
Jornal Valor --- Página 4 da edição "18/04/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 17/04/2013@20:15:47

B4 | Valor | Quinta-feira, 18 de abril de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 18/4/2013 (20:15) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Movimento falimentar
Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Agral S/A Agrícola Aracanguá
- Re q u e re n te : Auto Peças Marcílio Dias Ltda.
ME - Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de Araçatu-
ba /S P
Re q u e r i d o : Target Exportação e Importa-
ção Ltda. - Re q u e re n te : Banco Fibra S/A - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara de Barretos/SP

Falências Decretadas
E m p re s a : Áureo Schneider, Firma Indivi-
dual - Administrador Judicial: O Próprio Ad-
ministrador Judicial da Recuperação Judi-
cial Rescindida, Sr. Andrei Sander - Va ra /C o-
m a rc a : Vara Única de Campo Erê/SC - Ob-
servação: Recuperação Judicial convolada
em Falência
E m p re s a : Carbocorte Serviços Terceiriza-
dos Ltda. ME - E n d e re ç o : Av. Padre Anchieta,
740 B, Vila Jordanópolis - Administrador Ju-
dicial: A Ser Nomeado, - Va ra /C o m a rc a : 2a
Vara de São Bernardo do Campo/SP

E m p re s a : Denvtec Serviços Técnicos Ltda.
( Auto Falência ) - E n d e re ç o : Rua Diepe, 96,
Vila Metalúrgica - Administrador Judicial: D r.
Tadeu Luiz Laskowski - Va ra /C o m a rc a : 3a Va-
ra de Santo André/SP
E m p re s a : Instituto de Onco Hematologia
de Natal Ltda. - E n d e re ç o : Rua João Virgílio
de Miranda, 547, Bairro Petrópolis - Ad m i-
nistrador Judicial: Sr. Valdécio Vasconcelos
Cavalcante - Va ra /C o m a rc a : 18a Vara de Na-
tal/RN
E m p re s a : Itu Casa Decor Ltda. ME - Ende -
re ç o : Rua Vitória, 50 - Administrador Judicial:
Dr. Roberto Grejo, Advogado da Própria Cre-
dora Requerente Prol Editora Gráfica Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Itu/SP
E m p re s a : Jgd Veículos Ltda. - E n d e re ç o : A v.
Suburbana, 6431, Bairro de Pilares - Adminis -
trador Judicial: Liquidante Judicial da Comar-
ca - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara Empresarial do
Rio de Janeiro/RJ
E m p re s a : Sul Comércio de Carnes Ltda. -
Administrador Judicial: Dr. Jean Renê Sca-

labrin - Va ra /C o m a rc a : 6a Vara de Caxias do
S u l / RS

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : Eskolpack Gráfica e Embala-
gens Ltda. - Re q u e re n te : Continental Emba-
lagens e Indústria de Caixas Ltda. - Vara/Co -
m a rc a : 8a Vara de Santo André/SP - Obser-
vação: Desistência homologada
Re q u e r i d o : Máxima Tecnologia em Mão de
Obra - Re q u e re n te : Ricardo Lino Silva - Va -
ra /C o m a rc a : 3a Vara de Diadema/SP - Obser-
vação: Petição inicial indeferida
Re q u e r i d o : Rede Tv + Abc Ltda. - Re q u e re n-
te : Banco Indusval S/A - Va ra /C o m a rc a : 1a
Vara de Santo André/SP - Observação: De-
sistência homologada

Cumprimento de Recuperação
Judicial
E m p re s a : São Bernardo Assistência Mé-
dica S/A - Va ra /C o m a rc a : 5a Vara Empre-
sarial do Rio de Janeiro/RJ

Nos emergentes, o futuro
pede mais simplicidade
Pe s q u i s a
De São Paulo

O futuro bem sucedido das
grandes marcas em países emer-
gentes passa pela simplicidade.
Pelo menos é para onde aponta
um estudo da consultoria Ro -
land Berger, que identificou seis
características-chave sem as
quais os produtos não sobrevive-
rão. Ou perderão boas oportuni-
dades de desenvolvimento em
mercados de massa.

Eles precisam ser funcionais,
resistentes e simples de operar.
Além disso, devem ser produzi-
dos em larga escala, ter preços
acessíveis e, não menos impor-
tante, devem ser forjados para
atender as necessidade locais.
Ao juntar as iniciais, em inglês,
de cada uma das características
que o produto deve ter, a con-
sultoria se deparou com o suges-
tivo nome ‘frugal’. Sim, os pro-
dutos devem ser frugais para
atender aos consumidores em
mercados emergentes.

“Em uma década seremos 8 bi-
lhões de pessoas e, apesar desta
ser quase uma realidade, está
pouco incorporada ao nosso ra-

ciocínio empresarial. Como ire-
mos responder a este desafio de
forma sustentável?”, questiona o
sócio-diretor da Roland Berger,
especialista em infraestrutura,
transportes e bens de consumo,
Jorge Pereira da Costa. Os produ-
tos frugais são, na visão do execu-
tivo, a resposta ao desafio.

Exemplos de sucesso em dife-
rentes indústrias já existem. A
China e a Índia estão produzindo
equipamentos de raio X e ultras-
som com funcionalidades redu-
zidas para áreas rurais. A tecnolo-
gia, sem frescuras, pode operar
em locais úmidos e com oscilação
de energia. Os carros familiares
de baixo custo são a ponte que os
consumidores indianos tem para
abandonar o uso de bicicletas pa-
ra seu transporte. Parte da popu-
lação mundial não viverá em me-
gacidades, o que exige criativida-
de em termos de distribuição, por
barco, “vending machines”, porta
a porta. E outra parte não terá po-
der aquisitivo suficiente para
consumir grandes volumes, mas
pequenas embalagens.

O exemplo brasileiro de pro-
duto frugal é a marca Havaianas,
das sandálias de borracha fabri-

cadas desde a década de 60 pela
Alpargatas. “O desenvolvimento
local responde ao que o consu-
midor valoriza, embora o pro-
duto possa se tornar global”,
afirma Costa.

Segundo a estimativa da Ro-
nald Berger, os produtos frugais
deverão dobrar sua participação
nas vendas da indústria em
2018, de 12% para 22%. E em ter-
mos de lucro, a estimativa de al-
ta, no mesmo período, é de 10%
para 18%. O estudo foi realizado
em fevereiro, contou com entre-
vistas a 60 executivos de empre-
sas em diversos segmentos. O
objetivo é mostrar às empresas
de que forma elas podem tirar
vantagens neste cenário.

A discussão não é exclusiva-
mente de tecnologia, mas envol-
ve o entendimento do mercado,
desenvolvimento do produto,
acesso a matéria-prima e produ-
ção. “Neste sentido, o segmento
de carros populares [que domi-
na o ciclo completo] tem grande
potencial de desenvolvimento
no Brasil”, observa o especialista
em produtos automotivos e de
engenharia da Ronald Berger,
Martin Bodewig. (AL)

Burberry tem sólido desempenho na
China, mas o mundo continua difícil
L u xo
Duncan Robinson
Financial Times, de Londres

A Burberr y dissipou preocupa-
ções com o desaquecimento mun-
dial das vendas de produtos de lu-
xo. Sua receita do segundo semes-
tre superou as expectativas dos
analistas, com um sólido desem-
penho na China.

As ações do grupo, que compõe
o índice FTSE 100, chegaram a su-
bir 8% ontem. Os investidores se
mostraram aliviados com a solidez
dos números, divulgados apenas
um dia após a concorrente france-
sa LV M H ter informado vendas
mais fracas do que o previsto, atri-
buídas ao desaquecimento obser-
vado na China. As lojas do grupo
britânico na China, pelo contrário,
foram beneficiadas por um au-
mento de dois dígitos no período
de seis meses, até 31 de março.

Angela Ahrendts, CEO do gru-
po, citou “inovação do produto”,
intensificação do marketing e me-
lhoria do atendimento ao cliente

durante o Natal e o Ano-Novo Lu-
nar como as principais causas do
vigoroso desempenho.

As vendas em toda a Ásia subi-
ram 15,5%, para 447 milhões de li-
bras esterlinas, uma vez que os
efeitos da movimentação fraca de
clientes foram neutralizados por
uma melhor taxa de conversão
cambial e pelo aumento dos valo-
res médios das transações. A Bur-
berry continuará sua investida so-
bre a China, que inclui a abertura
de três novas lojas em Xangai. A
Ásia responde por 42% da receita
do grupo — era 40% em 2012.

Angela advertiu que a economia
mundial “continuará difícil”. Em
contraste com o sólido crescimen-
to da Ásia, a Burberry divulgou ex-
pansão no limite inferior da casa
dos dois dígitos nos EUA e desem-
penho inalterado na Europa.

Chineses, russos e árabes res-
ponderam por nada menos que
50% das vendas, segundo a direto-
ra financeira da Burberry, em fim
de mandato, Stacey Cartwright. “É
o consumidor em trânsito que está
sustentando as vendas”, disse ela.

Nos últimos anos, a Burberry
focou em suas lojas próprias, e
abriu uma remodelada loja prin-
cipal na Regent Street de Lon-
dres. A Burberry gera atualmente
75% de sua receita em suas lojas
de varejo, comparativamente aos
40% da receita arrecadados por
esse canal em 2006.

A receita das operações conti-
nuadas, excluindo-se variações
cambiais, foi de 1,1 bilhão de libras
esterlinas, crescimento de 9%. As
vendas mundiais da divisão de va-
rejo cresceram de 13%, para 840
milhões de libras esterlinas.

A Burberry abriu dez lojas no se-
gundo semestre, elevando o total
de lojas de varejo do grupo para
206, além das 214 concessões. A fa-
tia da receita do atacado caiu para
20% da receita.

Angela deixará a empresa daqui
a alguns meses e vai tirar um perío-
do de folga antes de procurar um
cargo de CEO em área “de enfren-
tamento com o consumidor”, a
partir de 2014. As ações do grupo
subiram 1,8%, para 12,89 libras es-
terlinas.

PETER FOLEY/BLOOMBERG

Angela Ahrendts vai deixar o comando da Burberry em alguns meses: foco em lojas próprias e em turista endinheirado

Est rat é g i a Famílias do Norte e Nordeste, mais
numerosas, podem comprar batedeiras maiores

Philips muda o
produto conforme
o gosto do freguês
Andréa Licht
De São Paulo

A holandesa Philips está rees-
truturando seu negócio no mun-
do, com foco na adaptação dos
produtos a regiões onde opera. No
Brasil, que somado a outros países
emergentes, representa 35% da sua
receita global, a companhia já des-
lanchou a estratégia: está produ-
zindo batedeiras maiores para
abastecer as famílias do Norte e
Nordeste, que são mais numerosas
do que as do Sul e Sudeste.

A Philips instalou um dos qua-
tro centros de desenvolvimento
de eletroportáteis para cozinha
que tem no mundo em Varginha
(MG) — foi inaugurado no segun-
do semestre do ano passado. Os
outros três ficam na Índia, na Chi-
na e na Europa. “A comida e os
produtos para prepará-la são um
negócio essencialmente local.
Olhamos para cada país em busca
de oportunidades”, disse ao Va l o r
o vice-presidente global da área
de consumo, Pieter Nota.

Em matéria de diferenças so-
cioeconômicas e culturais, o Bra-
sil é um prato cheio para a com-
panhia. Uma pesquisa realizada
em 2012 apontou algumas possi-
bilidades de regionalização do
portfólio da fabricante, que co-
meçou a produzir batedeiras
maiores para os Estados do Norte
e Nordeste, com a marca Walita,
remanescente da aquisição feita
pela multinacional em 1971.

Nessas regiões, a tigela da bate-

deira passou a ser produzida em
tamanho maior, considerando
que as famílias são maiores do que
as do Sudeste e Sul. “São adapta-
ções pequenas, mas ligadas às ne-
cessidades do consumidor local.
Na Rússia, por exemplo, desenvol-
vemos um cortador de legumes
em cubos, para facilitar a execução
da salada russa”, diz Nota. Com a
reestruturação (ver texto ao lado), a
Philips definiu as três áreas que
irão alavancar os negócios da com-
panhia daqui para frente.

Na onda de mudanças, a subsi-
diária brasileira reformulou 30% de
seu portfólio no ano passado. Entre
lançamentos e relançamentos, colo-
cou 27 novos produtos no mercado.
Investiu US$ 10 milhões no aumento
de 20% na capacidade da principal
fábrica de bens de consumo em Var-
ginha (MG). Tratou também de
agrupar seus produtos nas linhas
Daily, Viva, Viva Black e Avance, ao
considerar que as brasileiras, mais
fortemente do que outras consumi-
doras, preferem comprar eletrodo-
mésticos que formem um conjunto
com mesma cor e design. No Brasil, a
empresa não divulga resultados. In-
forma que cresceu “dois dígitos” no
país e 4% no mundo em 2012.

Para reduzir o tempo de entrega
de mercadorias de 12 para três
dias, a empresa vai inaugurar um
centro de distribuição em Jaboa-
tão dos Guararapes (PE) no segun-
do semestre. No Brasil, a área de
produtos de consumo inclui qua-
tro marcas além da própria Phi-
lips: Saeco, Senseo, Avent e Walita.

A Philips disputa com mais de
dez empresas um mercado que fa-
turou R$ 4,4 milhões, 2,2% maior
do que em 2011, e vendeu 47,3 mi-
lhões de unidades, um aumento
de 8,5%, segundo a GfK. “Está ha-
vendo popularização, com erosão
de preços de até 20% em sandui-
cheiras ou 10% em secadores de ca-
b e l o”, diz a diretora da GfK, Gisele
Pougy. O momento é favorável ao
avanço de produtos básicos, que
acompanham o poder aquisitivo
da população emergente. “O desa-
fio da tropicalização de produtos
[das multinacionais] está no pre-
ç o”, diz a diretora.

Nos últimos dois anos, o cresci-
mento global da Philips em eletro
portáteis ficou acima do mercado,
segundo a empresa. Em 2011 o
mercado global de eletro portáteis
aumentou 7% e a companhia avan-
çou 10%; já em 2012, a Philips cres-
ceu 9%, enquanto o consumo
mundial teve alta de 5%.

A estratégia que puxa os resul-
tados, segundo Nota, que chegou
à Philips em 2010, é de ajuste fi-
no ao mercado local. “Olhamos
para cada país em busca de opor-
tunidades. Na China, por exem-
plo, os homens têm a barba mais
fina e por isso entramos com um
barbeador específico, com um
preço competitivo”, diz o execu-
tivo. No Brasil a empresa está es-
tudando a criação de um eletro-
portátil para cabelos, diz Nota,
sem revelar mais detalhes. Ele dá
uma dica: “As brasileiras adoram
cabelos lisos”.

Portfólio muda para ampliar a margem
De São Paulo

Depois de acertar uma joint
venture com a coreana TPV para a
produção de televisores em 2011
e vender a área de áudio e vídeo
para a japonesa Fu n a i no início
deste ano, a centenária Philips de-
sistiu de concorrer com fabrican-
tes asiáticos de baixo custo. Ago-
ra, ela foca em três áreas: eletro-
portáteis, equipamentos para a
área de saúde e iluminação. “Em

TVs, o espaço era limitado para se
mexer e gerar produtos únicos,
com inovação tecnológica”, diz o
vice-presidente global da área de
consumo, Pieter Nota.

Segundo o balanço de 2012, a
receita global da companhia foi
de € 24,78 bilhões, alta de 9,8%
sobre 2011. O lucro líquido atri-
buível aos acionistas foi de € 226
milhões no ano passado. Em
2011, a companhia registrou
prejuízo de € 1,29 bilhão.

A área de saúde, que inclui equi-
pamentos e softwares de gestão
hospitalar, teve receita de € 9,98 bi-
lhões e a maior margem Ebitda en-
tre os negócios da companhia,
com 13,22% . A segunda maior re-
ceita correspondeu à área de ilu-
minação, de € 8,44 bilhões, porém
com a menor margem Ebitda, de
2,2%. Os produtos de consumo re-
presentam € 5,95 bilhões em recei-
ta e trouxeram uma margem
11,1% à companhia.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Pieter Nota, executivo da Philips: “A comida e os produtos para prepará-la são um negócio essencialmente local”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2013, Empresas, p. B4.




