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Bombril aumenta receita em 16%
L i m p ez a
Tatiane Bortolozi
De São Paulo

Sete anos após a família Sam-
paio Ferreira reassumir o controle
da Bombril, a fabricante de produ-
tos de higiene e limpeza diz estar
em sua melhor fase. A empresa fa-
turou R$ 984 milhões em 2012,
16% acima do exercício anterior e
mais que os 14% previstos para o
ano. Em 2013, espera manter o
avanço da receita em dois dígitos.

A Bombril faturou mais com a
ampliação do portfólio na catego-
ria de produtos de higiene e limpe-
za, diz Pedro Brandi, diretor finan-
ceiro e de relações com investido-
res. O volume de vendas subiu 8,6%
no ano passado e, combinado com
os repasses de preços para incor-
porar os efeitos do câmbio e da in-
flação, resultou no crescimento da
primeira linha do balanço.

As vendas em categorias além
da palha de aço, na qual a marca
é sinônimo de produto, foi im-
pulsionado pela campanha “Mu -
lheres Evoluídas”, com as come-
diantes Dani Calabresa, Marisa
Orth e Monica Iozzi, lançada pela
agência DPZ, do grupo francês
Publicis, em 2011. “A ideia foi re-
juvenescer a marca ao adotar
uma nova linguagem para tratar
a mulher da nova classe média”,
diz Marcos Scaldelai, diretor de
marketing da Bombril.

A companhia, que ficou conhe-
cida pelo garoto Bombril, inter-
pretado pelo ator Carlos Moreno,
ideia do publicitário Washington
Olivetto, da agência W/McCann,
anunciou esta semana o fim de
uma parceria de 35 anos com a
agência. “A Bombril não tem verba
suficiente para manter as duas
agências. Depois de um processo
de concorrência, decidimos con-
centrar os esforços na DPZ”, afirma

Scaldelai. A empresa investe entre
R$ 60 milhões e R$ 70 milhões em
publicidade por ano.

O principal objetivo da empresa
neste momento é crescer com ren-
tabilidade, diz Brandi. “Até 2011, a
Bombril dedicou-se a entrar em
categorias nas quais ainda não es-
tava em soluções de limpeza. Des-
de 2012, o esforço é para levar ao
mercado produtos diferenciados”,
acrescenta Scaldelai, citando os
limpadores de tela LCD e para má-
quinas de lavar roupas.

A Bombril encerrou 2012 com
um patrimônio líquido negativo
de R$ 15,7 milhões e prejuízo atri-
buído aos controladores – base pa-
ra a distribuição de dividendos –
de R$ 24,6 milhões. Enquanto o
primeiro indicador teve melhora
de 58%, o segundo piorou em 27%.
Se este ano marcará a virada da
companhia, o diretor financeiro
não arrisca dizer, mas garante que
está otimista. “O primeiro trimes-

tre foi muito melhor que em anos
anteriores”, diz Brandi.

O portfólio da empresa compre-
ende mais de 500 itens de limpeza
doméstica, dividido em 31 marcas
e 62 categorias. A expectativa é le-
var mais produtos às prateleiras
nos próximos meses, após mais de
37 lançamentos em 2012.

A empresa pretende investir no
aumento da capacidade da fábrica
de Abreu e Lima (PE) e negocia
uma parceria com o governo de
Pernambuco e o Banco do Nordes-
te. Na unidade de Sete Lagoas (MG)
há também um projeto de expan-
são após gastos de mais de R$ 8 mi-
lhões com modernização. Na ma-
triz, em São Bernardo do Campo
(SP), é preciso expandir os locais
de armazenamento, segundo o di-
retor financeiro. A empresa con-
tratou um diretor industrial no
fim de janeiro para remapear os
investimentos após revisitar as três
fábricas, diz Brandi.

P&G acirra disputa em
produtos para cabelo
B e l ez a
Letícia Casado
De São Paulo

A Procter & Gamble (P&G) lança
hoje 13 produtos para cuidados
com cabelos das linhas Pantene,
Head & Shoulders e Wella Pro Se-
ries. A ofensiva aumenta a disputa
num mercado que movimentou
R$ 5,6 bilhões nos 12 meses encer-
rados em fevereiro, segundo dados
Nielsen informados pela compa-
nhia. A P&G é a terceira maior em-
presa do segmento no país, com
participação de 11% em valor, atrás
de L’Oréal e de Unilever.

A multinacional não abre os in-
vestimentos nos novos produtos,
mas informa que aplica global-
mente mais de US$ 2 bilhões por
ano em pesquisa de desenvolvi-
mento. Em janeiro, relançou a li-

nha Pantene no Brasil, com novas
embalagens e versões. A compa-
nhia deve somar 90 lançamentos
na categoria este ano no país. Em
março, a Unilever, dona das mar-
cas Seda e TRESemmé, anunciou
investimentos de R$ 500 milhões
em marketing para o segmento
em 2013, com 70 novos itens.

Para colocar o plano para o
mercado brasileiro em prática, a
P&G ampliou as linhas de produ-
ção de sua fábrica em Cidade de
Deus, no Rio, segundo Juliana
Azevedo, diretora de marketing
de beleza da companhia para a
América Latina. Também haverá
linhas importadas, como um tô-
nico que promete dar a sensação
de mais volume e a linha de reju-
venescimento capilar. “A brasilei-
ra está continuamente à procura
de inovação e produtos de alta
p e r f o r m a n c e”, diz a executiva.

TAM e Gol têm perda recorde de R$ 2,7 bi em 2012
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

A Gol e  a TA M acumularam pre-
juízo liquido de R$ 2,75 bilhões em
2012, o pior resultado combinado
da história das duas maiores com-
panhias aéreas brasileiras. Na Gol,
as perdas somaram R$ 1,51 bilhão,
as maiores em 12 anos de opera-
ção. Na TAM, o prejuízo foi de
R$ 1,24 bilhão, o segundo maior de
sua história e o quarto maior no
ano no país, se comparado com as
empresas de capital aberto em
2012 (ver quadro ao lado). Em
2011, as perdas combinadas de
Gol e TAM ficaram em R$ 1 bilhão.

Apesar de ter fechado o capi-
tal após a fusão com a chilena
LAN, para a criação da Latam, a
TAM, pela lei das Sociedades
Anônimas, ainda é obrigada a
publicar alguns resultados.

Analistas disseram que, além da
desvalorização do dólar e do custo
do combustível, prejudicou a Gol e
a TAM a busca por participação de

mercado com preço. Segundo eles,
porém, a tendência para 2013 é de
uma melhora nos resultados, prin-
cipalmente por causa da redução
da oferta que as duas empresas
têm implementado desde o se-
gundo trimestre de 2012.

“Foi um ano complicado para a
TAM e para a Gol. A demanda não
estava tão aquecida, principal-
mente no primeiro semestre. Elas
não tiveram poder de preço. Mui-
tas promoções foram feitas”, disse
Felipe Rocha, analista da Omar Ca-
margo Investimentos, .

O especialista em aviação da
Coppe/UFRJ, professor Elton Fer-
nandes, também citou a concor-
rência por preço como efeito nega-
tivo em 2012. “As empresas têm a
sua receita concentrada em passa-
gens. Com a concorrência por pre-
ço, não conseguem chegar ao pon-
to de equilíbrio”, afirmou Fernan-
des. “As empresas tentam manter a
participação de mercado com pre-
ç o”, acrescentou.

A TAM teve um aumento de
19,3% nos custos e despesas opera-
cionais em 2012 ante 2011, para

R$ 14,3 bilhões. Na Gol, a alta de
gastos foi de 15,7%, para R$ 9 bi-
lhões no ano passado, na mesma
base e comparação.

“Não recomendamos nenhuma
exposição ao setor aéreo, que é
muito difícil no Brasil. Tem o risco
cambial, dívida em dólares, servi-
ços de manutenção em dólares. O
preço do combustível e as tarifas
de aeroportos são muito altas”,
disse Richard Cole, analista da XP
I nv e s t i m e n t o s .

Para 2013, analistas acreditam
que as perspectivas são de melho-
ria. “Gol e TAM iniciaram um corte
de capacidade que devem produ-
zir resultados neste ano. Não acre-
dito em uma alta de combustível,
como teve em 2012. O dólar tam-
bém não deve ter uma pressão
grande neste ano”, disse Rocha, da
Omar Camargo Investimentos.

No Brasil, o querosene de avia-
ção acumulou alta de 12,63% em
2012. No primeiro bimestre deste

ano, a variação acumulada está
negativa em 2,75%. “Se estão re-
duzindo a oferta vão encher mais
os aviões e reduzir os custos”, dis-
se Fernandes, da Coppe/UFRJ.

No acumulado de 2012, a Gol
registrou redução de 5,38% na
oferta de assentos no mercado do-
méstico, com recuo de 3,26% no
fluxo de passageiros transporta-
dos em relação a 2011. A TAM mos-
trou redução de capacidade de
1,06% e aumento de 5,86% na de-

manda na mesma base de compa-
ração. Para 2013, as duas planejam
corte médio de 7% na capacidade.

Com os desempenhos de 2012,
Gol e TAM acompanham maioria
das companhias aéreas dos Esta-
dos Unidos e da Europa, que mos-
traram perdas com o impacto do
aumento no preço do combustí-
vel. Os resultados da TAM de 2012
são da holding TAM S.A e de suas
controladas. Representam um au-
mento de 272% ante o prejuízo de
R$ 335 milhões de 2011.

Na Europa, em meio à crise fi-
nanceira, a Air France KLM teve
prejuízo de € 1,19 bilhão, enquan-
to a IAG, holding da fusão entre a
British Airways e a espanhola Ibe -
ria, teve perdas de € 923 milhões.
ALufthansa, beneficiada por ven-
da de ativos, lucrou € 990 milhões.

A US Airways e  a Delta Air Lines
foram as únicas entre as aéreas
americanas de grande porte a ter
lucro em 2012, de US$ 637 milhões
e de US$ 1,6 bilhão, respectiva-
mente. A American Airlines teve
prejuízo de US$ 1,88 bilhão. A Uni -
ted perdeu US$ 723 milhões.

Fontes: Demonstrações Financeiras Padronizadas/CVM e empresas. Elaboração: Valor Data. 
* Resultado líquido atribuído a sócios da empresa controladora (extraído dos balanços consolidados de cada empresa)  

No vermelho 
Os maiores prejuízos de companhias abertas em 2012 (inclui TAM) * 

Eletrobras

PDG Realty

GOL

TAM

OGX Petróleo

MMX Mineração

Braskem

Fibria

Usiminas

Lupatech

Energia elétrica

Construção

Transporte aéreo

Transporte aéreo

Petróleo e Gás

Mineração

Química e Petroquímica

Papel e Celulose

Siderurgia

Mecânica

Empresa Setor Prejuízo (R$ milhões)

-6.878,9

-2.177,1

-1.512,9

-1.245,1

-1.138,7

-792,4

-731,1

-704,7

-639,6

-560,7

R$ 2,75 
bilhões
foi o prejuízo 
líquido combinado 
de Gol e TAM
em 2012, o pior 
resultado conjunto 
da história das 
duas companhias.

Bebidas Maior fabricante de cerveja do país, Ambev trabalha com demanda franca e compra mais cara de insumos

Aumento de 2% do IPI “é uma pancada”
ANA PAULA PAIVA / VALOR

João Castro Neves, presidente da Ambev: “Este vai ser um ano mais difícil que a média dos dois últimos anos”

Andréa Licht e Cynthia Malta
De São Paulo

A A m b e v, maior fabricante de
cerveja do país e a de maior valor
na bolsa de valores, tem um ano
desafiador pela frente. O câmbio
desfavorável torna a compra de
commodities como açúcar e malte
mais cara, a demanda está em de-
saceleração e, desde a segunda-fei-
ra, o Imposto sobre Produto Indus-
trializado (IPI) para cerveja carre-
ga um aumento real de 2%.

“Este vai ser um ano mais difí-
cil que a média dos dois últimos
anos”, disse o presidente da Am-
bev, João Castro Neves em entre-
vista ao Va l o r . A combinação de
fatores macroeconômicos e de
mercado deixa o executivo com o
“otimismo neutro” para 2013.

O impacto nos preços da cerveja
virá, mas não é imediato. No ano
passado, o preço da cerveja no país
subiu 13,56%, segundo o IBGE, que
mede o índice da inflação oficial
no país, o IPCA. Este índice geral fe-
chou 2012 com alta de 5,84%.

O comando da Ambev costuma
dizer que baliza o aumento de pre-
ço de seus produtos de acordo com
a inflação. O ideal, num horizonte
de dez anos, é que o preço da cerve-
ja suba de acordo com a inflação,
observa o presidente da Ambev.
“Desta vez deverá ficar acima desta
m é d i a”, diz.

Em sua visão, um aumento real
de 2% no IPI em um cenário de
desaceleração de demanda e
câmbio desfavorável para com-
prar insumos cotados em dólar

“é uma pancada”.
Para o diretor executivo da As-

sociação Brasileira da Indústria
da Cerveja (Cerv Brasil), Paulo Pe-
troni, a indústria estava prepara-
da para este aumento previsto
para acontecer uma vez a cada
semestre pelos próximos três
anos. “Mas é um fator ofensivo a
mais no crescimento que já não
está tão alto”. No primeiro tri-
mestre deste ano a produção de
cerveja somou 3,3 bilhões de li-
tros, segundo o Sicobe (sistema
da Receita Federal), com queda
de 0,6% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Castro Neves trabalha com a
possibilidade de o governo rever-
ter a decisão de aumentar a carga
tributária da cerveja a cada seis
meses. “Estamos sempre dizendo
ao governo, explicando o peso do
setor na economia e que podemos
ajudar no crescimento do país”,
diz ele. Segundo a CervBrasil, o se-
tor emprega 1,7 milhão de pessoas
e equivale a 1,7% do PIB.

“O que torna 2013 interessante
é que teremos que fazer um plano
estratégico para enfrentar aspec-
tos negativos deste ano e balan-
cear com os positivos do ano que
vem com a Copa do Mundo, elei-
ção e aumento de volumes”, diz o
presidente da Ambev.

Para este ano, Castro Neves fa-
la em adotar medidas cirúrgicas,
com aceleração e desaceleração
tão rápidas quanto os movimen-
tos do mercado. Ele dá um
exemplo: o estoque pode ser
ajustado para baixo, mas sem

comprometer a oferta futura do
produto. É um ajuste fino já que
as compras de alguns insumos
são feitas com 12 meses de ante-
cedência. “Uma das nossas virtu-
des é a adaptação rápida aos ce-
nários do mercado”.

Em junho próximo, por exem-
plo, quando será realizada a Copa

das Confederações, pode trazer
vendas equivalentes a um “meio
v e r ã o”, mas ainda é cedo para sa-
ber como a demanda vai se com-
p o r t a r.

Apesar do cenário atual, os in-
vestimentos anunciados em fe-
vereiro deste ano pela cervejaria
estão mantidos e vislumbram o

aumento da demanda em 2014,
ano da Copa do Mundo. São R$ 3
bilhões, dos quais entre 60% e
80% aplicados no Brasil — e o res-
tante nos países da América Lati-
na e Canadá, áreas de atuação da
Ambev. No Brasil, o investimento
deve contemplar a construção de
uma fábrica em Uberlândia, Mi-

nas Gerais, e outra na região de
Ponta Grossa, no Paraná.

Não só o Brasil do futebol deve
puxar os negócios da cervejaria,
que tem o maior valor de mercado
entre as empresas brasileiras, de R$
260 bilhões. A América Central es-
tá entre as apostas de crescimento.
“Se tudo der certo, em dois a três
anos, a América Central e o Caribe
podem se transformar em dois Co-
ne Sul”, diz Castro Neves. A opera-
ção no Cone Sul inclui, além da Ar-
gentina, Uruguai, Paraguai, Chile e
Bolívia.

Em 2012, a Ambev se tornou a
marca líder na República Domi-
nicana e nos últimos dois anos
ampliou sua fatia de mercado de
10% para 30% na Guatemala. No
final de março fechou sua fábrica
na Venezuela e manteve a pre-
sença naquele mercado com
operação terceirizada através da
Cerveceria Regional, numa par-
ceria firmada em 2010.

A atuação em mercados tão
distintos fez a Ambev identificar
que tipo de inovação funciona em
países emergentes e países desen-
volvidos. Consumidores de países
como o Brasil têm vivido o fenô-
meno da migração para marcas
mais caras, o que explica o cresci-
mento das marcas premium. Já no
Canadá, a Ambev identificou um
movimento horizontal de merca-
do que leva os consumidores a ex-
perimentar outras bebidas. Por is-
so está vendendo aos canadeneses
cidra, num mercado onde a mar-
ca líder entre as cerveja é a
Budweiser, com 13%.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2013, Empresas, p. B4.




