Souza Cruz,
no Sul do país, trabalha a todo o
vapor. É uma das quatro instala-
ções do tipo que a British Ameri-
can Tobacco (BAT) mantém no
mundo e, de lá, saíram os cha-
mados cigarros em formato na-
no (mais finos e fáceis de levar),
uma tendência introduzida no
mercado em 2009 pela marca
Dunhill. Além disso, a Souza
Cruz aposta em edições limita-
das. Foi o caso do Dunhill My
Mixture, feito à base de tabacos
de várias regiões do mundo.
Fora a diversidade de produ-

tos, não se pode desconsiderar
seu enorme poder de distribui-
ção. De forma direta, os produ-
tos da companhia chegam a 300
mil dos 400 mil pontos de ven-
das em todo o país. Martini diz
que a Souza Cruz alcança esse
restante de forma indireta, ou
seja, por meio da redistribuição
de atacadistas. ■ E.P.
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Emissões de certificados digitais
crescem à média de 14% ao mês em 2011
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Mobilidade impulsiona consumo de tablets
e smartphones, indica levantamento
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Um estudo da Accenture em 10 países mostra tendência de alta no
consumo de produtos que permitem acesso móvel a informação.
Nesta edição, 53% dos entrevistados disseram ter um smartphone, em
comparação a 28% no ano anterior. A tendência se manterá em 2012,
pois 27% dos entrevistados querem comprar o dispositivo no próximo
ano. Os usuários que têm tablet no mundo saltaram de 8% para 12%.

Segundo dados do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
(ITI),as emissões de certificados digitais cresceram à média
de 14% ao mês no ano passado e totalizam cerca de 5 milhões
de certificados ativos. A região sudeste concentra mais da metade
das empresas que já possuem certificado digital no Brasil.
No ano passado, foram concedidos 1,74 milhão de certificados.

EMPRESAS

Em sua primeira entrevista, após assumir o cargo, em janeiro, Andrea Martini diz que
quer avançar nos 28% de participação de mercado de cigarros contrabandeados

ESTRATÉGIA

Lançamentos
para fidelizar
consumidor

Martini: avançosobre
oscigarros ilegais

VENDAS EM QUEDA,  
PARTICIPAÇÃO ESTÁVEL

VOLUME DE VENDAS*,   
EM BILHÕES DE UNIDADES

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO*

Fonte: Souza Cruz        *No Brasil 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




