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Guloseimas Fabricante argentina investe R$ 32,5 milhões
em lançamento e prevê receita total de R$ 1,8 bi em 2016

Arcor vai disputar
mercado de bombons
Andréa Licht
De São Paulo

A argentina A r c o r, fabricante
de chocolates, chicletes, balas e
biscoitos, anuncia hoje seu proje-
to mais importante para o ano de
2013 no Brasil. Com investimen-
tos de R$ 32,5 milhões, coloca no
mercado o “Bon o Bon” para dis-
putar a venda avulsa de bombons
com os líderes históricos Sonho
de Valsa e Ouro Branco, da Lacta, e
Serenata de Amor, da Garoto.

O país é o maior mercado con-
sumidor de bombons avulsos no
mundo, segundo a Nielsen. En-
quanto em outros países predo-
mina o hábito de comprar o pro-
duto em caixas, aqui compra-se
com maior frequência por im-
pulso e por unidade. É um negó-
cio que movimenta 25 mil tone-
ladas e R$ 500 milhões e cresce
entre 5% e 6% anualmente. E a Ar -
cor quer um pedaço desse seg-
mento, além de ampliar sua par-
ticipação nas vendas de chocola-
te em geral. “Nossa posição é de-
safiar esse mercado e o bombom
é só o começo”, diz o diretor-ge-
ral Oswaldo Nardinelli Filho, há
18 meses no cargo e com expe-
riência de 27 anos em empresas
do mesmo ramo como Cadbur y e
Wa r n e r - L a m b e r t .

O Bon o Bon chega ao varejo
nas regiões Sul e Sudeste na pró-
xima semana, nas versões origi-

nal (amendoim), beijinho e bri-
gadeiro — os dois últimos sabo-
res exclusivos no Brasil. Fabrica-
do e exportado para mais de 60
países, o bombom estreia inova-
ções na embalagem no Brasil. Em
parceria com a Cargill, a Conver -
flex, empresa de embalagens
plásticas da Arcor, desenvolveu
uma película a partir da fibra do
milho. O resultado é uma emba-
lagem com matéria-prima 52%
renovável. Com a Bosch alemã,
foi criada uma máquina que faz a
selagem por ultrassom.

Na Argentina, onde a indús-
tria foi fundada em 1951 em Ar-
royito, província de Córdoba,
pela família Pagani, o Bon o Bon
detém 45% do mercado e no
Chile, 25%. No Brasil, o produto
será vendido a R$ 0,70 a unidade
e o objetivo é chegar a uma re-
ceita de R$ 45 milhões até o fim
do ano, perto de 1% do mercado
dos bombons avulsos.

Dona de uma participação de
4,5%, segundo dados Nielsen, a
Arcor é uma espécie de Liliput no
mercado de chocolates brasilei-
ro, que movimentou RS$ 5,5 bi-
lhões em 2012 e cresceu 5,8% em
faturamento e 2,9% em volume.
Sua maior concorrente é a Lacta,
marca da Mondelez e dona dos
bombons Sonho de Valsa e Ouro
Branco, que detêm 41,1% e 20,7%
do segmento de bombons avul-
sos, respectivamente.

Em 2013, a Arcor planeja acele-
rar o crescimento no país — sua se-
gunda maior operação depois da
Argentina. Em 2012, a companhia
aumentou o volume de vendas em
20,6% — sete vezes mais que o cres-
cimento do mercado brasileiro — e
fez o faturamento crescer 11%, pa-
ra RS$ 1,1 bilhão. A expectativa pa-
ra este ano é um aumento de 15%
nas vendas, puxado por chocola-
tes. Apenas em marketing serão
gastos R$ 70 milhões, 40% a mais
do que no ano anterior. Em am-
pliação de capacidade serão inves-
tidos R$ 20 milhões.

Segundo Nardinelli, a estraté-
gia da fabricante é impulsionar o
crescimento de suas principais
marcas de chocolate como Arcor
e Tortuguita, além das balas But-
ter Toffees e biscoitos Danix. Po-
rém, é em chocolates que está a
meta mais agressiva da Arcor, que
pretende dobrar a receita no seg-
mento, atualmente correspon-
dendo a 25% do faturamento to-
tal, para R$ 500 milhões até 2015.

A Arcor tem uma projeção ou-
sada de faturar R$ 1,8 bilhão no
país em 2016. “Nossa prioridade
é o crescimento orgânico e não
as aquisições”, diz Nardinelli. A
empresa, que mantém um cen-
tro de pesquisa e desenvolvi-
mento em cada fábrica, fez 30
lançamentos em 2012. Neste
ano, só para a Páscoa foram cria-
dos 30 produtos.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Nardinelli, diretor-geral da Arcor no Brasil, espera elevar as vendas em 15% este ano: “O bombom é só o começo”

O segredo da Strand, que vende livros novos e usados em NY
L i v ra r i a s
Gisele Regatão
Para o Valor, de Nova York

Numa tarde de segunda-feira
chuvosa, a livraria Strand está
cheia de clientes. Situada no
bairro do East Village em Nova
York, a loja de cinco andares,
com 975 metros quadrados de
área, não só é uma instituição
cultural na cidade, mas uma ra-
ra sobrevivente no turbulento
mercado de venda de livros.

Espremida entre estantes, uma
pequena escrivaninha no andar
térreo é o escritório do dono da
Strand, Fred Bass. Ele tem 84 anos
e trabalha na livraria desde os 13
— a loja foi fundada por seu pai
Benjamin Bass em 1927. Fred
Bass gerencia o negócio com sua
filha Nancy Bass Wyden. “Eu ado-
ro sentir e tocar livros,” diz ele,
em entrevista ao Va l o r . “A gente
trabalha duro, e não desiste.”

Considerando o mercado atual,
não faltam razões para desistir. O
crescimento das vendas pela inter-
net e a recente proliferação de li-
vros eletrônicos levou centenas de
pequenas livrarias a fecharem as
portas. Até a grande rede de livra-
rias Borders, que tinha 650 lojas,
foi à bancarrota no ano passado.

Nos Estados Unidos, sobram
livros nas prateleiras do varejo.
As vendas totais de livros impres-
sos caíram 9% no mercado ameri-
cano ano passado, segundo a
Nielsen BookScan. A queda é de
22% desde 2007, quando os livros
digitais começaram a crescer.

Outras lojas também lutam
para sobreviver. Maior cadeia de
livrarias dos EUA, a Barnes & No-
ble anunciou recentemente que
vai fechar um terço das suas 689
lojas na próxima década.

Qual é então o segredo da
Strand, que há 86 anos vende li-
vros? “Nós temos os livros, e te-
mos ótimos preços,” resume Fred
Bass. O acervo é de precisamente
de 2,5 milhões de livros, distri-
buídos nas estantes da loja e em
dois galpões de armazenagem
no bairro do Brooklyn. E embora
Bass reconheça que a loja tenha
perdido “1% ou 2%” de vendas
por ano nos últimos anos, em
2012 as vendas voltaram a subir.

Numa economia que cresce
devagar e muitos consumidores
buscam descontos, a Strand se

beneficia pela venda de livros
usados. A empresa começou co-
mo loja de livros de segunda-
mão, e estes, ainda hoje, repre-
sentam metade da receita.

A Strand também vende pela in-
ternet — 20% da receita total —,
mas não entrou no mercado de li-
vros digitais. “Livros eletrônicos
custam US$ 9,95, mas nós temos os
mesmos livros, de verdade, por
US$ 7,95,” diz Bass. “De certa for-
ma, os livros eletrônicos até nos
ajudaram, porque os clientes per-
cebem o quão barato nossos livros
s ã o.” Na calçada da loja, na esquina
da Broadway com a rua 12, estan-
tes mostram livros por menos ain-
da, na faixa de US$ 1 a US$ 3.

A Strand consegue oferecer
preços competitivos porque ven-
de muito, diz Bass, e compra em
grandes quantidades. E a empresa
também tem diversificado suas
operações. Uma das áreas de cres-
cimento é a venda de bibliotecas
personalizadas para clientes ri-
cos. Há demanda para aluguel de
livros para filmes e shows de tele-
visão; e eventos com escritores,
com venda de ingressos. A Strand

também fatura com produtos co-
mo bolsas, canecas e doces com a
marca da loja; e vendendo livros
raros para colecionadores.

Aos sábados e domingos, Bass
visita clientes, com hora marca-
da, em suas casas em busca de ra-
ridades. “Essa é a parte mais di-

vertida, que eu mais gosto”, diz.
E se tem uma coisa que mudou

na Strand é o atendimento, se-
gundo o filho do fundador. Seus
175 funcionários são muito me-
lhor treinados hoje do que anti-
gamente, sabem muito sobre li-
vros e muitas vezes encaminham
os clientes até as estantes. “É um
negócio familiar, não somos par-
te de uma cadeia, e muita gente
hoje está procurando uma aten-
dimento diferenciado,” diz a ge-
rente de marketing da compa-
nhia, Jessica Strand, cujo sobre-
nome não tem relação com a loja.

Mesmo com o mercado extre-
mamente competitivo, a Strand
não é a única livraria independen-
te que sobrevive nas ruas de Nova
York. A Community Bookstore (ou
livraria da comunidade) está no
bairro de Park Slope, no Brooklyn,
há 42 anos. Uma loja muito me-
nor, ela tem 14 mil livros, numa
área de 160 metros quadrados.

A Community Bookstore pas-
sou por maus bocados, e só não fe-
chou faz alguns anos porque a an-
tiga dona fez um apelo à comuni-
dade, e muitos se prontificaram a

ajudar, trabalhando na loja de
graça, apoiando a administração.

Ezra Goldstein comprou a loja
há dois anos e meio. Ele nunca
tinha tido uma livraria antes,
nem sequer tinha experiência
conduzindo um negócio. Golds-
tein diz que a livraria consegue
sobreviver, e tem inclusive regsi-
trado crescimento de vendas nos
últimos anos, porque a clientela
do bairro apóia a loja.

Ele, que vive há 28 anos no
bairro, diz conhecer muito bem
a vizinhança de classe média,
com alto grau de instrução.

“Não oferecemos apenas com-
modity, mas uma atmosfera
completa para as pessoas conver-
sarem, lerem, e manusearem li-
vros”, diz. A experiência na loja
inclui até a presença do gato de
Goldstein, o Pequenino, que pas-
seia pelos tapetes e poltronas.

Embora exista uma loja da
Barnes & Noble a seis quadras da
Community Bookstore, e outra
livraria independente acaba de
abrir no bairro, Goldstein diz
que a loja dá lucro. “Muitas li-
vrarias têm fechado”, diz. “As
que sobreviveram é porque sa-
bem o que estão fazendo.”

A Community Bookstore tam -
bém usa a internet, mas ainda
não está no mercado de livros
eletrônicos. E como a Strand,
tem investido mais no negócio
de eventos literários, com escri-
tores locais. Apesar da queda ge-
ral nas vendas de livros, Golds-
tein é otimista sobre o futuro.

“Em dez anos, tenho certeza
que ainda estaremos aqui,” diz.
“Vai ser cada vez mais difícil, mas
eu não vejo as livrarias desapare-
cendo para sempre.”

Talvez o segredo de empresá-
rios como Fred Bass e seu pai, o
fundador da Strand, seja sim-
plesmente a persistência.

Depois que a tempestade San-
dy deixou áreas de Manhattan
sem luz por vários dias, no fim
de outubro, a Strand teve que fe-
char as portas por uma semana.
Fred Bass disse que queria abrir
a loja de qualquer jeito, usando
uma porção de lanternas.

“Eu estava até pedindo para
vários amigos me darem lanter-
nas”, contou. Ele só desistiu por-
que os advogados da loja não o
deixaram seguir com seu plano.
Mas não foi uma briga fácil, ele
diz, orgulhoso.

D I V U LG A Ç Ã O

Strand, na esquina da Broadway com a rua 12, em Nova York, foi fundada em 1927 e tem um acervo de 2,5 milhões de livros: em 2012 as vendas voltaram a subir

D I V U LG A Ç Ã O

Fred Bass, dono da Strand, conta o segredo: “Nós temos ótimos preços”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 fev. 2013, Empresas, p. B5.




