
A Danone se aproxima de encer-
rar 2012 com faturamento de
R$ 2 bilhões, meta estabelecida
há quase quatro anos. A JBS ha-
via anunciado abertura de capi-
tal da Vigor e investiu R$ 1,5 mi-
lhão para repaginar a empresa
há pouco mais de um mês. Ago-
ra, a Brasil Foods (BRF) está gas-
tando o dobro, R$ 3 milhões,
para tirar a poeira da octogená-
ria Batavo. Trata-se da primei-
ra grande mudança da marca
de lácteos desde a fusão que ori-
ginou a BRF, que completa três
anos no próximo dia 19.

Se o contexto nacional do se-
tor parece agitado — com as lí-
deres Nestlé e Danone brigando
pelo primeiro lugar —, a Bata-
vo, terceira colocada, com 11%
de market share estimado, assu-
me que o objetivo atual é che-
gar ao topo do pódio.

O mercado global de lácteos
gira US$ 380 bilhões. No Brasil,
em 2011, subiu 11%. “E o índice
de crescimento da Batavo está
alinhado com o do setor”, afir-
ma Fabio Medeiros, vice-presi-
dente da unidade de lácteos da
BRF, da qual também faz parte a
marca de leite Elegê.

Reposicionamento verde
A mudança no discurso da Bata-
vo é acompanhada de altera-
ções nos produtos. Há três no-
vas linhas de iogurtes adoçadas
apenas com frutose. Os itens da
série “Pedaços” prometem con-
ter dez vezes mais partes de fru-
tas que a concorrência e todas
as embalagens foram recriadas.

O trabalho de reposicionamen-
to começou em outubro de 2010,
segundo a gerente de marca e ino-
vação Roberta Morelli. Uma novi-
dade é o Leite Ideal, semidesnata-
do com 1,5% de gordura na com-
posição, meio ponto percentual a
mais que o normal. O objetivo é
torná-lo mais saboroso e conquis-
tar o gosto do brasileiro. No país,

90% da população consome leite
integral. Nos EUA, o semidesnata-
do detém 60% do mercado.

Medeiros diz que o primeiro
trimestre foi “difícil” para o os-
lácteos no Brasil, sobretudo no
varejo. “Mas não há nenhum
desafio em vista capaz de impe-
dir o crescimento de 10% do se-
tor no país”. ■

A OSX, empresa de equipamen-
tos e serviços para a indústria
de petróleo e gás natural do gru-
po EBX, obteve lucro de R$ 10,5
milhões no primeiro trimestre
do ano após registrar um prejuí-
zo de R$ 21,7 milhões no mes-
mo período de 2010. Os princi-
pais impulsionadores do cresci-
mento da empresa nos três me-
ses de 2012 foram dois novos
contratos assinados, totalizan-
do cerca de US$ 1 bilhão (aproxi-
madamente R$ 1,9 bilhão).

Com isso, a receita líquida da

empresa alcançou R$ 105,7 mi-
lhões, crescimento acima de
1000% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, quando
atingiu R$ 9,5 milhões. Além
dos contratos, a captação de
US$ 500 milhões com a emissão
de títulos de divida no exterior
também impulsionou a receita.

No período, o principal contra-
to fechado foi com a Kingfish, pa-
ra construção de 11 navios-tan-
que por US$ 732 milhões. A com-
panhia de Eike Batista também
fez uma venda no valor de US$
263 milhões, com a Sapura, para
construção de um navio.

“Acreditamos que haverá no-
vas concorrências no segundo
semestre, desde janeiro vemos
que o mercado está aquecendo”
diz Roberto Monteiro, diretor fi-

nanceiro e de relações com os
investidores da OSX. O executi-
vo explica que há três projetos
em andamento no momento.

No primeiro trimestre a empre-
sa realizou a primeira operação
de bombeio de óleo para a OGX,
do mesmo grupo. A companhia é
o principal cliente da OSX.

Monteiro diz que a empresa
aguarda as respostas do Banco Na-
cional de Desenvolvimento (BN-
DES) e a Caixa Econômica Federal
para financiamento de R$ 1,3 bi-
lhão com cada um para constru-
ção de um estaleiro. “Estamos
quase chegando a uma conclusão
e esperamos que a assinatura
aconteça na primeira quinzena de
junho”, diz o executivo, que dei-
xará a OSX em junho para assu-
mir o mesmo cargo na OGX. ■
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ALIMENTOS1

Adria, da M.Dias Branco, cria o Liggero!, que
visa abocanhar fatia de massas instantâneas

Batavo lança “leite ecológico”
para briga com Vigor e Danone

Contratos de US$ 1 bi elevam lucro da OSX

Divulgação

ALIMENTOS2

Seara Foods reforçaportfólio e lança
30 itens durante a Feira da Apas 2012

Alexandre Rezende

José Gabriel Navarro
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Empresa de equipamento para
indústria de petróleo da OGX
teve receita de R$ 105,7 milhões

Varejista de vestuário tem
queda de 98,9% no lucro líquido
do primeiro trimestre de 2012

De carona no crescimento da categoria de massas instantâneas, que é
a que mais avança no Brasil e que tem a Nissin como uma das grandes
líderes, a cearense M.Dias Branco, dona da Adria, está lançando um
produto que visa abocanhar uma fatia deste mercado. Trata-se do
Liggero!, massa seca de sêmola de preparo rápido. Ela levanta a
bandeira da saudabilidade, já que concorrerá com o lámen, que é frito.

A Seara Foods, da Marfrig, vai reforçar ainda mais seu portfólio
de produtos a base de bovinos, aves e suínos a partir desta semana.
A companhia prepara o lançamento de 30 itens durante a Feira
de Negócios em Supermercados (Apas 2012), que começa hoje
na capital paulista. Entre as novidades está o primeiro escondidinho
de calabresa do mercado, com 600 gramas e de fácil preparo.

BRF investe R$ 3 milhões no reposicionamento da marca e lança produtos com pegada saudável

A varejista Lojas Marisa perdeu
o fio no primeiro trimestre do
ano e reportou resultados abai-
xo das expectativas do merca-
do. O lucro líquido da compa-
nhia teve queda de 98,9% ante
o mesmo período de 2011, com
apenas R$ 400 mil. Segundo
Márcio Goldfarb, diretor-presi-
dente da empresa, o resultado
negativo é decorrente da desa-
celeração das vendas, que se es-
tende desde o período anterior,
além de problemas na reposi-
ção do estoque em algumas cate-
gorias de produtos e de lojas e
estratégias de preços.

“Isso ocorre quando a empre-
sa faz uma estimativa irreal de
vendas”, afirma o professor Nu-
no Fouto, coordenador de pes-
quisa do Instituto Provar. Nu-
no ressalta que o índice de in-
tenção de compra do consumi-
dor de bens duráveis caiu de
uma média de 76% nos últimos
quatro anos, para 60% neste
primeiro trimestre.

Apesar dos resultados negati-
vos, a perspectiva de Goldfarb é
de recuperação no próximo tri-
mestre em virtude do clima e
de eventos sazonais, como Dia
das Mães e o Dia dos Namora-
dos. “A entrada da nova coleção
em março e a recente queda da
temperatura ajudaram a aumen-
tar as vendas e devem ser me-
lhores no segundo trimestre”,
afirma o professor. ■

Marisa perde
o fio e vê lucro
despencar
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EM BAIXA

Resultados da varejista no 
primeiro trimestre do ano

Fonte: empresa

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA

RECEITA LÍQUIDA

1º TRI/2011

1º TRI/2012

R$ 36,0 mi

R$ 0,4 mi

1º TRI/2011

1º TRI/2012

R$ 75,1 mi

R$ 53,2mi

1º TRI/2011

1º TRI/2012

R$ 494,1 mi

R$ 519,9 mi

Variação
-98,9%

Variação
-29,2%

Variação
5,2%

NAVIOS EM ALTA

Desempenho da OSX 
no trimestre

Fonte: OSX

RECEITA

R$ 105,7 milhões

CRESCIMENTO

1.112,6%

LUCRO

R$ 10,5 milhões

NOVOS CONTRATOS

R$ 1,9 bilhão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




