Jornal Valor --- Página 5 da edição "13/06/2012 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 12/06/2012@21:06:07
Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 13/6/2012 (21:6) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Quarta-feira, 13 de junho de 2012

|

Valor

|

B5

Empresas | Tendências&Consumo
Alimentos Mercado de nutrição infantil avança a dois dígitos e Danone acirra concorrência com a líder Nestlé

is.
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brica Sustagen, começou há um
ano e meio a formar sua rede de
médicos, antes pouco significativa
no país. “Atualmente, visitamos 4
mil médicos regularmente”, diz
Nestor Sequeiros, gerente geral da
Mead Johnson Nutrition no Brasil.
A distribuição de Enfamil, no
entanto, está concentrada em São
Paulo (interior e capital), Rio de Janeiro e Belo Horizonte. “Vamos ganhar maior consistência nesses
mercados para depois partirmos
para a expansão”, diz Sequeiros.
Este ano, a multinacional americana formou uma joint venture com
a argentina Sancor na área de nu-
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mula infantil para o filho de até 12
meses, no lugar do leite materno,
considerado o melhor alimento
nessa idade. Por isso a disputa se
dá nos consultórios de pediatras,
que recebem os representantes
das fabricantes para demonstrar
as qualidades de cada produto que
será indicado às mães. “Hoje nós
atingimos 15 mil pediatras visitados periodicamente, contra um
mil de 2006, antes da compra da
Numico”, afirma Hildenbrand.
Quem aumentou o número de
visitas aos médicos pediatras foi a
Mead Johnson, dona da marca Enfamil. A empresa, que também fa-
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Serena Aboutboul, da Nestlé: “Durante muito tempo tivemos quase 100% do mercado. É natural que, com a entrada de concorrentes, essa participação caia”
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São 3 milhões de bebês nascidos
ao ano no Brasil, número que se
mantém estável, pelo menos desde
2009. Mas o mercado de alimentação infantil vem dando saltos de
crescimento de dois dígitos e em
2011 as vendas já ultrapassaram
R$ 1 bilhão. Nas mamadeiras e nos
pratinhos dos bebês até três anos
há mais papinhas, cereais e fórmulas infantis (ou leites especiais, que
se assemelham ao leite materno) e
a competição entre os fabricantes
aumenta.
O acirramento da concorrência
com a líder absoluta Nestlé e o
maior poder de compra da classe
média explicam o bom desempenho das vendas. Nos últimos anos,
quem mais tem abocanhado mercado é a Danone. A marca de leite
especial Aptamil, da Numico, tinha uma participação insignificante no país em 2007, até a Danone comprar a fabricante, especialista em alimentação para bebês,
diz Gustavo Hildenbrand, diretor
da área de nutrição infantil da
multinacional francesa. Hoje, Aptamil tem 21% das vendas de leites
especiais, que gira em torno de
R$ 700 milhões ao ano.
“Há muito espaço para crescer”,
diz Gustavo Hildenbrand, diretor
da área de nutrição infantil da Danone. “Aqui, a média de consumo é
de seis quilos de fórmulas infantis
por bebê ao ano, contra 15 quilos
da Argentina e cerca de 45 da Europa e de ”, afirma. “A concorrência
ajuda a desenvolver o mercado”.
Segundo a Euromonitor, o mercado mundial de nutrição infantil é
de US$ 42 bilhões.
Em fórmulas infantis a propaganda é proibida porque pode influenciar a mãe a optar pela fór-
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Daniele Madureira
De São Paulo

trição infantil, empresa da qual
passou a deter 80%. “Com isso, vamos acelerar a distribuição dos
nossos produtos no país”, afirma.
“Se antes, de navio, o carregamento demorava um mês para vir do
México, agora temos que esperar
uma semana para recebê-lo da Argentina, de caminhão”, diz ele.
A única empresa que fabrica
fórmulas infantis no país é a Nestlé
que, apesar de ter perdido espaço
nos últimos anos, permanece como líder absoluta no segmento:
market share de 76% em valor, com
as marcas Nan e Nestogeno. “Durante muito tempo tivemos quase

100% do mercado. É natural que,
com a entrada de concorrentes, essa participação caia”, diz Serena
Aboutboul, diretora de nutrição
infantil da Nestlé Brasil, garantindo que as vendas da empresa continuam em ascensão.
Para a executiva, o principal fator que vem fazendo o mercado de
nutrição crescer dois dígitos ao
ano é a mudança cultural provocada pelo aumento do poder aquisitivo da população. “Informadas
pela classe médica, mídia e governo, as mães se vêm se conscientizando que, na falta do leite materno, o melhor substituto é a fórmu-

la infantil, não o leite de vaca, que
sempre foi a segunda opção”, diz.
Mais do que uma questão cultural, o leite de vaca era a escolha
mais barata do que a fórmula infantil, cuja lata de 400 gramas pode custar mais de R$ 20. No entanto, com o maior poder de compra
da classe C, as crianças passam a
ser tratadas com mais leite especial, cereais e papinhas.
“A região Nordeste é a que mais
impulsiona o crescimento dessas
categorias”, diz Serena. Por isso, a
Nestlé lançou uma embalagem
econômica para a fórmula infantil
Nestogeno (um sachê de 130 gramas, como opção à lata de 400 gramas), que custa cerca de R$ 3 em
farmácias e supermercados. “Vamos expandir a distribuição dessa
versão para o restante do país”,
afirma. Em Mucilon, cereal infantil, a empresa também lançou versões em embalagem “stand up
pouch”, tipo sachê, de 400 gramas.
No segmento de cereais, a Nestlé é
dona de 77% do mercado e enfrenta concorrentes nacionais, como a
Gold Nutrition, dona do Vitalon.
“O único produto que não conseguimos transformar em uma
embalagem mais econômica é a
papinha”, diz Serena. “É no tamanho certo para uma refeição de bebê”. Os concorrentes avançaram
nos últimos cinco anos, mas a Nestlé não ficou parada. Até 2007, em
papinhas, a empresa enfrentava a
concorrência da Gerber, da Novartis. Mas decidiu comprar a rival e
hoje reina sozinha nas prateleiras.
Ou quase: a paranaense Jasmine
passou a oferecer, este ano, papinhas com apelo orgânico.
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Confira a reportagem
em vídeo no link abaixo
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Empresas, p. B5.

Com crise na Europa, IPO
da Fórmula 1 será adiado
Esporte
Stanley Pignal e Roger Blitz
e Jeremy Grant
Financial Times, de Londres e
Cingapura
A turbulência dos mercados financeiros levou os donos da Fórmula 1 a adiar uma oferta de ações
de US$ 3 bilhões em Cingapura
prevista para este mês, segundo
pessoas próximas ao assunto.
A decisão formal dos proprietários da F1, encabeçados pela empresa de compra de participações
CVC, deverá ser divulgada no início da semana que vem, mas é
atualmente “inconcebível sob
qualquer cenário” que o registro
em bolsa aconteça no fim deste
mês, como originalmente planejado”, segundo uma pessoa bem-informada sobre a questão. “As bolsas estão simplesmente terríveis.
Não vai acontecer nas próximas semanas”, disse uma fonte.
Os dirigentes de bancos tinham
originalmente aconselhado a empresa a esperar até que os mercados tivessem digerido o resultado

das eleições da Grécia no domingo, mas se conformaram agora a
engavetar a Oferta Pública Inicial
(IPO, pelas iniciais em inglês) até,
pelo menos, setembro.
A Fórmula 1 vinha há alguns
meses trabalhando em favor de
uma abertura de capital para o fim
de junho, embora pessoas envolvidas no processo digam “que nunca
houve uma data definitivamente
marcada”. Uma turnê de pré-comercialização para avaliar o grau
de interesse do investidor constatou “forte apetite” por ações da F1,
disse um dirigente de banco.
No entanto, as condições voláteis do mercado fizeram com que
os membros do conselho de administração da F1, entre os quais
Peter Brabeck-Letmathe, seu presidente, e Bernie Ecclestone, o
principal executivo da empresa,
se mostrassem cautelosos nos recentes comentários sobre as
perspectivas e a definição de
uma data para o lançamento.
“Tudo depende do ambiente
macroeconômico neste momento”, disse um assessor do processo de abertura de capital. “Os in-

vestidores estão tranquilos com
a história da F1.”
Dirigentes de bancos disseram
que a “janela” para IPOs tem de
aberto e fechado mais rapidamente do que em qualquer período na memória recente, dificultando para potenciais emitentes a formalização de um
compromisso de ir à bolsa com
qualquer grau de certeza.
Os assessores que preparam o
lançamento de ações temiam
originalmente os efeitos do medíocre IPO do Facebook, depois
que os papéis da rede social despencaram nos dias que se seguiram a seu lançamento. Temores
de uma desaceleração da China
fizeram, posteriormente, com
que a joalheria britânica Graff
suspendesse os planos de abrir o
capital em Hong Kong. Mas agora foi a incerteza que abala a Europa, onde a Fórmula 1 realiza 8
de suas 20 corridas anuais, que
desencadeou as dúvidas. A Espanha é o único país a promover
duas corridas anuais de Fórmula
1. A CVC preferiu não comentar o assunto.
THE CANADIAN PRESS, RYAN REMIORZ/AP

Corrida em Montreal, no domingo: donos da Fórmula 1 devem deixar abertura de capital para setembro
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Em desaceleração

Crescimento da indústria de roupas perde força - bilhões de peças
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Fonte: Instituto de Estudos e Marketing Industrial (Iemi)

Inverno fraco faz indústria
de vestuário rever projeções
Têxtil
Vanessa Dezem
De São Paulo
Diante da decepção com as
vendas das coleções de inverno,
as projeções para a indústria de
roupas no Brasil já começaram a
ser revistas para baixo. Sem contar com uma forte recuperação
no segundo semestre e com o
consumo em desaceleração, neste ano a produção do setor de
vestuário deve continuar em
processo de estagnação. Com
tais perspectivas cresce a cautela
entre as empresas, que já começam a segurar os investimentos
e planos de expansão.
As últimas projeções do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (Iemi), apontavam para
uma alta de 5,3% no consumo
aparente — medido pela produção somada às importações, menos as exportações — do setor
neste ano. Com esse crescimento, o consumo de roupas sairia
de 6,9 bilhões de peças em 2011
para 7,3 bilhões de peças. No entanto, o instituto já está revisando essas estimativas, que agora
começam a apontar para estabilidade da demanda.
“O inverno ainda não apresentou bom desempenho. É difícil o
verão compensar isso. O consumo aparente não deve crescer
neste ano”, afirma o diretor do Ie-

mi, Marcelo Prado. Se essa perspectiva se confirmar, 2012 será o
segundo ano praticamente sem
crescimento do setor.
O clima instável e a desaceleração do consumo das famílias
brasileiras foram os principais
culpados pelos resultados desapontadores das coleções de inverno. Houve poucos dias de frio,
que chegaram atrasados. Além
disso, o consumidor está mais
cauteloso na hora das compras,
já que a elevação do endividamento tem pressionado a renda
da população. Depois do dia das
mães, o movimento ficou fraco
principalmente no varejo e o
mercado não espera que as vendas para o dia dos namorados
consigam compensar a lentidão
do mercado. Agora, a indústria já
começa a se voltar para as coleções de primavera e verão.
As vendas para o consumidor
no varejo (considerando apenas
lojas físicas) para 2012 também
estão sendo revisadas para baixo. Entre 2010 e 2011, a alta foi
pequena, de 1,6%. Para 2012, estava sendo projetada uma alta
de 4,7%, para 6,8 bilhões de peças. Mas agora também começa
a ser esperada uma estabilidade.
“O varejo desaqueceu e ele sozinho não alimenta mais o crescimento da indústria do vestuário”, explica Prado.
Com o lado da demanda mostrando fraqueza, a oferta tam-

bém caminha para estagnação. A
produção da indústria do vestuário no Brasil somou 6,3 bilhões
de peças no ano passado, o que
representou uma queda de 1,6%
frente ao produzido em 2010. Para este ano, as projeções apontam para alta de 1,5%, voltando
ao patamar dos 6,4 bilhões de peças registrado em 2010. E o desempenho do primeiro semestre
é o que vai puxar esse cenário para baixo. Segundo Prado, entre
janeiro e abril, a produção já
apresenta queda de 13% ante o
mesmo período do ano passado.
Com esse cenário, as empresas
agora se deparam com dificuldades que se somam à concorrência das importações e, sem
grandes perspectivas para este
ano, elas estão reduzindo seus
investimentos. Os dados do Iemi
mostram que a indústria do vestuário investiu US$ 558 milhões
no ano passado, uma alta de 17%
frente ao investido em 2010.
Neste ano, no entanto, os desembolsos devem recuar 18%.
“Em 2011 o mercado parou e
muitas empresas já vinham em
processo de expansão. Agora,
quem pode reter investimentos,
está fazendo isso”, afirma Prado.
Segundo ele, o mercado estagnado requer um esforço maior das
companhias. “Elas devem inovar,
se fortalecer em produtos de
maior valor agregado, em prestação de serviços”, diz.

