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Lílian Cunha

Uma das maiores fabricantes de
alimentos e ração animal do
mundo, a americana Mars anun-
ciou ontem que investirá R$ 140
milhões na construção de sua ter-
ceira fábrica de comida para cães
e gatos, no Paraná. O objetivo da
companhia é fazer do Brasil seu
segundo maior mercado mun-
dialmente.

O Brasil está hoje entre os dez
maiores mercados da compa-
nhia, presente em 73 países.
Mas, com aproximadamente
37,1 milhões de cães, o País é o
segundo maior do mundo em po-
pulação canina – e o quarto

maior em número de gatos, com
21,3 milhões de felinos, confor-
me a Associação Brasileira da In-
dústria de Produtos para Ani-
mais de Estimação (Abinpet).

“Isso mostra o quanto há de

terreno para que a Mars cresça
no Brasil”, diz o presidente da
Mars Brasil, Carlos Dieppa.

Ele esteve ontem com o gover-
nador do Paraná, Beto Richa, pa-
ra assinar um protocolo de inten-

ções para a construção de sua
quinta fábrica no Brasil, a tercei-
ra de ração animal.

A empresa tem fábricas de ra-
ção em Mogi Mirim e Descalva-
do, ambas no Estado de São Pau-
lo, e no Recife. Também fabrica
chocolates e alimentos em Gua-
rarema (SP). “Precisávamos de
uma fábrica de alimentação ani-
mal no Sul, onde há uma grande
concentração da população de
animais de estimação”, diz Diep-
pa. “Com ela, vamos ganhar velo-
cidade na distribuição em todos
os estados do Sul”, afirma.

A companhia planeja iniciar a
produção em 2015, mas ainda
não definiu em que cidade será
construída a unidade. “Estamos
negociando com os governos
municipais, mas nossa ideia é es-
colher alguma localidade próxi-
ma a Curitiba”, diz o executivo.

O investimento de R$ 140 mi-
lhões na unidade, segundo Diep-
pa, é alto. “Estamos investindo o

dobro do que normalmente se
gasta para uma fábrica comum
de rações porque a unidade terá
laboratórios e tecnologia de pon-
ta”, afirma.

Mais ração. No ano passado,
conforme dados da associação
do setor, o mercado de comida
para cães e gatos no Brasil movi-
mentou R$ 9,72 bilhões, com um
crescimento de 15,5% em relação
aos R$ 8,41 bilhões registrados
em 2011.

“Nossas vendas acompanha-
ram a evolução do mercado”,
afirma Dieppa, que não revela nú-

meros de vendas regionais. Mun-
dialmente, a empresa teve em
2012 um faturamento de mais de
US$ 30 bilhões, segundo sua as-
sessoria de imprensa.

“O mercado nacional cresceu
bastante até 2008, 2009. Depois
estagnou um pouco, principal-
mente em relação à alimentação
para cães. Para gatos, os núme-
ros crescem ano a ano. Em 2012,
porém, as vendas de ração para
cachorros voltaram a ter um
bom aumento, graças a evolução
econômica da classe C”, diz o
executivo.

No Brasil, a Mars – que tam-
bém é dona das marcas Royal Ca-
nin, de rações super premium,
dos chocolates M&M’s , do arroz
Uncle Ben’s e da linha de alimen-
tos Masterfoods – é líder em ven-
das tanto no mercado de alimen-
tação canina, com 26% de partici-
pação, quanto no de ração para
gatos, com 42% do mercado na-
cional.

A fábrica do Paraná gerará cer-
ca de cem empregos. No total, a
companhia tem 1,6 mil funcioná-
rios no Brasil.

Formação é arma do
e-commerce contra
‘apagão’ de talentos

Mars investe R$ 140 milhões em fábrica de ração no PR
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Eike busca fôlego
financeiro em
acordo com BTG
Além de abrir linhas de crédito para o grupo EBX, o banqueiro
André Esteves também terá influência nas estratégias de negócios

Público. Cardoso, do Buscapé: ensinando empreendedores

Apesar de pagar salários
acima da média do
mercado, empresas têm
dificuldades para achar
mão de obra qualificada

Carreiras

Nayara Fraga

Um profissional júnior que tra-
balha no comércio eletrônico ga-
nha, na maior parte dos casos,
um salário compatível com o da
categoria sênior – se analisados
casos semelhantes em outros
segmentos. O valor recebido che-
ga a ser até 60% superior ao que
o funcionário deveria ganhar
com as qualificações que possui,
segundo estimativas do diretor
da Câmara Brasileira de Comér-
cio Eletrônico (câmara e-net),
Gerson Rolim.

Tamanha distorção torna difí-
cil a contratação de funcionários
no e-commerce. Em pesquisa da
consultoria e-bit, 274 lojas vir-

tuais afirmaram que 65% dos can-
didatos a emprego entrevista-
dos em 2012 não preenchiam re-
quisitos exigidos.

Essa carência de gente capaci-
tada estimula, de um lado, o “rou-
bo” de executivos de empresas
consagradas, como o Submarino
– ex-funcionários do site são figu-
ras frequentes em empreendi-
mentos iniciantes. Por outro la-
do, é também um estímulo à cria-
ção de cursos voltados exclusiva-
mente para o e-commerce.

O grupo Buscapé, que nasceu
com o comparador de preços,
oferece 32 cursos online e três
presenciais em sua universidade
corporativa. As áreas de conheci-
mento variam de logística a SEO
(estratégia para aparecer no to-
po dos resultados de uma busca
na web), e 70% dos professores
são da própria companhia.

“Entre as pessoas que procu-
ram os cursos estão donos de lo-
jas físicas que pretendem abrir
loja virtual e pessoas que veem
oportunidade de construir car-
reira no setor”, diz o diretor da
Universidade Buscapé, Daniel
Cardoso. Uma empresa de
e-commerce precisa de profis-
sionais com conhecimento em
marketing digital, links patroci-
nados, métricas na web, atendi-
mento ao cliente e logística.

Segundo Cardoso, na Univer-
sidade Buscapé ensina-se inclu-
sive o que não fazer: por exem-
plo, montar um site animado to-
do em Flash, que não é facilmen-
te achado no Google. Há lições
ainda sobre os empreendimen-
tos que têm maior chance de ob-
ter sucesso. “Hoje, ou você parte
para o nicho ou tem uma ideia
revolucionária”, diz André Luce-
na, que fez um curso no Buscapé
e pretende montar um site de ar-
tigos para corrida de rua.

A iniciativa do Buscapé tam-

bém tem um interesse comer-
cial. O grupo tem 14 empresas e
os cursos ensinam como usar os
serviços dessas companhias.

Há também outros projetos

voltados para o ensino do e-com-
merce no País. A câmara e-net
diz que vai ministrar cursos a par-
tir de abril de 2013 em parceria
com o Sebrae. A E-commerce

School, de São Paulo, tem hoje
20 cursos na grade que custam
de R$ 30 a R$ 3 mil. Já a ESPM
forma 100 alunos por ano, desde
2007, no curso “E-commerce: os
novos caminhos do varejo”.

Saída. Já a Netshoes, que ven-
de calçados e acessórios na web,
investe no treinamento interno
de sua mão de obra para não ter
de participar de “leilões” por tra-
balhadores. A empresa tem um
centro de treinamento que ocu-
pa um andar inteiro de sua sede,
em São Paulo. O total de horas
de treinamento aumentou de 20
mil, em 2010, para 153 mil, no
ano passado. A Netshoes, que ho-
je mantém uma “escola de negó-
cios”, montará sua própria uni-
versidade corporativa este ano.

● Perdas

Dose dupla. Além de acordo com BTG, Eike anunciou ontem joint venture com a britânica BP

Potencial. Dieppa, da Mars, vê espaço para expansão no País

● Perfil

Mônica Ciarelli
Antonio Pita / RIO

O empresário Eike Batista fe-
chou um acordo financeiro
com o banco BTG Pactual, de
André Esteves, para dar mais
fôlego financeiro aos seus ne-
gócios, que passam por uma
crise de confiança desde ju-
nho do ano passado, quando a
petroleira do grupo anunciou
metas de produção abaixo do
esperado inicialmente no cam-
po Tubarão Azul.

Em nota, a holding EBX infor-
mou que a “dobradinha” envol-
ve aconselhamento financeiro e
abertura de linhas de crédito pa-
ra os projetos do grupo. “Esta
parceria é, acima de tudo, uma
parceria para o sucesso do Bra-
sil”, afirmou Eike Batista. Diante
dos reveses enfrentados por
seus negócios, o empresário caiu
do 7º para o 100º lugar na lista
dos bilionários da revista Forbes.
Em um ano, sua fortuna enco-
lheu em US$ 19,4 bilhões.

A EBX informou que será cria-
do um com um Comitê de Ges-
tão Estratégica e Financeira for-

mado por executivos da EBX e
de sócios do BTG Pactual. O co-
mitê, que será comandado por
Eike Batista e por André Esteves,
vai se reunir semanalmente para
discutir estratégias de negócios.
Na nota, a EBX destaca que o ne-
gócio acordo não implica em ex-
clusividade do BTG na presta-
ção de serviços financeiros para
o grupo do empresário.

Pelo negócio, a remuneração
do banco de investimentos será
calculada com base no desempe-
nho das companhias do conglo-
merado. Segundo Eike, o mode-
lo adotado permitirá um alinha-
mento total dos interesses. “Es-
ta parceria exemplifica, uma vez
mais, nossa disposição de apoiar

projetos únicos do setor real da
economia e o empreendedoris-
mo nacional, do qual o Eike Batis-
ta é um ícone”, afirmou Esteves.

Nova empresa. O grupo EBX,
do empresário Eike Batista, tam-
bém anunciou ontem a criação
de uma joint venture com o bra-
ço americano da companhia bri-
tânica BP para comercializar e
distribuir combustíveis navais.
A MFX (Marine Fuel X) deve ini-
ciar atividades ainda neste ano
no Porto de Açu, norte fluminen-
se, com foco no mercado local.

O anúncio causou alta de
8,36% nas ações da LLX na
BM&F Bovespa. A empresa de lo-
gística do grupo é a responsável
pela construção do porto. O va-
lor de investimento da nova em-
presa, que atuará com a marca
BP Marine, não foi divulgado.

Para analistas, a empresa aten-
derá a uma demanda de merca-
do que a Petrobrás estaria igno-
rando. “É um movimento que o
Eike Batista já poderia ter feito
há mais tempo, de olhar as lacu-
nas que a Petrobrás deixa”, disse
o consultor Adriano Pires.

● Multinacional familiar
A Mars é considerada a terceira
maior empresa familiar dos Esta-
dos Unidos e nunca abriu seu
capital. Seus controladores são a
quarta geração de Frank C. Mars,
que fundou a empresa em 1911.

Empresa, que também
fabrica chocolates e
alimentos, prevê iniciar
a produção da nova
unidade em 2015

DANIEL CARDOSO
DIRETOR DA
UNIVERSIDADE BUSCAPÉ
“Entre as pessoas que procuram
os cursos estão donos de lojas
físicas que pretendem abrir loja
virtual e pessoas que veem
oportunidade de construir
carreira no setor.”

US$ 19,4 bi
foi a redução da fortuna
do empresário Eike Batista
entre 2011 e 2012, de acordo
com os cálculos feitos pela
revista ‘Forbes’
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B15.




