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Unilever vê desaceleração em emergentes
Desempenho
Tatiane Bortolozi
De São Paulo

A U n i l e v e r, companhia anglo-
holandesa de bens de consumo,
projeta vendas ajustadas — clas -
sificação que exclui resultados
com aquisições, vendas de ativos
ou mudanças cambiais — para o
terceiro trimestre entre 3% e
3,5%, devido à desaceleração de
mercados emergentes. O núme-

ro projetado é menor que o cres-
cimento de 5% nas vendas regis-
trado pela companhia no pri-
meiro e segundo trimestres.

A dona das marcas Ades e Mai-
zena diz que a desaceleração nos
mercados emergentes se acen-
tuou como resultado de uma sig-
nificativa desvalorização das
moedas. Enquanto isso, o desem-
penho de mercados desenvolvi-
dos permanece entre a estabilida-
de e o recuo, aponta a Unilever.

“Nós continuamos a crescer aci-

ma de nossos mercados e espera-
mos que o avanço das vendas ajus-
tadas melhore no quarto trimes-
t r e”, disse o CEO Paul Polman. Para
o acumulado de 2013, a empresa
manteve a expectativa de entregar
suas projeções, com aumento do
volume acima de seus mercados,
melhora da margem operacional e
forte fluxo de caixa.

As ações da Unilever encerra-
ram o pregão de ontem com re-
cuo de 0,69% na bolsa de Londres,
cotadas a 24,40 libras esterlinas.

Curtas

Ser Educacional I
O grupo Ser Educacional, con-

glomerado de ensino superior
com atuação nas regiões Norte e
Nordeste, deve divulgar amanhã
o aviso de início de sua oferta pú-
blica inicial de ações (IPO, na si-
gla em inglês). Os coordenado-
res da oferta BTG Pactual (líder),
Credit Suisse e Goldman Sachs
agendaram reuniões em São
Paulo nesta quarta-feira e no Rio
de Janeiro na quinta para apre-
sentar a oferta.

Ser Educacional II
A expectativa do mercado é

que a operação do grupo educa-
cional alcance cerca de R$ 600
milhões. A companhia tem 23
unidades espalhadas em 11 Esta-
dos e quase 76 mil alunos de gra-
duação. A receita líquida somou
R$ 283 milhões em 2012. Na se-
mana passada a fundição Tu p y, já
listada, colocou a sua operação
em andamento e ambas deverão
testar se o apetite do mercado
voltou para as ofertas de ações.

Novas lojas da C&A
A varejista C&A encerrará o ano

com abertura de 31 lojas, soman-
do um total de 260 unidades. Em
2012, foram inaugurados 26 pon-
tos, segundo Élio França, diretor
de operações da C&A. Sobre a che-
gada de redes como G a p, Fo r e v e r
21 e H&M ao Brasil, ele disse que a
C&A está “segura da sua rota” e
que, diante de um ambiente de
competição acirrado, pretende
“fazer valer” o conhecimento que
tem sobre o mercado local.

Bebidas Cerca de 400 lojas on-line oferecem de
descontos a dicas de consumo para atrair clientela

Internet ganha
espaço como canal
de venda de vinhos

D I V U LG A Ç Ã O

Salume (à esq.) e Endlich, da Wine.com: comércio on-line pode chegar a 25% do mercado de vinhos em cinco anos

Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

A comodidade de receber os vi-
nhos na porta de casa, às vezes com
bons descontos em relação ao va-
rejo convencional, e o acesso a ró-
tulos diferenciados, dicas de har-
monização e informações sobre
safras e tipos de uvas estão caindo
no gosto do consumidor e estimu-
lando a multiplicação de lojas vir-
tuais e clubes on-line especializa-
dos no segmento. As estimativas
são de que já existem quase 400 si-
tes do tipo no país, que movimen-
tam de 3% a 4% de um mercado
que deve passar de 90 milhões de
litros de vinhos finos em 2013.

A variedade de ofertas inclui
desde os sistemas de comércio ele-
trônico próprios das vinícolas a
operações como a novata Compre -
vinhos.com, lançada em março
desde ano, a V i n h o s w e b. c o m . b r,
que opera desde 2007, ou a Wi -
ne.com, a maior do Brasil, com fa-
turamento estimado de R$ 120 mi-
lhões em 2013. “Não vejo como
não crescer, desde que haja con-
fiança no site, facilidade de com-
pra e orientação sobre os produ-
tos”, diz a diretora de promoção do
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibra-
vin), Andreia Milan.

Controlada desde 2012 pela
e.Bricks, braço de negócios digitais
do grupo de mídia RBS, a Wi-
ne.com tem 70 mil clientes. Deste
total, 40 mil são sócios do “Clu -
beW ” e pagam de R$ 45 a R$ 110

por garrafa em pacotes de duas a
seis unidades por mês para receber
seleções feitas pelos “sommeliers”
da empresa. “Nosso crescimento
tem sido de 100% ao ano. Em al-
gum momento [a velocidade] vai
reduzir, mas ainda estamos muito
longe do teto”, diz o presidente da
Wine.com, Rogério Salume.

Para ele, o comércio on-line tem
potencial para chegar a 20% ou
mesmo 25% do mercado brasileiro
de vinhos finos em cinco anos. Sa-
lume foi um dos fundadores da
empresa e continuou à frente da
operação quando a RBS entrou no
negócio. A investida no segmento
começou em 2004, com uma loja
virtual de vinhos que evoluiu para
a Wine.com, fundada em 2008 em
Vitória (ES), com o sócio Anselmo
Endlich (hoje diretor-executivo).

No ano passado, quando apu-
rou receita de R$ 60 milhões, a
Wine.com vendeu 1,7 milhão de
garrafas e a previsão para 2013 é
no mínimo dobrar o volume,
com entregas entre três e oito
dias úteis após o pedido. O tíque-
te médio no “e - c o m m e r c e” é de
R$ 200 e, segundo Salume, a em-
presa tem 2 mil rótulos em catá-
logo, sendo 1,6 mil permanente-
mente disponíveis. Os associados
do clube ainda ganham 15% de
desconto nas compras na loja vir-
tual e são isentos da taxa de en-
trega de R$ 25 para todo o país.

Conforme Andreia Milan, do
Ibravin, o tempo de entrega e o
valor do frete são componentes

essenciais na concorrência entre
lojas e clubes virtuais de vinhos.
“É um diferencial importante”,
afirma a executiva. Para ela, a
venda on-line não é conflitante
com os demais segmentos do va-
rejo e existe espaço para todos os
tipos de operação. “Tanto que os
supermercados também ven-
dem pela internet”, comenta.

A Comprevinhos.com, de Ben-
to Gonçalves (RS), também cobra
taxa única de R$ 25 e promete en-
tregar os produtos em dois a sete
dias úteis, enquanto na Vi-
nhosweb.com.br, de Porto Ale-
gre, o frete custa de R$ 20 a R$ 36,
dependendo da região, e o prazo
de entrega no Sul é de até cinco
dias úteis e no Sudeste, de sete. A
empresa ainda oferece seleções
mensais sem taxa de entrega.

Na vinícola Miolo, que usa a in-
ternet como um canal comple-
mentar, principalmente para co-
nhecer no detalhe o perfil dos con-
sumidores mais fiéis, o frete fica
em média em R$ 150, enquanto o
prazo de entrega é de no máximo
dez dias úteis, diz o diretor comer-
cial Adriano Miolo. De acordo com
ele, o tíquete médio é de R$ 500 na
loja virtual, que em 2012 represen-
tou 3% das vendas totais de R$ 128
milhões da empresa e pode chegar
a 5% em cinco anos. “Não usamos a
internet para fazer promoções pa-
ra não conflitar com distribuido-
res e varejo”, explica o executivo.

A Vinhosweb.com.br, que
vende 150 mil garrafas por ano,

tem 23 mil cadastrados e um tí-
quete médio de R$ 500, valor
150% superior ao registrado no
início da operação, em 2007,
afirma a sócia Deyse Tanuri. Se-
gundo ela, cerca de 2,5 mil pes-
soas engrossam a base de clien-
tes a cada ano. No clube “Vino -
gourmet ”, lançado no fim de
2012, já são 600 associados, que
pagam mensalidades de R$ 98 a
R$ 299 por pacotes de duas a
seis garrafas e têm benefícios co-
mo frete grátis e descontos na
loja virtual, onde os preços já
podem ser até 50% menores do
que no varejo convencional.

“Conseguimos descontos
maiores porque também somos
importadores”, diz Deyse. Segun-

do a empresária, ela e a sócia Pa-
trícia Possamay tiveram a ideia
de criar o site para “desmistifi -
car ” o consumo do vinho com in-
formação e serviço para os clien-
tes. Hoje a empresa tem 1,5 mil
rótulos no catálogo e para os as-
sociados do clube oferece tam-
bém ingredientes não perecíveis
para pratos que harmonizam
com os vinhos, além de videoau-
las sobre como servir o produto.

A Comprevinhos.com tem 10
mil clientes cadastrados e preten-
de dobrar este número em um
ano, afirma o diretor Rafael Zar-
do. Até recentemente a loja vir-
tual teve como sócio o técnico de
futebol Vanderlei Luxemburgo,
mas ele deixou o negócio quando

se transferiu do Grêmio, de Porto
Alegre, para o Fluminense, do
Rio, e agora Zardo procura um
novo parceiro para investir na ex-
pansão da operação para todo o
país. Hoje 70% das vendas são pa-
ra clientes no Rio Grande do Sul.

Zardo conta que, ao comprar di-
retamente das importadoras e das
vinícolas, eliminando a figura do
distribuidor, a loja virtual conse-
gue oferecer descontos de até 70%.
Mesmo assim, o tíquete médio das
vendas chega a R$ 430, 20% a mais
do que no início da operação, há
seis meses. De acordo com o em-
presário, a Comprevinhos.com
tem 1 mil rótulos em catálogo, na
maior parte importados e forneci-
dos por pequenos produtores.

No Brasil, Arcor investe R$ 200 milhões em dois anos
A l i m e n to s
Letícia Casado
De São Paulo

A A r c o r, fabricante argentina de
doces, chocolates e biscoitos, está
investindo R$ 200 milhões no Bra-
sil como parte do plano de estrutu-
rar o portfólio para chegar a R$ 1,8
bilhão em vendas em 2016. O in-
vestimento começou a ser feito em
2012 e deve terminar neste ano,
quando a companhia entra num
novo segmento, o de biscoito sal-
gado em pequenas embalagens.

A Arcor está criando novos
produtos —- um deles é o biscoito
salgado do tipo “p o r c i o n a d o”
(em embalagens de 27 gramas)
que vai concorrer com o Club So-
cial, da Mondelez (ex-Kraft Fo-
ods), e o Pit Stop da Marilan.

O segmento de biscoito salgado
“p o r c i o n a d o” cresceu de maneira
expressiva nos últimos cinco anos,
e as vendas somaram R$ 582 mi-
lhões em 2012. O segmento cres-
ceu mais do que a média geral do
mercado de biscoitos, que avan-
çou 3,2% no ano passado, para R$ 7
bilhões. Com isso, o biscoito “por -
c i o n a d o” passou a representar 8%
do setor no Brasil. O país é o segun-
do maior mercado de biscoitos do
mundo, atrás dos Estados Unidos,
diz Loredana Mariotto, diretora de
marketing da Arcor.

A Arcor já vende biscoito sal-

gado das marcas Triunfo e Ay-
moré no Brasil— mas com ou-
tros formatos, não de pacote pe-
queno. A divisão de biscoitos fa-
turou R$ 365 milhões no ano
passado, considerando todas as

linhas — a Arcor tem também a
marca Danix, para o público in-
fantil, e o breakUP.

O novo biscoito faz parte da
marca breakUP, até então focada
em produtos doces e recheados.

A produção começou há três se-
manas, na mesma fábrica onde as
outras linhas da marca são feitas,
em Campinas (SP). De lá, come-
çou a ser distribuído pelo país.

A nova linha recebeu R$ 2,5

milhões em maquinário, desen-
volvimento e tecnologia. Outros
R$ 2 milhões foram aportados
em desenvolvimento de embala-
gem e comunicação. Em 2014, a
marca breakUP deve receber
mais de R$ 5 milhões em comu-
nicação e marketing. O valor in-
clui o contrato de R$ 1 milhão
com o skatista Bob Burnquist,
garoto-propaganda da linha de
biscoitos desde 2002.

As vendas da marca breakUP
devem somar R$ 15 milhões em
2013 — sendo R$ 3 milhões pro-
venientes do novo produto. O
plano da Arcor é dobrar as ven-
das da marca, para R$ 30 mi-
lhões, em 2014. Com a iniciativa,
a breakUP deixa de ficar concen-
trada nos Estados de Espírito
Santo e Rio de Janeiro e passa a
ser distribuída em todo o país.

Do investimento total de R$
200 milhões, R$ 110 milhões são
para marketing e R$ 90 milhões
em ampliação de linhas de pro-
dução. A Arcor não informa se os
recursos saem do caixa da empre-
sa ou de linhas de financiamento.

Os gastos com marketing subi-
ram de R$ 50 milhões em 2012
para R$ 70 milhões neste ano. O
investimento na produção se deu
principalmente no ano passado,
quando a Arcor desembolsou R$
60 milhões em suas cinco fábri-
cas; neste ano, já foram gastos R$
20 milhões. A Arcor comprou no-

vas máquinas para produzir cho-
colates, balas amanteigadas e
bombons — uma delas foi desen-
volvida pela alemã Bosch, disse a
diretora. “Os maiores investi-
mentos foram concentrados nes-
sas três linhas”, observou.

Os investimentos estão aju-
dando a empresa a crescer em
um ano “dif ícil”, segundo a exe-
cutiva. Para 2014, a empresa
prevê manutenção de custos al-
tos e um dólar forte. Em 2012, a
Arcor faturou R$ 1,1 bilhão no
Brasil. No mundo, foram US$ 3,3
bilhões, 15% a mais do que em
2011. Loredana diz que a empre-
sa planeja fazer novos aportes
em suas linhas de produção no
Brasil nos próximos três anos,
mas não informou valores.

A Arcor tem 93 distribuidores e
quatro centros de distribuição no
Brasil: Contagem (MG), Campinas
e Bragança Paulista (SP), e no Porto
de Suape, em Pernambuco, de on-
de saem os produtos exportados —
principalmente guloseimas e cho-
colates — para mais de 120 países.

O grupo possui 39 fábricas na
América Latina, sendo 29 na Ar-
gentina, cinco no Brasil, três no
Chile, uma no Peru e uma no Méxi-
co. A Arcor produz 170 mil tonela-
das de produtos, considerando as
três categorias em que atua, ao ano
no Brasil. A produção de biscoitos
corresponde a mais da metade do
total fabricado pela empresa.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Loredana Mariotto, da Arcor, diz que está a empresa aposta em biscoito salgado em embalagem pequena: produto novo
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 out. 2013, Empresas, p. B11.




