
A Flora fechou 2011 com fatura-
mento de R$ 1 bilhão. No pri-
meiro trimestre deste ano, as
vendas da empresa avançaram
20% e devem manter esse rit-
mo ao longo do ano. Além do
crescimento orgânico, o presi-
dente Eduardo Luz diz que a
empresa poderá fazer aquisi-
ções nas áreas de limpeza, cui-
dados pessoais e beleza — ele já
admite que já mapeou alguns
negócios pelo país.
Para suportar a fase de refor-

mulação de todas as nove mar-
cas principais em categorias
que vão de sabão em pó e deter-
gente líquido a xampu e sabone-
tes, a Flora está investindo em
produção e na distribuição. A
empresa opera hoje quatro gran-
des centros de distribuição, ao
invés dos dois que detinha no
ano passado - umdeles em fun-
cionamento parcial.
Nos próximos dias, Luz defini-

rá o município de Pernambuco
onde a Flora abrirá sua quarta fá-
brica no país. Provavelmente, o
endereço deve ficar próximo ao
Porto de Suape, facilitando a re-
cepção dematéria-prima e tam-
bém envio de produto acabado.
Em paralelo a todos esses

projetos que visam dar muscu-
latura à Flora, Luz diz que é
mandatório à empresa abrir
seu capital. “É bom ter omerca-
do como sócio, pois além de ca-
pitalizar a empresa faz com
que não se relaxe em inovação
e competitividade”, avisa.
E é exatamente aí que entra

Henrique Meirelles, ex-presi-
dente do Banco Central e do
BankBoston, que foi eleito presi-
dente do conselho consultivo
da J&F. Ele já visitou a empresa
de produtos de limpeza e cuida-
dos pessoais e vai ajudá-la no
processo de implantação de go-
vernança corporativa e tam-
bém na criação de um conselho
de administração. ■ F.T.

OShopping JK Iguatemi, locali-
zado na zona Sul de São Paulo,
continua sem prazo para ser
inaugurado. A 11ª Vara da Fa-
zenda Pública negou o pedido
da empresa WTorre para que o
empreendimento seja aberto
sem que as obras viárias este-
jam prontas na região. A deci-
são ainda cabe recurso.
O Ministério Público entrou

com uma ação contra a empresa
para analisar os impactos que o
novo centro de compras causa-
ria no bairro Vila Olímpia, que
já tem um trânsito caótico.
Esta não é a primeira vez que a

WTorrediscute ovalor de contra-
partida de trânsito na região. Em
2008, a contrapartida do em-
preendimento WTorre JK, tam-
bém localizado entre as avenidas
Juscelino Kubitschek e Nações
Unidas, foi calculada em R$ 70
milhões. A empresa recorreu.

O argumento era de que, na
época, o complexo abrigaria um
shopping, um hotel cinco estre-
las e também a nova sede do
Santander, que fora construída
no edifício conhecido como “es-
queleto da Eletropaulo”, proje-
to pertencente a uma estatal,
que ficou abandonado por 18
anos. A empresa alegou que a
documentação e autorização pa-
ra a construção do complexo es-
tava aprovada há muito tempo.
Passados quatro anos da dis-

puta, o shopping, que contou
com investimentos de R$ 322,3
milhões, vai abrigarmarcas iné-
ditas no país como Prada, Chael
Beaute, Top Shop eDolce&Gab-
bana. A abertura deveria ter
acontecido no mês passado. A
WTorre e Iguatemi Shopping
Centers, proprietárias do shop-
ping, afirmaram em nota que
“já concluíram todas as obras
viárias autorizadas e que aguar-
dam as aprovações competentes
para a conclusão das remanes-
centes”. ■ Regiane de Oliveira

O sabonete Francis, criado há
42 anos pela família Matarazzo,
migrou nas últimas décadas da
posição de produto inovador (o
primeiro do mercado a vir em-
balado em lenço e caixinha) pa-
ra um item de higiene pessoal
com sérios problemas de distri-
buição e identidade. Na tentati-
va de aproveitar a força damar-
ca, perdeu o foco e passou a ofe-
recer várias versões como Fran-
cis Protection e Hydratta, o que
confundia o consumidor e tam-
bém o varejista que resistia a
abrir espaço na gôndola para a
linha e ainda conviver com pro-
blemas de distribuição da em-
presa—primeiro a BertinHigie-
ne & Beleza e depois a Flora, da
holding J&F que detém a JBS.
Depois de setemeses de rees-

truturação geral damarca, con-
duzida pelo ex-executivo da
Unilever Eduardo Luz e atual
presidente e sócio da Flora,
Francis retorna ao mercado até
o final deste semestre, totalmen-
te renovado, comumposiciona-
mentomais premium em quali-
dade e preço comamissão de re-
tomar o espaço perdido nos últi-
mos anos. A estratégia é o segun-
do grande passo da Flora rumo
à transformação da empresa na
Unilever brasileira, uma ambi-
ção da família Batista. O primei-
ro grande passo foi o convite pa-
ra Luz integrar a companhia e a
compra de linhas e ativos de lim-
peza da Hypermarcas em 2011.

Mercado bilionário
Francis temcerca de 10%de par-
ticipação domercado de sabone-
tes, que movimentou R$ 2,7 bi-
lhões em 2011 e tem como gran-
des rivais o líder Lux, da Unile-
ver, e o vice Palmolive, da Col-
gate. Francis ocupa a terceira po-
sição entre os mais vendidos.
“Nosso carro-chefe na área de
cosméticos é o sabonete, item
usado por 99% dos brasileiros.
Este mercado não tem mais co-
mo crescer em volume, portan-
to o caminho é avançar em pro-
dutos de valor agregado. Diante
disso, nossa estratégia é elevar
Francis para cima e crescer em
valor agregado”, explica Luz.
Desta forma ele pretende au-

mentar margem e também
crescer em volume, a partir da

conquista dos clientes das ou-
tras marcas. O plano de longo
prazo da Flora é ser a maior e
mais rentável empresa de hi-
giene pessoal e limpeza do Bra-
sil. Um sonho que aparece es-
crito nas portas das salas de
reunião da empresa e que para
ser atingido passará por novos
passos, como a aberta de capi-
tal da Flora no futuro.

Hidratante em barra
Francis Protection e Francis
Hydratta deixam de existir. Co-
mo o termo Hydratta tornou-se
conhecido, Luz resolveu apro-
veitá-lo para criar a marca
Hydratta, que começa a ser ven-
dida emmaio comumposiciona-
mento de hidratação que o colo-
ca frente a frente comDove. “Es-
te é só o primeiro passo da nova
marca, que além de sabonete
em barra, líquido e hidratante
corporal, ganhará produtos para
bebês e mamães”, diz. ■

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




