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“Se a Unilever não precisa deles,
porque já tem uma marca muito
conhecida, eu preciso, para aumentar a presença do meu produto nos pontos de venda”, diz César
Bergamini, que já começou o contato com alguns revendedores. O
diferencial da Jundiá é oferecer
sorvetes com valor 30% menor que
o das líderes e ter como principal
canal de vendas o pequeno varejo.
Parte do mix da marca paulista é
“inspirado” em marcas fortes das
múltis, como o Max, picolé que
lembra o Magnum, da Kibon.
Com a fábrica de Itupeva, a ideia
é crescer nos mercados paulista e
fluminense. Os planos são ambiciosos. “Na melhor das hipóteses,
dobramos de tamanho em quatro
anos e, na pior, em cinco”, diz. Para
conquistar um sócio investidor
minoritário para acelerar a sua expansão, a Jundiá tem procurado
fazer a lição de casa. Além da PwC,
contratou a auditoria da Deloitte e
a consultoria Thomas Case para
elaborar um plano de cargos e salários e está adotando ferramentas
de gestão para tornar os processos
mais transparentes. “Os fundos
exigem isso”, diz.
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(BNDES). As duas unidades antigas serão desativadas e Bergamini estuda transformá-las em centros de distribuição (CDs). A empresa já conta com dois CDs, um
no bairro paulistano de Pirituba
e outro na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.
Com a nova fábrica, a Jundiá vai
duplicar a sua capacidade para
16 milhões de litros de sorvete ao
ano. “Estávamos no limite”.
Criada há 35 anos por Valdomiro Bergamini, que comprou uma
pequena sorveteria em Jundiaí, a
Jundiá está presente hoje em 25
mil pontos de venda no Rio e em
São Paulo. Seis mil deles estão na
capital paulista. O plano da empresa é pelo menos dobrar essa
presença dentro de quatro anos.
Para isso, conta com os distribuidores que vêm sendo descartados
pela Kibon/Unilever. Conforme revelou o Valor em 19 de julho, a
Unilever decidiu assumir diretamente a venda dos produtos Kibon em praças importantes de São
Paulo e do Rio, eliminando a figura
do distribuidor, para aumentar a
sua margem na negociação com as
grandes redes de supermercados.
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Ainda faltam dois meses para a
fabricante de sorvetes Jundiá
mudar para a sua nova sede dentro da cidade de Itupeva (SP), a 60
quilômetros de São Paulo. No novo endereço de 25 mil m2, com 10
mil m2 de área construída, só
existem duas das seis linhas de
produção instaladas, trabalhando em fase de testes. O lugar está
completamente desprovido de
móveis, telefones, computadores
e pessoal. Mas isso não impede
que o administrador César Augusto Bergamini, diretor-geral
da Jundiá Sorvetes, receba a reportagem do Valor em uma sala
equipada apenas com uma escrivaninha e uma cadeira.
“Quem está de casa nova quer
mostrar”, brinca o empresário de
33 anos, filho do fundador da Jundiá, que se tornou uma das maiores fabricantes nacionais de sorvetes. Em relação à presença nos lares
brasileiros, segundo pesquisa recente da Kantar Worldpanel, referente a 2011, a Jundiá só está atrás
da líder Kibon, marca da anglo-ho-

landesa Unilever, e da multinacional suíça Nestlé, vice-líder (ver texto nesta página). A Jundiá conquistou o terceiro lugar nacional apesar de ter suas vendas restritas aos
Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por enquanto.
“Contratamos a consultoria
Price [PwC] para encontrar um
sócio investidor”, diz Bergamini,
que registrou um salto de 80%
no faturamento nos últimos três
anos, chegando a R$ 90 milhões
em 2011. Este ano, a previsão é
vender R$ 108 milhões. Com o
novo sócio, a expectativa do empresário é disputar o Nordeste
do país, a partir da construção
de uma nova fábrica. “Se dependermos de recursos próprios,
uma nova unidade demoraria
uns oito anos, queremos acelerar esse processo.”
Na nova unidade de Itupeva,
para onde serão transferidas as
operações das outras duas fábricas — em Itupeva e Jundiaí (SP) —,
a empresa está investindo R$ 10
milhões. Parte do montante veio
de recursos próprios e outra parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
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Daniele Madureira
De Itupeva (SP)

“Se a Unilever não precisa de todos os distribuidores porque já tem uma marca conhecida, eu preciso, para aumentar a presença do meu produto”, diz Bergamini
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Jundiá busca
sócio para
chegar ao
Nordeste
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Sorvetes Companhia pretende
dobrar de tamanho em quatro anos

Em Goiás, Creme Mel
investe para ser nacional
De Itupeva (SP)
A Jundiá não é a única fabricante regional de sorvetes disposta a
avançar fronteiras. “Está na prancheta o desenho de um novo parque fabril para atender, até 2014,
todo território nacional”, diz Milvan Gregorin, gerente comercial
da Creme Mel. A empresa tem uma
unidade em Goiânia com capacidade para 50 milhões de litros de
sorvete ao ano. Em 2011, faturou
R$ 96 milhões. “Vamos crescer entre 25% e 30% este ano”, diz ele.
Diferentemente da Jundiá, que
atua só em São Paulo e no Rio, a
Creme Mel atende 10 Estados. E
enquanto a fabricante paulista
tem 45 caminhões próprios e 100
de terceiros, a Creme Mel mantém
o controle total da distribuição.
“Investimos R$ 4 milhões este ano
para aumentar nossa frota, hoje
com 100 caminhões”, diz. Perguntando sobre o custo de cruzar re-

giões para vender sorvete, Gregorin diz: “Enquanto a Nestlé e a Kibon pagam até 25% das suas vendas para distribuidores, eu uso essa verba para montar minha própria operação logística”. A Creme
Mel tem sete filiais no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.
O mercado nacional de sorvetes
movimenta cerca de US$ 3 bilhões
ao ano, segundo a Euromonitor.
Mais da metade desse valor, apurou o Valor, é da Kibon/Unilever. A
Nestlé, segunda colocada, tem cerca de 25%. O restante é disputado
por fabricantes regionais. Mas ao
considerar só a venda na região, fabricantes locais passam à frente da
Nestlé, informa pesquisa da Kantar Worldpanel sobre a presença
das marcas nos lares do país. Assim, a Jundiá é a segunda marca do
interior paulista, a Creme Mel é a
vice-líder do Centro-Oeste e a pernambucana Zeca’s só perde para a
Kibon no Norte e Nordeste. (DM)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 set. 2012, Empresas, p. B6.

Pado faz plano para
ampliar a exportação

Para estádios, só futebol não basta

Cadeados

Letícia Casado
De São Paulo

Marli Lima
De Curitiba
A Pado, uma das maiores fabricantes de cadeados e fechaduras
do país, investiu R$ 50 milhões
nos últimos três anos para atender o mercado nacional. Agora, o
foco está no exterior. A empresa,
que tem fábrica em Cambé, Norte do Paraná, planeja investimentos de R$ 25 milhões em 2012 e
2013 para passar a vender para
países da América Latina, África e
Oriente Médio. A intenção é exportar 25% da produção no prazo de dois anos. Hoje o volume
enviado para fora do Brasil “é insignificante”, diz Alfons Gardemann, um dos sócios e membro
do conselho. A Pado fez 20 milhões de cadeados e 2,5 milhões
de fechaduras em 2011 e faturou
R$ 210 milhões.
O empresário contou que já
havia identificado oportunidades no exterior, mas só havia estrutura para atender a demanda
interna, aquecida com o crescimento econômico e investimentos em infraestrutura e construção civil. “Com aumento na produção, vamos conseguir vender
para outros mercados”, explica,
sobre a ampliação da unidade industrial e a aquisição de equipamentos para automação. Com a
expansão em andamento, a meta
é ampliar a capacidade de produção de cadeados para 36 milhões de unidades por ano.
Segundo Gardemann, o mercado formal de cadeados no Bra-

sil é de cerca de 40 milhões de
unidades anuais. Ele diz que os
produtos asiáticos “incomodam”
e estima o volume dessas importações em 10 milhões por ano,
vendidas em camelôs e outros locais. Experiências com exportações foram feitas para o Chile, no
Paraguai e na Argentina e os embarques para outros países vão
começar em 2013. Para 2012, a
direção da Pado espera ao menos
repetir as receitas do exercício
anterior, depois de ter registrado
crescimento de 15% em 2011.
No Brasil, a Pado concorre com
fabricantes como Papaiz e La
Fonte. Nos últimos anos, a empresa investiu em licenciamento
para tornar os cadeados mais
atrativos nos pontos de vendas e
também passou a oferecer modelos com tecnologia reconhecida pela TSA (Transportation Security Administration), que permite que autoridades da alfândega americana inspecionem bagagens sem danificar os cadeados.
Há cerca de 70 modelos no portfólio da empresa, mas os que são
feitos com latão, no tradicional
dourado, respondem por 90%
das vendas. É esse modelo que será exportado e, lá fora, o argumento de venda será a qualidade,
contou Gardemann.
Otimista, o empresário comentou que, além da questão da
segurança da população, que gera aumento na demanda, há outras aplicações para seus produtos, como armários de academias
e caixas de ferramentas. A Pado
tem 1.280 empregados e foi fundada há 76 anos.

Curtas
Shopping centers
Algumas cidades, sobretudo
as menores e que estão fora das
áreas metropolitanas, devem
apresentar sobreoferta de área
bruta locável em shopping centers. A avaliação é de Nabil
Sahyoun, presidente da Alshop,
que conversou com analistas da
corretora do J. Safra.

Anhanguera
A Anhanguera poderá iniciar
um processo de venda de seus
imóveis a partir de 2013, segundo relatório da J. Safra Corretora.
Os ativos para possíveis venda
estão avaliados em R$ 200 milhões, sendo que a maior é referente aos imóveis da Uniban, estimados em R$ 130 milhões.

Esportes

O país do futebol está tentando
transformar estádios em arenas
multiuso para abrigar shows, congressos, centros de compras, restaurantes e estacionamento para
milhares de automóveis. A transformação mira o aumento da receita e abre-se como alternativa
para compensar a tendência de
queda no número de torcedores
que vão ao campo.
Além dos 12 estádios em construção ou reforma no país, para sediar os jogos da Copa de 2014, os
dos clubes Palmeiras e Grêmio seguem esse modelo.
“As arenas hoje têm que ter esse
conceito de multiuso em função
dos custos, que são altos e necessários. O estádio do Inter tem só 38
dias de uso por ano, e você paga o
ano todo por limpeza, manutenção, luz, água”, diz Jorge Avancini,
diretor-executivo de marketing do
gaúcho Internacional. “O conceitos de shopping e loja de conveniência é para você não ficar com
‘elefante branco’ na mão.”
Outro risco é a falta de público
nas partidas. Nas primeiras 24 rodadas, o Campeonato Brasileiro de
2012 recebeu 2,5 milhões de pessoas em 237 jogos. Em todo o torneio de 2011 (38 rodadas), foram
5,6 milhões de pessoas em 380 jogos. Neste ritmo, o torneio atual
deveria ter recebido 3,5 milhões de
pessoas. A Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) não informa dados proporcionais às 24 primeiras
rodadas de 2011.
O novo formato de estádio estimula o consumo, a exemplo do
que já ocorre na Europa e nos Estado Unidos. Os novos, e reformulados, estádios brasileiros ficarão
abertos para o público em geral e
oferecerão lojas, restaurantes panorâmicos e museus temáticos.
A WTorre, construtora da Arena Palestra, do Palmeiras, projeta
arrecadar mais de R$ 150 milhões ao ano com a exploração
do local, da qual tem direito por
30 anos, diz Rogério Dezembro,
diretor de novos negócios. A verba virá de ingresso de shows e
serviços de empresas no espaço.

O Palmeiras deve receber pelo
menos R$ 2 bilhões no período.
Além de jogos, o local pode receber dez shows de grande porte
(55 mil pessoas) e 40 shows menores (15 mil pessoas) ao ano.
O estádio do Morumbi, em São
Paulo, não faz parte do grupo de
projetos modernos, mas já recebe
shows, tem lojas e restaurantes e
vai receber uma loja de 50 m² da
Semp Toshiba, nova patrocinadora
do clube, até o fim do ano. Quem
for ao estádio poderá comprar
uma TV ou um sistema de som.
Os estádios em cidades fora dos
grandes eixos podem ser aproveitados em projetos sociais, diz Maurício Girardello, sócio da PwC Brasil. “O de Natal [onde a atividade
de futebol não é tão robusta], que
foi tão questionado , pode se potencializar como centro de esporte
local”, afirma, “pode ter uma escola, dependendo da maneira que
você o estruture”.
A queda de público nos estádios
tem várias razões e a principal é a
violência. Os clássicos tornaramse, praticamente, jogos de torcida
única. Se o São Paulo, por exemplo,
enfrenta o Corinthians no estádio
do Morumbi, tem direito a ocupar
80% dos lugares — o rival fica com
20%. A ideia é evitar confrontos
violentos, mas a festa na arquibancada também encolheu. Infraestrutura, transporte e preço dos ingressos — o mais barato curta R$
30 — também afastam o torcedor.
A Pluri Consultoria calcula que
o Campeonato Brasileiro tem potencial de movimentar R$ 750 milhões com bilheteria, venda de
produtos dentro e em volta dos estádios e ações de patrocínio. Em
2011, segundo a CBF, o torneio arrecadou R$ 117,6 milhões com
venda de ingresso em 380 jogos.
Este ano, com 237 jogos feitos até
quinta-feira, foram R$ 68 milhões.
“Um dos fatores para as mulheres não frequentarem estádio é o
banheiro”, diz Fernando Ferreira,
diretor da Pluri. “Isso poderia ser
resolvido com uma parceria com
P&G ou Unilever, por exemplo.
Imagina um banheiro [decorado
pela] da Dove? Seria uma ação de
marketing muito forte”. Ele diz
que os clubes estão começando a
pensar em patrocínio além da camisa, mas ainda timidamente.
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Dezembro, da WTorre, projeta arrecadar R$ 150 milhões/ano com Palmeiras

Vender o nome, missão difícil
De São Paulo
O nome de batismo (“naming
rights”) da arena do Palmeiras, em
São Paulo, está sendo disputado
por quatro empresas, segundo Rogério Dezembro, diretor de novos
negócios da WTorre. A construtora, responsável pela obra, pede R$
400 milhões — mesmo valor pedido pelo Corinthians para seu estádio em Itaquera. Mais de dez propostas foram conversadas, diz Dezembro, sendo que duas se concretizaram. “Recusamos porque eram
valores baixos.”
Segundo o Valor apurou, Corinthians e Palmeiras ainda estão
longe de conseguir fechar o contrato para o nome de seus respectivos estádios. “Eles pedem valores absurdos”, diz uma fonte familiarizada com o assunto e que
prefere não ter seu nome revelado. “São valores irreais. Quando
você olha para a arena do Ajax [na
Holanda] e para as arenas daqui,

sabe que [as brasileiras] valem
menos do que estão pedindo.”
Jorge Avancini, diretor executivo de marketing do Internacional,
observa que é difícil fechar a venda
do “naming rights” pois “o torcedor está acostumado a citar o apelido de seu estádio, como Gigante
ou Beira Rio”. Ele diz que o clube já
tentou, sem sucesso, vender cotas
do nome de batismo no passado.
A WTorre vendeu seis cotas de
patrocínio — são 14 no total — do
novo estádio, e o montante equivale a 35% da verba projetada.
Dezembro não abre valores
nem os nomes das empresas que
decidiram patrocinar a arena, apenas diz que elas vão trabalhar
oportunidades de marketing diferentes — de ocupar um camarote
para levar um grupo de clientes
para ver um jogo “ou mesmo testar
um serviço ou equipamento no local”. Uma empresa de telefonia poderia testar a capacidade de sua internet móvel, por exemplo. (LC)

