
REESTRUTURAÇÃO: Nelson Bastos,
presidente da Parmalat, tem motivos
para comemorar. Sob o seu coman-
do, a empresa conseguiu o primeiro
lucro operacional, em outubro. Nomi-
nalmente insignificante, R$ 200 mil, o
resultado significa que a reestrutura-
ção da empresa colocou-a num pata-
mar de custo operacional inferior ao
lucro que obtém com o negócio.
O encolhimento da empresa, hoje
com 3,2 mil funcionários, colocou o
custo operacional no patamar de R$
83 milhões mensais. Excluídas oscila-
ções, esse valor é suficiente para
que sobreviva. Com um novo lança-
mento e a recuperação de mercado,
Bastos acredita que isso será alcan-
çado sem grandes problemas. A
previsão da atual administração é
gerar um resultado bruto (Ebitda) de
10% sobre a receita nos próximos
dois anos. O desempenho não é ex-
cepcional mas, segundo Bastos, é
uma boa notícia para uma empresa
que perdia R$ 100 milhões por ano
ao longo de uma década.
Essa história terá novos capítulos.
Um passo importante será obter um
acordo com o comitê criado pelos
17 bancos credores. A proposta é
converter os créditos das institui-
ções em ações. Os bancos recebe-
riam ao longo do tempo com o resul-
tado positivo.
Deste acerto depende ainda a transa-
ção final com a corporação italiana,
que envolve o licenciamento das
marcas Parmalat, Santal e varia-
ções, além da cooperação industrial,
mediante pagamento de royalties
para o uso de tecnologias de proces-
so de produção.
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Votorantim pode ter
fábricas da Cemex

A história dos laticínios paulistas
mescladacomocrescimentodaci-
dade, desde os tempos coloniais
até a virada do século 20, está re-
tratada no livro “O Leite na Pauli-
céia”, do jornalista João Castanho
Dias. As comemorações dos 450
anos de São Paulo deram idéia ao
autorde resgatar amemória do lei-
te, dos hábitos do dia-a-dia dos
paulistanos e de personagens co-
nhecidosque de alguma forma es-
tiveram ligados ao produto.

O livro, lançado no mês passa-
do, lembra as vacarias que exis-
tiam em lugares hoje ocupados
porgrandes bairros, a primeira ex-
posiçãodegados e laticínios da ci-
dade eos ciclos das embalagens, a
partir das garrafas que aparece-
ramnadécadade20, até a embala-

gem cartonada da Tetra Pak. No
século19,o leite sóentravanocar-
dápiono final das refeições,mistu-
rado com farinha ou fubá torrado
e servido no prato. O comércio do
leite surge somente por volta de

1850, nas primeiras lojas da cida-
de, embriões, relata o livro, dos
empórios de secos e molhados.

Hoje a região metropolitana de
São Paulo consome por ano em
produtos lácteos o equivalente a 2

bilhões de litros de leite, ou 10%
daprodução brasileira.Masno iní-
cio da década de 30, São Paulo
consumiapor dia cercade 180mil
litros de leite, dos quais 100 mil
eram pasteurizados, a maior parte

vinda do interior e 80 mil litros
de leite fresco, provenientes
dos estábulos. Nesta época, o
leite era carregado em carroças
com tanques de aço inox , para
a venda do produto a granel. A
Vigor, por exemplo, utilizava
78 carroças que percorriam 40
quilômetros/dia. Em 1940, os
tanques foram substituídos pe-
los frascos de vidro de 1 litro e,
em 1950, o transporte por car-
roça desapareceu de vez.

O livro conta que os laticí-
nios surgiram na década de 40,
na zona leste, próximos das li-
nhas da Central do Brasil.Há
menções também às leiterias,
como a da Leco, situada no lar-
go do Arouche e freqüentada
por Monteiro Lobato. ●V.D.

Vera Dantas

A Parmalat está voltando ao mer-
cado aos poucos, tentando recon-
quistar o espaço perdido nos últi-
mos meses para marcas de leite
longa vida como Paulista, Elegê,
Nilza, entre outras. A distribuição
ainda é irregular, segundo os su-
permercados, principalmente em
redes menores, mas os produtos
já são encontrados em um núme-
ro maior de pontos-de-venda.

“O peso do nome Parmalat tem
fôlego para o retorno, mesmo de-
pois de toda a crise”, diz o vice-
presidente de Economia da Asso-
ciação Paulista dos Supermerca-
dos,MartinhoPaivaMoreira.Cer-
cade 70%dos produtos da marca,
observa, já voltaram às pratelei-
ras. Para uma grande rede do se-

tor, a empresaparece mais interes-
sada nos leites especiais, com fer-
ro, vitaminas ou baixa lactose, de
maior valor agregado. Mas a for-
çapara imporpreços, dizemosva-
rejistas, não é mais a mesma.

Para a diretora da Central de
Compras Supervizinho, Lucia
Morita, a Parmalat não tem ainda
a variedade de produtos anterior à
crise e deixou de balizar o merca-
do pelo preço. “O leite caiu de
15% a 20%”, diz o diretor-admi-
nistrativoda Bergamini, José Car-
losBatista. “Ficamos cincomeses
sem leite Parmalat e marcas como
Paulista, Long e Italac ocuparam
o espaço.”

Dados da ACNielsen revelam
que a Parmalat era líder em ven-
das e marca antes da crise. Hoje,
ela partilha o mercado em vendas

com a Elegê no sul do País, e com
Italac e Nilza no Rio e São Paulo.
Mas é o nome mais lembrado em
leite longa vida, diz a ACNielsen.

EXPANSÃO
De1998a 2003, ovolumede leite
longa vida aumentou 38%, e o ti-
po pasteurizado caiu 28%, segun-
do levantamento da Latin Panel.
Osegmento longa vida representa
45,6% do volume total de leite
comprado por domicílios e está
presente em 75% das casas.

Pesquisa sobre o mercado de
leite da Gouvêa de Souza, con-
sultoria especializada em varejo,
de abril – época de desabasteci-
mento da Parmalat –, mostrou
que a marca agregava atributos
positivos e era forte nas regiões
metropolitanas. Na época, em es-

tudo nacional da revista Super-
mercado Moderno, sobre as três
marcas de leite mais vendidas,
segundo os varejistas, a participa-
ção da Parmalat era de 19,85% –
queda de três pontos porcentuais
ante 2003. O estudo mostrou
crescimento de marcas como Lí-
der, Itambé, Frimesa e Nilza.

Nenhuma marca ocupou total-
mente o vácuo deixado pela Par-
malat no primeiro semestre,
mas todas se beneficiaram e ga-
nharam mercado, informa o va-
rejo. Segundo uma grande rede
de supermercados, a participa-
ção da Parmalat nas vendas de
leite era de 25% antes da crise.
Agora, é de 13%. E não tem vo-
lume suficiente para grandes
promoções. “Com a redução de
ofertas, ela se equipara a outras

de primeira linha”, diz um super-
mercadista.

Na rede Futurama, os leites
Parmalat chegam com irregulari-
dade. “Quando é colocado na
prateleira, vende rapidamente;
mas marcas, como Paulista, Le-
co, Nilza e Elegê, cresceram e
vão bem”, diz o gerente geral,
Antonio Pereira de Sousa.

Embora com presença nacio-
nal, a Parmalat tem força maior
no mercado paulista, revela a pes-
quisa da Gouvêa de Souza. Além
de participação diferenciada con-
forme regiões do País, as marcas
tem variações de venda conforme
obairro. “O leite é uma commodi-
ty e, em regiões de menor poder
aquisitivo, o preço predomina no
volume de vendas”, diz Martinho
Paiva Moreira.●

Feira ajuda a melhorar
negócios das micros
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Empresa tem
lucro operacional
em outubro

14
Litros é o quanto caiu
o consumo médio de leite, por
domicílio, entre 1998 e 2003

38%
Foi o porcentual de aumento do
volume de leite longa vida
nos últimos cinco anos

2
Bilhões de litros de leite são
consumidos no Estado
de São Paulo, por ano,
em produtos lácteos

83,5
Milhões de reais foi a
receita operacional da
Parmalat, em outubro

13%
É a participação, hoje, da
Parmalat, nas vendas de
leite, uma significativa
redução, já que antes
era de 25%

3.200
É o número atual de
funcionários da Parmalat

78
Carroças eram utilizadas pela
Vigor , há mais de 70 anos,
para percorrer 40 quilômetros
por dia, entregando leite nas
residências das famílias
paulistanas

Parmalatlança1.ºprodutoapóscrise
Passadaaturbulência,acompanhiacomeçaavender,emdezdias,oleiteUHTGlóriainicialmentesónoRiodeJaneiro

Devagar, empresa tenta reconquistar espaço
Parmalat voltou às prateleiras, mas ainda com entrega irregular e sem a linha completa de produtos

Livro conta a história dos laticínios em São Paulo
Lançado no mês passado, ‘O Leite na Paulicéia’ resgata a memória do leite e os hábitos dos paulistanos

LATICÍNIOS

Agnaldo Brito

Sem alarde, a Parmalat Alimen-
tos coloca no mercado carioca,
em dez dias, a nova marca de leite
UHT, em embalagem cartonada,
desenvolvida pela Tetra Pak. É o
primeiro lançamento após a crise
sofrida pela organização brasilei-
ra a partir de dezembro de 2003.
A marca Glória, negócio abriga-
do na unidade de Itaperuna (RJ),
deixará de dar nome só a produ-
tos para confeitaria, leite conden-
sado, creme de leite, leite em pó.
O leite UHT Glória terá duas fun-
ções estratégicas para o que a em-
presa chama de “o retorno”.

A primeira função é mostrar ao
mercado que a gigante, que se no-
tabilizou muito mais por marke-
tingdoque por eficiência adminis-
trativa, está de volta – um pouco
mais assentada e recatada. A se-
gunda será tornar o Leite Glória a
segunda marca da Parmalat Ali-
mentos, com abrangência nacio-
nal, mas preço mais baixo que o
produto premium da empresa.

A estratégia para envase será a
mesma adotada para venda na re-
gião Sudeste. A empresa terceiri-
zou a operação de envasamento
em embalagem longa vida e pas-
teurizado para a Agropecuária
Tuiuti, de Amparo, que detém a
marca Shefa. No Rio de Janeiro,
o envase do leite Glória ficará sob
responsabilidade da Laticínios
Damata. “A decisão de terceirizar
não se deve a custo. A despesa é a
mesma, tendo ou não sistema de
envase em embalagens cartona-
das. É a questão de não ter mais
uma unidade para nos preocu-
par”, explica Nelson Bastos, exe-
cutivoda Íntegra Associados indi-
cado para administrar a Parmalat.

Com o lançamento, a Parmalat

pretende ampliar a produção para
3 milhões de litros no segundo
mês da marca. A etapa seguinte
será ampliar a base de distribui-
ção do Glória para outros merca-
dos no Brasil. Esta segunda mar-

ca nacional terá, como a primeira,
uma gestão de distribuição dife-
rente da adotada pelos antigos
controladores. A estratégia é sus-
tentar marcas nacionais com cap-

tação, envase e distribuição regio-
nais. A razão para a mudança é
simples: baixar o custo logístico.
Umdosmaiorespesosnopreço fi-
nal do produto é o de transporte.
Na atual safra, a Parmalat desem-
bolsa R$ 0,56 por litro captado. O
transporte pode custar R$ 0,20
por litro. Por isso, serão mantidas
as cinco unidades regionais, Gara-
nhuns, Carazinho, Santa Helena,
Ouro Preto do Oeste e Itaperuna.

GESTÃO DE MARCAS
Com o objetivo de se tornar na-
cional em razão do desinteresse
da controladora italiana, a unida-
de brasileira manterá um terceiro
grupo de marcas de leite: as com
inserção regional. Um exemplo é

a Alimba (Alimentos da Bahia),
comprada no início dos anos 90.
“No Sudeste, a marca é totalmen-
te desconhecida. Eu jamais tinha
ouvido esse nome, mas é uma
das marcas que mais vende leite
no mercado baiano”, diz Bastos.

Gerir marcas, aliás, é um gran-
de problema na Parmalat. A orga-
nização anterior não deixou só fu-
ros de balanço, exageros nos in-
vestimentos em marketing e ex-
cesso de capacidade de produção
(há máquinas novas que jamais
foram usadas). Deixou marcas.
“Se quisermos imprimir todos os
nomes, vamos precisar de uma pi-
lha de papel. Muitas nunca entra-
ram no portfólio.” A situação
agora exige mais cuidado. Esfor-

ço concentrado em negócios
que tenham grande capacida-
de de gerar caixa, necessidade
elementar para uma empresa
que tem débitos de R$ 1,3 bi-
lhão e não tem crédito.

A recuperação no mercado
de laticínios é uma boa notí-
cia. O negócio responde sozi-
nho por 60% das receitas da
empresa (Parmalat e Glória in-
cluídas). A captação de leite é
considerada a prova definitiva
da recuperação da empresa e a
demonstração da força que
ainda tem. “Não captamos
mais hoje porque não estamos
precisando. Quando a Parma-
lat deixou o mercado, outras
empresas ocuparam. Isso sig-
nifica que elas não ganharam
mercado, ocuparam um espa-
ço vazio, que paulatinamente
deixará de existir”, afirma Bas-
tos.

Segundo ele, a Parmalat
não tem mais como objetivo
bater recordes de captação. Es-
sa liderança, que levou a em-
presa a captar mais de 60 mi-
lhões de litros num mês, signi-
ficou só um alto preço. A cap-
tação hoje não chega aos 60
milhões de litros, mas não es-
tá longe. Em outubro, último
balanço consolidado, foram
captados 48,549 milhões de li-
tros, o que supera a marca de
janeiro – início da crise – de
47,7 milhões de litros. No pior
momento, março, a captação
foi de 12,2 milhões.

Esta recuperação é acompa-
nhada por resultados financei-
ros. Em maio, a receita opera-
cional da companhia (que in-
clui os demais negócios, co-
mo biscoitos, atomatados, con-
servas, sucos e chás) foi de R$
21 milhões. Em outubro, al-
cançou R$ 83,5 milhões.●

NÚMEROS

Para baixar custos,
empresa optou por
regionalizar captação,
envase e distribuição

DE CARROÇA – Imagens das décadas de 1930 e 1940, extraídas do livro "O Leite na Paulicéia"

CORTES – Regionalização visa à diminuição de custos, diz Nelson Bastos, presidente da Parmalat
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