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Conforme William Marcelo Nicolau, presidente da Cipatex, empresa abre escritório nos Estados Unidos e quer expandir negócios em mercados como a Ásia

Vanessa Dezem
De São Paulo

Diante da estagnação do merca-
do interno, da concorrência dos
importados, além das limitações
no comércio com a Argentina,
William Marcelo Nicolau enfrenta
grandes desafios ao assumir a pre-
sidência da Cipatex. Entre as maio-
res fabricantes de laminados sinté-
ticos (couro sintético) do país, a
empresa tem perdido receita e
agora busca melhor posiciona-
mento internacional para ganhar
escala de vendas e compensar as
menores margens.

“Temos armas para competir
com os asiáticos e avançar fora do
país”, afirmou Nicolau, que, após a
conclusão de um processo de rees-
truturação da gestão, passou, no
início do ano, a comandar o grupo
fundado há 48 anos pelo seu pai, o
empresário William Nicolau.

Com receita de R$ 530 milhões
em 2011, a empresa tem 15% desses
resultados decorrentes das expor-
tações para 18 países. Agora, reali-
za esforço para que essa parcela
avance e acaba de abrir seu primei-
ro escritório em Miami (EUA). Uti-
lizando a estrutura de apoio da
Apex (Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investi-
mentos), a companhia visa pros-
pectar clientes americanos, princi-
palmente nos setores náutico e de
móveis, que utilizam muito os ma-
teriais sintéticos de revestimento.
O plano é que, em três anos, as ven-
das aos EUA representem 10% do
total de suas exportações.

E Nicolau não somente quer, mas
precisa acelerar sua presença nos
EUA. Em 2011, metade de suas ex-
portações foi para a Argentina, onde
a empresa tem um centro de distri-
buição e um escritório. Com as novas
barreiras impostas às importações
promovidas pelo governo argenti-
no, a Cipatex já perdeu 20% de suas
exportações totais. “A situação no
país é muito confusa. Não há crité-
rios definidos dos produtos que são
liberados para entrar no mercado.”
Além da aceleração dos projetos nos
EUA, outra solução que ele está de-
senvolvendo é buscar fornecedores
argentinos para importar ao Brasil,
na tentativa de equilibrar a equação
do comércio bilateral e negociar
com o governo vizinho.

Outros desafios experimentados
pelo mercado envolvem a estagna-
ção do setor calçadista no Brasil. Ho-
je, cerca de 30% do faturamento da
Cipatex vem desse setor, enquanto
outros 30% resultam da área de mó-
veis. Mas os fabricantes de calçados
já chegaram a representar 60% dos
resultados da empresa. “A produção
brasileira de calçados não cresce
mais”, explicou o empresário, enfati-
zando a competição com os fabri-
cantes asiáticos como forte fator de
pressão sobre os negócios.

Com esse cenário, a companhia
hoje apresenta margem Ebtida
(lucro antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização) peque-
na, de 12%, e prevê faturamento de
R$ 570 milhões em 2012.

Para ganhar espaço, a Cipatex
está investindo no aumento da ca-
pacidade de produção e eficiência.
Foram R$ 50 milhões desde 2010, o
que fez com que a capacidade pro-
dutiva passasse de 50 milhões para
85 milhões de metros lineares de
laminados sintéticos.

A companhia tem três unidades
produtivas: duas em São Paulo e
uma na Paraíba. Além disso, o gru-
po tem uma joint venture com a
empresa química D u Po n t — a Du -
Pont Cipatex — que produz não te-
cidos, usados em descartáveis hi-
giênicos e hospitalares. Em Mogi
das Cruzes está ainda a Pe t r o m , fa-
bricante de anidrido ftálico, uma
sociedade com um grupo italiano
no qual a Cipatex detém 61%.

Laminados Com escritório nos EUA,
companhia quer diversificar carteira

Cipatex busca
expansão dos
negócios fora
do Brasil
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Triunfo. O nosso nome é o nome do nosso projeto.

A Triunfo acredita que nesse novo Brasil que estamos vivendo,

nenhum desafio é grande o suficiente para quem planeja

e se prepara. Listada na BM&F Bovespa, desde 2007, a Triunfo

atua em rodovias, portos, hidrelétricas, cabotagem, mineração

e agora, com Viracopos, em aeroportos. Em comum a todos os

projetos estão o planejamento e a busca constante por novas

soluções para superar os maiores desafios. Num país que precisa

de trabalho e competência, a Triunfo tem orgulho de fazer a sua parte.

www.triunfo.com
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Empresas, p. B11.
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