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Usadosnosplanosdas fábricas
Como a ordem nas montadores é lucro e rentabilidade, mercado de seminovos pode ser uma saída

O grupo de trabalho de logísti-
ca (GTL), criado no Fórum de
Competitividade da Siderurgia,
deve concluir até o final de ja-
neiro um amplo levantamento
das perdas do setor por conta
dos gargalos logísticos. Intitula-
do “Transporte: Desafio ao
Crescimento do Setor Siderúr-
gico Brasileiro”, o trabalho quer
mostrar em detalhes as conse-
qüências dos problemas en-
frentados pelo setor para es-
coar seus produtos nos merca-
dos interno e externo.

Estudodeperdascom
gargalos logísticos
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IdeiasNetvaimudar
estatuto social
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Copesul vai investir
no butadieno

A IdeiasNet realiza assem-
bléia geral extraordinária no
próximo dia 2 de dezembro.
O objetivo é alterar o estatuto
social da empresa, nos pon-
tos sobre quórum qualificado
para certas deliberações do
conselho de administração,
alienação do controle da com-
panhia e quórum qualificado
para alteração de determina-
dos artigos do estatuto.

A Companhia Petroquímica
do Sul (Copesul), central de
matérias-primas do pólo de
Triunfo, no Rio Grande do Sul,
fechou semana passada seu
plano de investimentos para o
próximo ano. O maior aporte
em pauta é o de cerca de US$
45 milhões para a ampliação,
em 60 mil a 100 mil toneladas
por ano, da capacidade insta-
lada para a produção de buta-
dieno. Essa ampliação levará
18 meses. O plano ainda será
submetido à aprovação do
conselho de administração da
empresa na próxima reunião,
antes do final do ano.

Mudança de imagem
das tintas imobiliárias
Comaposta em marketing enovos produtos, setor volta a crescer

Redução de impostos
tem reflexos distintos
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698
Milhões de dólares foi o
lucro da mineradora russa
Norilsk Nickel no primeiro
semestre fiscal, mais que o
dobro dos US$ 301 milhões
registrados em igual período
do ano passado

847
Milhões de dólares era,
entretanto, o lucro esperado
para a empresa, segundo
estimativas de analistas

OPORTUNIDADE – Cerca de 25% dos negócios com veículos usados ocorrem nos mercados informais
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Stella Fontes

A instabilidade das vendas no
mercado nacional, nos últimos
quatro anos, colocou a indústria
de tintas imobiliárias em um pe-
ríodo de renovação. Para driblar a
crise, que teve seu pico em 2003,
as grandes fabricantes voltaram à
mídia, reforçaram o lançamento
de produtos de maior valor agre-
gado e partiram para o contra-ata-
queante o avançodas marcas eco-
nômicas ede segunda linha nas re-
vendas. Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes
de Tintas (Abrafati), nos próxi-
mosquatro anos essa movimenta-
ção deve representar investimen-
tos de até US$ 300 milhões, refe-
rentes apenas à modernização das
instalações e ampliação de capaci-
dade produtiva, hoje em torno de
1,1 bilhão de litros por ano.

Os primeiros resultados dessa
reação da indústria à apatia do
mercado devemaparecer já no ba-
lanço de 2004. As projeções da
entidade que representa o setor
(inclui as fabricantes de tintas in-
dustriais, automotivas e imobiliá-
rias) é de que o volume comercia-
lizado neste ano supere em 5% ou
6%oapuradoem 2003.Essemes-
mo índice, explica opresidente da

Abrafati, Dilson Ferreira, vale pa-
ra o segmento de tintas imobiliá-
rias, que participa com 60%do to-
tal comercializado no País. No
ano passado, foram vendidos 860
milhões de litros de tintas, resulta-
do muito próximo ao verificado
em 2002 (857 milhões de litros).

Para2005, a expectativa éman-
ter o ritmo de crescimento inicia-

do neste ano, sobretudo no segun-
do semestre, em decorrência da
sazonalidade do setor, e repetir o
incremento de 5% no volume de
vendas. “O ressurgimento da in-
dústria de tintas na mídia e ogran-
de volume de lançamento de pro-
dutos com uso específico ajudam
bastante na retomada de merca-
do”, diz o presidente da Abrafati.

E o que se viu na indústria de tin-
tas, desdemeados de2003, foi jus-
tamente um grande esforço em
oferecer produtos inovadores e
umacorridapara fixar amarca, se-
ja por meio de ações no ponto-de-
vendaou de campanhas publicitá-
rias na TV.

Esse foco das ações de marke-
ting, direcionadas ao consumidor
final, se justifica pelo perfil de
consumo das tintas imobiliárias.
Segundo a Abrafati, cerca de
80% das vendas do segmento são
efetuadas via revenda (lojas de
materiais de construção e home
centers). Os outros 20% corres-
pondem às compras efetuadas di-
retamente pelas construtoras, pa-

ra as chamadas construções no-
vas. A fim de ganhar o primeiro
consumidor, as fabricantes inves-
tiram pesado. A Coral, do grupo
britânico ICI, por exemplo, lan-
çou recentemente uma nova lata
deaço, a primeira do tipo expandi-
da nesse mercado, com vistas às
comemorações dos 50 anos de
operação no País. A Suvinil, da
alemã Basf, por sua vez, previu
desembolsar cerca de R$ 40 mi-
lhões neste ano, em marketing.

Movimento semelhante foi ve-
rificadoentre as fabricantes nacio-
nais que produzem tintas do tipo
premium, assimcomo as multina-
cionais Coral, Suvinil e Sherwin-
Williams, mas que disputam a
clientela mais sensível aos pre-
ços. A Lukscolor, uma das maio-
res fabricantes de capital nacio-

nal, comprou inserções na no-
vela “Senhora do Destino”, da
Globo. A proposta é ganhar o
consumidor das novelas, com-
provadamente influenciado pe-
los padrões apresentados na te-
linha. A divisão de tintas imo-
biliárias da Akzo Nobel, dona
das marcas Wanda, Internacio-
nal e Ypiranga, apostou na ino-
vaçãoe colocounomercado oi-
tonovosprodutos em2004.Pa-
ra o próximo ano, a idéia é
apresentar 12 itens novos.

Na linha da inovação, as fa-
bricantes de tintas imobiliárias
vêm dando uma aula e tanto
de pesquisa e desenvolvimen-
to de novos produtos. Atual-
mente, o consumidor encontra
nas prateleiras desde o esmal-
te básico até a tinta imantada,
que possibilita a fixação de
imagens na parede sem danifi-
car a pintura, ou uma cobertu-
ra específica para teto de ba-
nheiro.Essas novidades, soma-
das à iniciativa da Abrafati de
banir do mercado as tintas de
baixa qualidade, resultaram
em um novo mix disponível
nas prateleiras. “Todos os lan-
çamentos vão em direção dos
produtos de maior valor agre-
gado”, atesta Ferreira.

Além da retomadados negó-
cios, a boa notícia do ano é que
a maior parte do crescimento
da indústria de tintas imobiliá-
rias foi puxada pela venda pul-
verizada, o que indica que o in-
cremento pode ser sustentável.
No ano passado, o setor de tin-
tas registrou faturamento de
US$ 1,32 bilhão, pouco acima
do resultado apurado em 2002
(US$ 1,12 bilhão). Para este
ano, a expectativa da Abrafati
é de que o faturamento seja in-
crementado em 10%. ●

A redução de impostos para
a cadeia de alimentos trouxe
menos benefícios ao consu-
midor final do que se imagi-
na. Os preços do arroz e do
feijão, que ficaram isentos do
recolhimento de PIS e Cofins
em julho, mostram comporta-
mentos distintos. Pesquisas
de preço do Dieese mostram
que, de julho a outubro, o
preço do arroz caiu em mé-
dia 11%. No mesmo período,
porém, o preço do feijão teve
aumentos de até 16,25%.
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A ordem das matrizes é expres-
sa: mais que liderança de merca-
do, as montadoras têm de perse-
guir lucro e rentabilidade. Im-
pulsionar vendas é uma das me-
tas e, no caso do automóvel ze-
ro quilômetro, as negociações
das fabricantes seguem inten-
sas com o governo federal para
ampliação do acesso ao crédito
e reavaliação da carga tributária
– considerada uma das mais al-
tas do mundo para o setor. A ex-
pansão das operações exige, en-
tretanto, a adoção de outras es-
tratégias, em que se incluem até
a aproximação com o mercado
de carros usados.

Experiências no exterior indi-
cam que avizinhar-se desse seg-
mento, que também tem evoluí-
do em táticas para conquistar no-
vos clientes, pode trazer vanta-
gens consideráveis para as mon-
tadoras. Um estudo da Roland
Berger Consultants Analysis so-
bre o mercado de carros usados
no Brasil em 2003 identificou
que as concessionárias indepen-
dentes responderam por metade
das vendas, as autorizadas fica-
ram com 25% e os demais 25%
diluíram-se nas negociações in-
formais. O levantamento verifi-
cou também que 65% dos car-
ros vendidos no período foram
seminovos (de um a quatro
anos), 33% com idade de quatro
a nove anos, e os restantes 2%
com mais de nove anos.

A constatação imediata é que
as fabricantes podem ganhar par-
ticipação, aproximando-se dos
independentes e dos seminovos,
principal foco dos autorizados.
E a consultoria avalia que os
consumidores dispostos a trocar
de carro norteiam-se por ques-
tões financeiras, sensibilidade
“ao conteúdo” do automóvel e
ambiente favorável para com-
pra. No primeiro quesito, além
de financiamentos, os bancos li-
gados às montadoras podem ofe-
recer seguros. Nas outras duas
questões, a inserção das fabri-
cantes no ramo de peças é natu-
ral, mas sua melhor rentabilida-
de prescindiria da conjugação
de garantias de serviços com no-

vas tendências mercadológicas.
Nos Estados Unidos, por

exemplo, a Volkswagen opera
com um programa só para con-
cessionárias, destinado a carros
com menos de cinco anos ou 75
mil km. A estratégia, limitada
ao aparato técnico, estipula ga-
rantia de dois anos (ou 124 mil
km) e dois anos de assistência.

Na Alemanha, a Daimler-
Chrysler (Mercedes-Benz) pos-
sui um megacentro de usados
em Munique, que funciona co-
mo sua subsidiária integral e ofe-
rece veículos multimarcas, com
menos de quatro anos, e ampla
gama de serviços.

Para a Roland Berger, um re-
desenho marcante do canal tradi-
cional de vendas está no Chile,
com o MoviCenter, que tem seu
foco no cliente particular, aplica
o conceito de “cidade do auto-
móvel” e, em 2001, alcançou
5% do mercado local. Lá, além
de produtos novos e usados

(com financiamentos e segu-
ros), há todo tipo de serviço de
manutenção e instalação de aces-
sórios, além de infra-estrutura
para o comprador e seus acom-
panhantes, como lojas de alimen-
tação, entretenimento e jogos
eletrônicos. Ocorrem ainda lei-
lões, vendas online, acordos de

consignação e serviços adicio-
nais como test-drive e entrega.

Cabe realçar que o modelo foi
organizado por concessionários
independentes de Santiago. No
Brasil, existem similares, como
o Auto Moto Shopping Vimave,
na zona norte da capital paulista,
e o Auto Shopping Cristal, que

funciona em São Bernardo do
Campo. Mas os empreendimen-
tos ainda carecem de sinergias
para expandir.

As iniciativas das montadoras
com carros usados no Brasil
abrangem multimarcas, mas se-
lecionam concessionários. A
Volkswagen atua há anos junto
à sua rede mediante o banco
VW e uma garantia limitada a
12 meses (com um opcional cha-
mado de Maxigarantia). A GM
tem o Siga, implementado em
2001 em cerca de 100 lojas e de-
dicado a qualquer veículo leve
produzido no Mercosul, com
máximo de quatro anos ou 80
mil km e inspeção de 110 itens.
Nos dois casos, está prevista as-
sistência técnica de 24 horas.
No final de 2003, a Peugeot pro-
videnciou um plano com manu-
tenção gratuita até seis meses.
Recentemente, a Fiat anunciou
o Usados Plus, ainda em imple-
mentação nos concessionários.

As montadoras, portanto,
têm buscado se posicionar,
apesar de os independentes
ainda estarem esquecidos.
Varejistas garantem que o
usado é bom negócio, já que
a margem de lucro é tão boa
quanto a do carro novo. Sem
falar que uma melhora no gi-
ro de usados pode alavancar
o zero quilômetro, uma vez
que grande parte do capital
dos lojistas fica preso em es-
toques de usados. Outro em-
presário do ramo acrescenta
que um programa de certifica-
ção eleva em pelo menos 5%
o valor do usado.

O que se sabe é que o seg-
mento tem potencial e que
os clientes concentram hoje
o fator de sucesso de qual-
quer empreitada. O ideal é
contentar o maior número de
clientes por metro quadrado
e, se possível, em um único
lugar.●
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MINERAÇÃO

CENÁRIOS

Uma melhora no giro
de usados pode dar
impulso às vendas
de veículos zero km

Consumidor encontra
hoje produtos como
tintas imantadas ou
para teto de banheiro

PINTURA – Em 2003, foram vendidos 860 milhões de litros de tinta
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