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Brasil sedia maior salão de automóveis
de sua história, com mais de 500 modelos
O Brasil sedia a partir da próxima semana a maior exibição de
automóveis de sua história, com recorde de modelos e marcas. O Salão
Internacional do Automóvel de São Paulo terá cerca de 500 carros
expostos de 49 marcas de 38 montadoras, numa evolução ante a última
edição do evento em 2010, que contou com 42 marcas e 450 carros
expostos. A expectativa de público é de 750 mil visitantes. Reuters

Brasil será a 3ª maior operação da
Danone nos próximos dois anos
Em 2013, subsidiária brasileira se aproximará da Espanha ao passar dos R$ 2 bilhões em faturamento
Rodrigo Capote

Fábio Suzuki
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Principais números da Danone
FATURAMENTO
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R$ 1,9 bilhão

A

Para manter as vendas em alta
no Brasil, a Danone investirá
mais R$ 100 milhões no próximo ano para expandir sua capacidade de produção no país, seja na expansão dos itens atuais
como em novidades para reforçar seu portfólio. A mesma verba foi inserida em suas unidades neste ano e inclui o relançamento de sua primeira linha de
iogurtes, agora apresentado como “O Verdadeiro Danone” e
que estarão nas prateleiras de todo o país já nesta semana.
As iniciativas deste ano também incluiram a introdução da
embalagem PET de 1,350 litro
no segmento, que chegou ao
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Novidades no portfólio

de 6,5 quilos ao ano, nível considerado muito baixo quando
comparado a outros países.
“Nossos vizinhos argentinos
consomem quase o triplo de iogurtes que os brasileiros e isso
mostra o potencial de crescimento que temos no Brasil”,

ar

mercado no mês passado com investimento de R$ 50 milhões na
fábrica de Poços de Caldas- MG.
“Temos que trabalhar para
ter produtos mais acessíveis a
todas as classes brasileiras”, disse Lozano. Segundo a empresa,
o consumo per capita no país é

é

Lozano, presidente da Danone: trabalho para ter produtos mais acessíveis para todas as classes sociais

ão

A operação brasileira da gigante
de alimentos Danone entrará para o rol das três maiores em faturamento da multinacional sediada na França dentro de dois anos.
A expectativa de alcançar essa posição de destaque nos negócios
do grupo deve-se ao crescimento
entre 12% e 15% nas vendas que
a subsidiária tem obtido nos últimos anos no mercado brasileiro,
onde chegará à casa dos R$ 2 bilhões de receita anual em 2013.
Além de integrar o time formado por seis países que encabeçam a estratégia de expansão da companhia mundialmente, o Brasil tem a seu favor
a crise europeia que tem afetado os negócios da empresa na
Espanha, país que ocupa hoje a
3ª colocação dentro do grupo.
Atualmente, os dois maiores
mercados da Danone são Estados Unidos e França.
“O crescimento na Europa está mais devagar e a estratégia da
empresa tem sido compensar as
vendas com investimentos nos
países emergentes”, afirmou ao
BRASIL ECONÔMICO Mariano Lozano, presidente da Danone Brasil,
ao comentar que o país está ao lado de México, Indonésia, China,
Rússia e Estados Unidos, que são
atualmente os mercados prioritários para a multinacional e que
respondem hoje a 60% do crescimento global do grupo.
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Produtos em destaque

CONSUMO DEMOCRÁTICO
Danone apresenta bons
índices de consumo em todas
as classes sociais
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Fonte: empresa

3ª maior fábrica
(Poços de Caldas)

compara o executivo da Danone, para quem o consumo per
capita no país chegará a 10 quilos ao no até 2016. Hoje, o mercado brasileiro de iogurtes movimenta cerca de R$ 5 milhões e a
Danone afirma ter uma participação em valor de 38%.

53%

Danone

38%

CLASSE C

30%

Danone

40%

CLASSE D/E
Iogurtes do mercado

17%

Danone

22%

Mesmo considerando o relançamento da linha Danone como a
principal iniciativa no país nesse ano, a empresa não terá uma
grande ação publicitária para divulgar os itens. A estratégia da
empresa é centralizar as ações
nos pontos de venda, como adotar prateleiras mais modernas
para chamar a atenção dos consumidores para seus produtos.
“Pesquisas mostram que apenas 29% das pessoas que vão ao
supermercado passam pela parte
de laticínios e só 9% delas compram iogurte. Nosso trabalho tem
que estar focado nesse público”,
comenta Lozano. Segundo ele, a
empresa investe 10% de sua receita em comunicação e mídia, o que
envolverá uma verba de R$ 200
milhões para o próximo ano. ■

Crise afeta
negócios
da companhia
na Europa
Recessão enfrentada por Itália
e Espanha tem impactado as
vendas da companhia na região

Enquanto o cenário é de otimismo para a Danone no mercado
brasileiro, a crise que atinge a
Europa tem atrapalhado as vendas da companhia na região. Segundo a empresa, as condições
de negócios se deterioraram ainda mais no sul do Velho Continente no terceiro trimestre,
principalmente pela recessão
pelo qual passam Espanha e Itália, que têm prejudicado as vendas na principal divisão do grupo francês, a de laticínios.
“Não esperamos mudança
nas tendências para os próximos meses. O ambiente continua favorável em todas as regiões, exceto na Europa”, disse
o vice-presidente financeiro da
Danone, Pierre-Andre Terisse.

Para 2012, a Danone
manteve a meta
de crescimento de
vendas de 5% a 7%
A companhia, que alertou
em junho para uma queda no
lucro anual, conforme consumidores espanhóis passaram a
comprar marcas mais baratas,
informou que as vendas no terceiro trimestre subiram 5% sobre o mesmo período do ano
passado, para € 5,257 bilhões
(US$ 6,85 bilhões).
O resultado ficou em linha
com a estimativa média de €
5,211 bilhões em uma pesquisa
da Reuters com 14 analistas.
Para 2012, a Danone manteve
a meta de crescimento de vendas entre 5% e 7%. A empresa
reiterou esperar que a margem
operacional no ano caia 0,5 ponto percentual, para 14,2%. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.

