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Bebidas Dona da cerveja Itaipava vai elevar gastos com marketing e ações promocionais na região em 2014
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para levantar as duas unidades
veio do BNDES, diz Costa.
Para ganhar mercado na região, a Petrópolis aumentará os
gastos com marketing e ações
promocionais nos pontos de
venda, afirma Costa, embora o
orçamento para o ano que vem
ainda não esteja fechado. Em
2013, essas despesas somaram
R$ 360 milhões, incluindo o gasto para batizar as novas arenas
esportivas de Salvador e Recife
para a Copa do Mundo.
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polis, especialmente agora que o
mercado de cerveja sinaliza que
vai crescer a uma velocidade menor no Brasil. Somente na Bahia,
Costa estima que a fatia de mercado da Skol seja de mais 60%, e
da Nova Schin, quase 30%.
Com 16 mil funcionários, a Petrópolis inaugurou sua quinta fábrica no mês passado em Alagoinhas (BA). Para maio do ano que
vêm, está previsto o início da produção da unidade de Itapissuma
(PE). A maior parte dos recursos
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Fabricante das cervejas Itaipava
e Crystal, o grupo Petrópolis precisará construir duas ou três novas
fábricas para cobrir todo o mercado nacional até 2020. No entanto,
em 2014, a empresa fará uma pausa temporária na expansão de capacidade. No ano da Copa, a Petrópolis vai correr atrás do retorno do
investimento de R$ 1,2 bilhão que
fez em duas fábricas no Nordeste.

“Será o ano do ‘payback’ [retorno]”, diz Douglas Costa, diretor de mercado da Petrópolis.
Segundo o executivo, o mercado
de cerveja no Nordeste é maior
do que no Sul por apresentar
pouca ou nenhuma sazonalidade nas vendas. Estratégica para
as fabricantes, a região Nordeste
é dominada pelos rótulos Skol,
da líder do setor Ambev, e Nova
Schin, da Brasil Kirin.
A disputa com essas duas
marcas será dura para a Petró-

go

Marina Falcão
De São Paulo
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Petrópolis cresce 29% e mira Nordeste
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Segunda maior fabricante de
cerveja do Brasil, a Petrópolis deve alcançar faturamento de R$
6,3 bilhões este ano, alta de 29%
em relação ao ano passado. O
crescimento é fruto de elevação
de preços com reposicionamento de marcas e também de uma
modesta expansão nos volumes,
diz o executivo.
Em relação à 2012, Costa projeta
alta de entre 1,5% e 2% nos volumes
de cerveja comercializados pela
Petrópolis. O mercado como um
todo deve encerrar o ano “empatado”, diz. “Nos meses em que o setor
registrou queda nos volumes, conseguimos pelo menos ter uma retração mais suave”, afirma.
De acordo com Costa, a participação de mercado da Petrópolis pode alcançar até 14% este
ano, dependendo de como for o
desempenho da recém-inaugurada fábrica na Bahia. Excluindo
o efeito da nova operação no
Nordeste, a Petrópolis, projeta
atingir fatia de 11,6% do mercado de cervejas em 2013.
Segundo o executivo, as fabricantes se anteciparam ao aumen-

to dos impostos federais sobre a
cerveja que começará a valer a
partir de outubro e, já este mês,
começaram a repassar para o
consumidor, de forma heterogênea entre as regiões.
No ano passado, disse Costa, o
preço da cerveja aumentou, na
média, 7% sobre 2011. “Por causa
dos impostos, o aumento deste
ano será maior”, diz.
Para Costa, há uma preocupação do setor de que, se o preço da
cerveja subir muito, ocorra uma
migração do consumo para a categoria de bebidas destiladas. “Seria
o contrário do que vimos nos últimos anos, quando muita gente
trocou a cachaça pela cerveja”.
Além de consolidar a presença no Nordeste, a Petrópolis visa
ampliar o seu portfólio de bebidas não alcoólicas no próximo
ano. Hoje, essa categoria representa menos de 1% do faturamento da companhia, que, além
de cerveja, comercializa o energético TNT, o refrigerante It! e o
isotônico Ironage. Em breve, a
companhia se prepara se lançar
na categoria de água.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 set. 2013, Empresas, p. B13.
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Costa, da Petrópolis, que investiu R$ 1,2 bi no NE: hora de buscar retorno

Ambev investe R$ 3 bi
ou mais em 2014
Letícia Casado
De São Paulo

Movimento falimentar
Falências Requeridas
Requerido: Alutec Esquadrias de Alumínio Ltda.
Epp - Requerente: Bend Glass Comércio e Indústria
Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara Empresarial de Belo
Horizonte/MG
Requerido: Benetti Prestadora de Serviços Ltda. Endereço: Av. Ibirapuera, 2120, Conj. 233, Bairro de Indianópolis - Requerente: Transtrade Participações Ltda. / Transtrade International Brasil Export. Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP
Requerido: Casquímica Produtos Químicos Ltda. Requerente: Vitta Química Indústria e Comércio Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Diadema/SP
Requerido: Indusquímica Indústria e Comércio
Ltda. - Requerente: Liga Factoring Ltda. - Vara/Comarca: 5a Vara de Guarulhos/SP
Requerido: M. R. Zuqueratto Pneus Ltda. - Requerente: Caporrino e Fedrigo Comércio de Pneus e Acessórios
Ltda. - Vara/Comarca: 6a Vara de Ribeirão Preto/SP

Falências Decretadas
Empresa: Móveis Rueckl Ltda. - Administrador Judicial: O Próprio Administrador Judicial da Recuperação Judicial Rescindida, Instituto Brasileiro de Auditoria e Gestão Empresarial S/s Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Rio Negrinho/SC - Observação: Recuperação Judicial convolada em Falência
Empresa: Namdlac Eletromecânica Ltda. - Endereço:
Rua Celinda Antônia Quaiano Santa Rosa, 103, Jardim
Luciane - Administrador Judicial: Dr. Roberto Antônio
Amador - Vara/Comarca: 3a Vara de Americana/SP

Processos de Falência Extintos
Requerido: Fácil Computadores Indústria e Comércio Ltda. - Requerente: Braview Indústria de
Produtos Eletrônicos do Brasil Ltda. - Vara/Comarca:
2a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG - Observação: Desistência homologada
Requerido: King Reformadora de Pneus Ltda., - Re-

querente: Industrial Levorin S/A - Vara/Comarca: 5a
Vara de Salvador/BA - Observação: Desistência homologada
Requerido: Nova Fronteira Agrícola S/A - Requerente: Aruá Comércio e Serviços Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Petrolina/PE - Observação: Pedido julgado elidido

Recuperação Judicial Requerida
Empresa: Noromaq Noroeste Comércio de Máquinas Ltda. Epp - Vara/Comarca: Vara Cível de Araçatuba/SP
Empresa: Perenne Equipamentos e Sistemas de
Água S/A - Endereço: Rua Diógenes Ribeiro de Lima,
1776, Conj. 03, Alto de Pinheiros - Vara/Comarca: 2a
Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Strike Comércio de Peças Automotivas
Ltda. - Vara/Comarca: Vara Cível de Valinhos/SP

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: Arge Ltda. - Administrador Judicial:Dr. Ely
de Oliveira Faria - Vara/Comarca: 3a Vara de Catanduva/SP
Empresa: Auto Posto Vila Tereza Ltda. - Endereço: Av.
Coronel Antônio Augusto de Souza, 260, Bairro de Vila
Tereza - Administrador Judicial: Dr. Bruno de Almeida
Cabral - Vara/Comarca: 1a Vara de Cataguases/MG
Empresa: Laticínios Silvestre Ltda. - Endereço: Rua
Das Oliveiras, 1016, Município de Três Barras/pr - Administrador Judicial: Jps Assessoria Contábil Ltda. Vara/Comarca: Vara Cível de Catanduvas/PR
Empresa: Microfio Indústria de Condutores Elétricos Ltda. - Administrador Judicial: Dr. Orival Salgado - Vara/Comarca: 1a Vara do Foro Distrital de
Jandira/comarca de Barueri/SP
Empresa: Transportadora Rezende & Silva Ltda.
ME - Endereço: Rua Tabelião Ovídio Arantes, 141, Sala 1, Centro - Administrador Judicial: Sr. Júlio César
Silva Faria, Contador - Vara/Comarca: 1a Vara de
Piumhi/MG

Electrolux pretende
construir novo depósito
Incêndio
De São Paulo
O depósito de refrigeradores e
freezers da fabricante Electrolux
que pegou fogo na terça-feira em
Curitiba tinha seguro e, por isso,
parte do prejuízo, de valor não informado, será coberto pela seguradora, cujo nome não foi informado. Segundo a Electrolux, o incêndio não vai afetar a entrega de produtos ao varejo e ao consumidor. A
empresa pretende construir um
novo depósito no mesmo local.
“As margens [da operação] não
serão afetadas, visto que as perdas
estão sendo cobertas pelo seguro.
É importante destacar que as nossas operações (unidades fabris)
continuam operando normalmente e não há risco de demissão
de colaboradores”, informou a
Electrolux. Os cerca de 500 funcionários que trabalhavam no local

foram transferidos a outras unidades da empresa em Curitiba. A
Electrolux tem três depósitos e três
armazéns terceirizados na região.
Ainda não se sabe a causa do
incêndio, que começou por volta das 4h15 da manhã de terçafeira. O depósito, de 44 mil m²,
estava com o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros válido até 2014. Foram necessários
310 mil litros de água para combater o fogo.
A empresa optou por aproveitar
espaços ociosos em outras unidades para armazenar produtos e estuda alugar áreas na região do depósito que foi destruído. “Equipamentos de suporte à produção,
que estavam no depósito, não foram afetados e estão sendo transferidos para outras unidades da
companhia na região, visando a
manutenção da operação”. (LC)
Ver mais sobre Electrolux na pág. B16

O nível de investimento da
cervejaria Ambev em 2014 pode
seguir próximo ao de 2013 e talvez até superá-lo, disse Alexandre Medicis, vice-presidente de
vendas da companhia. Ele participou na sexta-feira de evento
em bares na região central de
São Paulo, para divulgar a importância do consumo responsável de bebidas alcoólicas.
“Temos projeção de investimento alto em 2014, talvez
maior do que 2013”, disse ele na
sexta-feira, sem dar detalhes. Segundo ele, 2013 é o terceiro ano
consecutivo de investimento re-

corde da Ambev — cerca de R$ 3
bilhões. Nos últimos três anos, a
companhia investiu R$ 7 bilhões, afirmou.
“Vimos cedo que ia ser um ano
duro e conseguimos nos adaptar.
Continuamos com investimento
recorde. Revimos a estrutura,
mas não deixamos de gastar.”
No próximo ano a Ambev, a
maior fabricante de cervejas do
mercado brasileiro e da América
Latina, terá a Copa do Mundo, que
vai de 12 de junho a 13 de julho,
como um fator adicional de estímulo às vendas. A empresa, que
poderá vender cerveja dentro dos
estádios, patrocina a Fifa e a CBF. As
marcas da empresa para a Copa
são a Budweiser e a Brahma.

Curtas
Vendas da H&M

A varejista de moda Hennes &
Mauritz (H&M), com sede na
Suécia, vai anunciar resultados
correspondentes a nove meses —
de dezembro de 2012 a agosto
deste ano — na quinta-feira, dia
26. As vendas para o período entre junho e agosto deste ano
cresceram 11% para US$ 5 bilhões, acima da expectativa dos
analistas, fazendo as ações subirem 6,9%. A varejista, que está
com a modelo brasileira Gisele
Bündchen como garota-propaganda, tem cerca de 3 mil lojas
em 52 países. Sua chegada ao
mercado brasileiro é esperada.

Resultados da Nike

A fabricante americana de calçados, roupas e acessórios esportivos Nike também vai anunciar
resultados do primeiro trimestre
fiscal na quinta-feira, dia 26. No
quarto trimestre fiscal de 2013,
terminado em maio, a receita
cresceu 7%, para US$ 6,7 bilhões.
O ano fiscal de 2013, encerrado
em maio, registrou receita de US$
25,3 bilhões, com aumento de 8%.
O lucro líquido no quarto trimestre do ano fiscal de 2013 subiu
22% e chegou a US$ 668 milhões.
No ano fiscal o aumento foi de
12%, para US$ 2,485 bilhões, segundo relatório da companhia.

