
Há 20 anos presente no merca-
do brasileiro, a fabricante de tin-
tas e vernizes Farben está dis-
posta a se tornar líder no merca-
do que atua. E para atingir esse
objetivo a empresa anuncia um
investimento de R$ 50 milhões
para a construção de um novo
parque fabril que vai dobrar a
atual produção de tintas.

A nova unidade, que ficará se-
diada na cidade de Içara, em
Santa Catarina, vai ampliar a
produção de 3 milhões de litros
de tinta por mês para 6 milhões/
mês nos próximos dois anos.

Segundo Edmilson Zanatta, di-
retor administrativo da compa-

nhia, o investimento vai ajudar a
Farben a dar um passo maior ru-
mo a consolidação da marca na
América do Sul e América Cen-
tral. “Com a expansão acredita-
mos que podemos chegar até
2022 entre as três maiores mar-
cas nos segmentos moveleiro,
automotivo repintura e indus-
trial”, disse ao BRASIL ECONÔMICO.
Zanatta, que é filho do funda-
dor e presidente da companhia
Jayme Zanatta também explica
que a nova unidade, que tem da-
ta de inauguração prevista para
2015, vai ajudar a desafogar a
atual fábrica localizada também
em Içara. “Atualmente fazemos
quatro turnos na fábrica. Quere-
mos separar as linhas de produ-
ção, por meio da nova unidade
e com isso trabalhar em apenas
dois turnos”, explica o executi-
vo que lança anualmente 500
novos produtos no mercado.

Com faturamento de R$ 190
milhões em 2012 e expectativa
de crescer 13% neste ano, a Far-
ben está com um olhar atento as
oportunidades de negócios fora
do Brasil. A meta da família Za-
natta é que o aumento da produ-
ção de tintas ajude a companhia
a elevar a participação em merca-
dos estrangeiros dos atuais 5%
para 20% nos próximos 20 anos.

O executivo explica que para
chegar a esses números, a empre-
sa estuda iniciar a produção de
tintas no exterior, em países co-
mo Mexico ou Estados Unidos.
“Esses países tem regras de fabri-
cação local, o que cria barreiras
para fabricantes brasileiros e
por isso estamos analisando algu-
mas possibilidades de entrar nes-
se mercados, como por exem-
plo, por meio da compra de uma
empresa local.” ■

*O repórter viajou a convite da empresa

A partir de hoje a Marina da Gló-
ria, no Rio de Janeiro, se trans-
forma no principal cenário da
moda brasileira por conta do
Fashion Rio, que acontece até
sexta feira. Vinte e cinco grifes
desfilam suas coleções de verão
no local – entre elas as estrean-
tes Maria Filó e Patrícia Viera,
que deixaram o Fashion Busi-
ness, e a paulista Iódice, que
trocou a semana de moda paulis-
ta pela carioca para crescer no
no mercado fluminense.

O espaço será ocupado por
uma tenda gigante, com duas sa-
las de desfile, restaurante e sete
lounges dos patrocinadores do
evento – Imédia L´oréal, Ipane-
ma, Melissa, O Boticário, Fede-
ração das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan), Asso-
ciação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit), e
Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae). A Lu-
minosidade, empresa fundada
por Paulo Borges e que organiza
o evento, estima que cerca de
90 mil pessoas circulem pelo
Fashion Rio nesta semana.

Com o tema Colorpop, a ceno-

grafia conta com painéis colori-
dos gigantes que delimitam os
espaços, formando uma paleta
gigante de cores. Esta edição
consolida a mudança do calen-
dário nacional de moda, inicia-
do em outubro de 2012 com o
desfile de inverno do São Paulo
Fashion Week (SPFW).

Pelo novo cronograma, as
roupas de frio são mostradas
em outubro e as de verão, em
abril, o que inicialmente dimi-
nuiu o tempo de produção das
confecções e exigiu mais capi-
tal de giro. As empresas de mo-
da chiaram. “Mais e mais te-
mos que aprender a viver as-
sim, como camaleões contem-
porâneos, aprendendo a lidar
com os tempos, ritmos e pro-
cessos. Surpresas e incertezas
fazem parte do jogo”, argu-
menta Paulo Borges. “Esse
tem sido e será sempre o cami-
nho da criação, aberto às opor-
tunidades que se apresentam
e sujeito a mudanças de rumo
quando necessário,” destaca o
empresário.

Evento de negócios é adiado
Por conta do calendário do Píer
Mauá, que já estava reservado
para outra empresa, o Fashion
Rio voltou à Marina da Glória de-
pois de quatro anos. Quem tam-
bém teve dificuldades em achar
um espaço na cidade do Rio foi

o Salão Bossa Nova de Moda e
Negócios, que aconteceria para-
lelamente à semana de moda ca-
rioca e foi adiado para maio, en-
tre os dias 14 e 17, em local ain-
da não definido. O Salão Bossa
Nova é fruto da fusão entre o
Fashion Business e o Rio-à-Por-
ter, que se uniram recentemen-
te para ganhar escala e melhor
representar o setor.

Com foco em negócios e sem
desfiles, ele reúne as empresas
que integram a cadeia produti-
va da moda e é onde mais de
200 grifes apresentarão suas co-
leções de primavera-verão
2013/14 aos mais de 800 com-
pradores. Os estados com maior
participação no evento, conside-
rados pólos da moda nacional,
são Rio de Janeiro, São Paulo,
Goiás e Paraná.

De acordo com Eloysa Si-
mão, organizadora do Salão Bos-
sa Nova, o investimento total
desta edição, que inclui o mon-
tante que a grifes desembolsam
para estar ali, deve ficar entre
R$ 8 milhões e R$ 10 milhões.
Entre compradores, profissio-
nais, lojistas, representantes, já
que esse não é um evento aber-
to ao público, devem circular
pelo evento cerca de 14 mil pes-
soas. Entre os temas de pales-
tras,antropologia do consumo
e detecção de novas tendências
devem ser os destaques. ■

BEBIDAS

Investidor alemão compra Douwe Egberts

Farben investe para internacionalizar sua marca
Fabricante aplica R$ 50 milhões
em nova fábrica em Santa
Catarina e amplia produção

Fashion Rio faz da cidade a capital
da moda brasileira por uma semana

A investidora alemã Joh A Benckiser (JAB) vai comprar a dona do café

Douwe Egberts em uma operação de ¤ 7,5 bilhões (US$ 9,8 bilhões)

que criará um império global de bebidas quentes que tem como meta

ampliar participação frente aos líderes Nestlé e Modelez. A JAB, veículo

de investimento da família bilionária Reimann, tem ampliado seus

negócios com bebidas quentes em uma tentativa de aproveitar o forte

crescimento de novos produtos e demanda de mercados emergentes.

Divulgação

Vinte e cinco grifes desfilam
nos cinco dias do evento, que
deve reunir 90 mil pessoas

Celso Pupo/Fotoarena

Divulgação

*Rafael Palmeiras, de Florianópolis

rpalmeiras@brasileconomico.com.br
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Evento,que vaiatésextanaMarinada Glória, recebe25grifes

hJaymeeEdmilsonZanatta:3milhõesd e litrosmensalmente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Empresas, p. 15.
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