
A Petropar — holding brasileira
que controla empresas das
áreas plásticas para bebidas e
produtos de higiene e beleza, la-
tas de alumínio e não-tecidos
de polipropileno — deu um pas-
so adiante no processo de inter-
nacionalização: passa agora a se
chamar Évora. “O reposiciona-
mento da marca veio como re-
flexo da nossa evolução”, afir-
ma o diretor-presidente da Évo-
ra, Geraldo Enck. “Não à toa, o
nome escolhido está associado
às palavras evolução e valor”.

De acordo com o executivo,
a decisão corrobora com a es-
tratégia de aproveitar as jane-
las de oportunidades abertas
em mercados emergentes co-
mo o indiano e o africano,
após o desembarque na China,
ocorrido ano passado, com a
fábrica da Fitesa, de não-teci-
dos, em Tianjin.

Na ocasião, também foi dada
a partida para as novas fábricas
em Lima, Peru, e Gravataí (RS).
Foram aprovadas ainda a instala-
ção da unidade de latas de alu-
mínio da Crown Embalagens
em Teresina (PI) e de novas inje-
toras bi-componentes e moldes
da America Tampas. Os investi-
mentos nessas empreitadas so-
maram US$ 90 milhões.

Com 25 anos de história e
abrangência em oito países, a
holding registrou receita líqui-
da consolidada de R$ 1,8 bilhão
no ano passado. No portfólio es-
tão além da Fitesa, da Crow Em-

balagens e da America Tampas,
a Petropar Agroflorestal.

Para este ano, Enck tem pro-
jeções diferentes para cada seg-
mento, mas o de tampas espe-
ciais — para produtos de cabe-
los, de limpeza e oral care — é,
sem dúvida, o de maior poten-
cial. “Os negócios devem cres-
cer acima de 30%, acima do
mercado”, estima. “Também há
muito potencial no Brasil para a
área de não-tecidos, de fraldas
e absorventes”, comenta.

Isso porque o consumo de
fraldas infantis aqui ainda é bai-

xo, algo em torno de 60%, se
comparado com países como
Argentina e Chile, onde o per-
centual é de 70% e 90%, res-
pectivamente e aproximada-
mente. Também há o fator do
envelhecimento da população

mundial, que demanda maior
produção de fraldas geriátri-
cas, segundo o executivo.

No caso da Crow Embala-
gens, produtora de latas de alu-
mínio para cervejas, ele conta
com a inovação para o cresci-
mento de 8% apesar da conjun-
tura econômica pouco favorá-
vel. “Nós criamos a lata de 550
ml, que é a substituta da garrafa
de 600 ml quando o sujeito quer
levar a bebida para casa”.

A atuação em mercados atre-
lados ao consumo de massa de-
ve garantir, segundo Enck, a

continuidade de um caminho
sem tropeços, que começou a
ser trilhado em 1988.

“Fornecemos insumos para
indústrias presentes em seg-
mentos previsíveis, resistentes
a períodos de retração econômi-
ca e sensíveis aos movimentos
demográficos e de crescimento
de renda”, diz. Entre os clientes
estão Ambev, Procter & Gam-
ble e J&J, entre outras.

Hoje a empresa mantém 2
mil funcionários e obteve lucro
R$ 313,7 milhões em 2012, três
vezes maior que em 2011. ■

A Anheuser-Busch InBev, redu-
ziu perspectivas para o cresci-
mento no Brasil, considerado o
segundo maior mercado da em-
presa, devido em parte à infla-
ção dos alimentos e o menor
apetite dos consumidores para
consumo de cerveja. As ações
da companhia caíram 3 % após
a divulgação de resultados abai-

xo do esperado e da informação
de que o volume de cerveja no
mercado brasileiro deve ficar es-
tável ou ter queda de um dígito
esse ano.

As principais fabricantes de
cerveja do mundo estão confian-
do em mercados emergentes
em meio a um aperto na renda
do consumidor na Europa e a li-
mitada expansão dos Estados
Unidos.

No entanto, de acordo com o
relatório da AB InBev, a empre-
sa vendeu 4,1 % menos cerveja
e outras bebidas nos três primei-

ros meses do ano, em compara-
ção com o mesmo período do
ano passado. Comportamento
que se repetiu em todas as re-
giões exceto na Ásia, onde a Chi-
na foi o mercado mais forte.

A fabricante de cerveja, que
tem dois terços do mercado bra-
sileiro da bebida, informou, ain-
da, que os consumidores com-
praram 8,2% menos do que há
um ano. Um dos motivos para is-
so foi o fato de o carnaval ter
acontecido logo no começo de
fevereiro.

Segundo o vice-presidente fi-
nanceiro da AB Inbev, Felipe Du-
tra, com o calendário antecipa-
do, o período de vendas na tem-
porada de verão encurtou. Alia-
do a isso, o mês de março tam-
bém foi de vendas fracas. ■
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Diretor financeiro da CCX renuncia

O diretor financeiro da CCX, Leonardo Pimenta Gadelha, renunciou ao

cargo. A empresa, criada em maio de 2012 e que desenvolve na

Colômbia projetos de mineração de carvão, não terá um outro

executivo para a função. O pedido de renúncia foi aceito pelo Conselho

de Administração da companhia e as atribuições da diretoria financeira

serão divididas entre os demais diretores. A CCX está em processo de

fechamento de capital e fará uma oferta pública de ações.
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Inflação dos alimentos e
calendário de verão mais curto,
com crnaval em fevcereiro,
contribuíram para resultados
abaixo do esperado

Empresa gaúcha de participação
nas áreas de embalagens
metálicas e não tecidos se
alinha à estratégia de
internacionalização adotada

Depois da China,
companhia

estuda o
desembarque
nos mercados

indiano e africano

GeraldoEnck,daÉvora: insumospara indústriaspresentesem segmentosprevisíveis, resistentesaperíodosderetraçãoeconômica

Consumodecervejadeveráseguir estávelouatécair,diz Ambev
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2013, Empresas, p. 13.




