
O mercado publicitário na inter-
net brasileira cresceu 32% em
2012, para R$ 4,5 bilhões, e se
consolidou como o segundo

maior meio em participação no
bolo publicitário, ultrapassando
jornais e ficando atrás apenas da
TV. Os números foram apresenta-
dos ontem pelo Interactive Adver-
tising Bureau (IAB Brasil), princi-
pal órgão representativo do seg-
mento digital interativo brasilei-

ro, que também traçou projeções
de faturamento e crescimento da
publicidade digital para 2013.

As estimativas da entidade
apontam que o investimento em
publicidade on-line deve repetir
o desempenho de 2012 e crescer
os mesmos 32% em 2013 (núme-

ro que considera display, social
media, search e classificados), o
que representará R$ 6 bilhões
em compra de mídia projetada
para este ano. Os números são
baseados nos dados dos princi-
pais nomes da internet nacional,
mas não leva em conta investi-

mentos em adnetworks (redes
de publicidade que englobam vá-
rios sites) e dispositivos móveis.

“O Digital oferece aos anun-
ciantes alta efetividade, aliada a
ferramentas de mensuração mui-
to poderosas”, afirma Rafael Davi-
ni, presidente do IAB Brasil. ■ iG

Quando se trata da BIC, a pri-
meira ideia que vem à cabeça da
maioria das pessoas é a da famo-
sa caneta esferográfica. Mas a
companhia francesa também
quer ser lembrada pela alta tec-
nologia no desenvolvimento de
barbeadores, especialmente
produtos de maior valor agrega-
do. Mundialmente, a empresa
já é a vice-líder na produção de
lâminas de barbear, com nada
menos do que 3 bilhões de lâmi-
nas fabricadas por ano.

Agora, como parte da estraté-
gia de crescimento, a compa-
nhia escolheu o Brasil para fazer
o lançamento do barbeador BIC
Flex4. “Este é sem dúvida um
marco histórico para a empresa
e o produto é o resultado de cin-
co anos de pesquisas em nosso
laboratório na Grécia”, afirma
Horácio Balseiro, presidente da
BIC do Brasil. Ele informa que o
mercado brasileiro representa
13% dos negócios globais da
companhia, mas que a meta é
“fazer com que o mercado da
BIC no país cresça mais do que
nas demais regiões da compa-
nhia nos próximos anos”.

O segmento de barbeadores
é, dentro da BIC, o terceiro
maior em vendas, segundo o re-
latório de desempenho de 2012
e o que mais cresceu no ano pas-
sado, quando as vendas globais
da companhia chegaram a US$
2,4 bilhões. Enquanto as vendas
de papelaria fecharam o perío-
do com US$ 797 milhões e cres-
cimento de 5%, a unidade de
barbeadores cresceu 13,8% e fe-
chou o ano com US$ 481,8 mi-
lhões em vendas.

O novo produto simboliza a
estratégia da BIC de brigar cada
vez mais pela liderança do setor
no Brasil, que atualmente per-
tence à Gillette, da Procter&
Gamble e com os produtos da
Bozzano, da Hypermarcas, que
só entrou no mercado de barbea-
dores em 2005.

A tecnologia de quatro lâmi-
nas em um aparelho recarregá-
vel, o primeiro da BIC, já é usa-
do pela líder do mercado, mas
segundo Emerson Cação, dire-
tor de marketing da BIC, o dife-
rencial do lançamento está no
conceito ergonômico do apare-
lho, que reúne conforto, segu-
rança e alto desempenho. “Fize-
mos uma pesquisa com 10 mil
consumidores na América Lati-
na e 94% deles disseram que tro-
cariam seu barbeador atual para
usar o nosso aparelho”, diz.

Segundo o executivo, o intui-
to é atrair não só esses clientes
que já utilizam aparelhos Pre-
mium de outras marcas, mas in-
centivar a migração dos consu-

midores que até então usavam
aparelhos mais simples da pró-
pria BIC, mas que estão dispos-
tos a pagar mais pela qualidade
superior. “Hoje 75% das nossas
vendas são de aparelhos descar-

táveis, mas queremos que esses
consumidores migrem para a li-
nha de barbeadores recarregá-
veis”, explicou Balseiro.

Inicialmente o produto é im-
portado e está à venda nas lojas
da rede Walmart, mas a previ-
são é de que nos próximos me-
ses chegue a todo o Brasil, nos
mais de 500 mil pontos de ven-
da onde a marca está presente.
A previsão é de que a partir de
2014 a nova unidade fabril da
empresa em Manaus, que abriga-
rá a linha de produção do Flex4
esteja pronta. “Aí começaremos
a produzir aqui no Brasil tam-
bém”, diz Balseiro.

Ele revela que a construção
da nova área faz parte do inves-
timento em infraestrutura da
companhia para abrigar a pro-
dução desta e de outras linhas
do portfólio. O valor previsto pa-
ra 2013-2014 é de R$ 40 mi-
lhões. A unidade da BIC no Bra-

sil é a única do mundo que reú-
ne a produção de todas as fren-
tes de produtos em um só lugar.
“Geralmente cada produto é fei-
to em uma região”, diz Balseiro.

Nos próximos meses, a BIC
prepara novidades. “Já fizemos
os lançamentos de volta às au-
las do início do ano e estamos
preparando o próximo”, diz Bal-
seiro. Ele revela que novidades
como pilhas recarregáveis, pro-
dutos de papelaria e isqueiros
devem ser anunciadas entre es-
te ano e o próximo.

Para continuar crescendo,
Balseiro diz que a companhia
não descarta novas aquisições,
como a que fez em 2006 quando
comprou a fabricante de etique-
tas Pimaco e em 1997 com a
compra da fabricante de cane-
tas Sheaffer. “Estamos sempre
de olho em oportunidades, mas
ainda não achamos nada que
nos interesse”. ■
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Internet brasileira cresce 32% em publicidade

Marcela Beltrão

Com receita de R$ 4,5 bilhões,
é o segundo maior no bolo
publicitário, atrás apenas da TV

Lançamento do Flex4 inaugura nova fase

de investimentos da empresa no Brasil

Editado por: Rita Karam rkaram@brasileconomico.com.br

Balseiro:metaé fazercom quemercadobrasileiro tenhacrescimentosuperioraosoutrosnogrupo

PARA ELES

Empresas investem em produtos masculinos de higiene e beleza 
cada vez mais sofisticados   

R$ 3,3 bilhões 
VENDAS GERAIS*

Gillette, BIC
e Bozzano

LIDERANÇA EM BARBEADORES

Segmento de barbeadores ganha cada vez mais 
espaço nos negócios da BIC, vendas em US$ milhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 mar. 2013, Empresas, p. 16.




