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O combate à falsificação de isqueiros levou a Bic a investir US$ 3 milhões no ano passado, 40% a 
mais que no ano anterior, em um forte trabalho de marketing e conscientização junto a seus 
revendedores. Constantin Aravanis, diretor comercial da Bic no Brasil, diz que neste ano mais 
verba será destinada a ações contra a pirataria. “Se pararmos de investir, perdemos todo o 
trabalho que já fizemos”.  
 
De acordo com ele, a campanha reativou parte da produção de isqueiros na fábrica brasileira, que 
foi reduzida pela metade em 2003. No ano passado, a produção da Bic também foi beneficiada 
pela queda do dólar, que possibilitou à empresa importar matéria-prima por preços mais baixos. 
“O plástico ficou mais acessível”. 
 
No ano passado, a Bic faturou, na América Latina, 182 milhões de euros, o equivalente a R$ 608 
milhões. O montante é aproximadamente 14% superior a 2003. Para este ano, Aravanis estima 
uma receita pelo menos 5% maior para a América Latina.  
 
Dirigida aos comerciantes, em agosto e setembro de 2004 a Bic realizou uma campanha para 
combater a pirataria. Com o objetivo de atingir 40 mil pontos-de-venda, a ação teve apoio do 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP), entidade de fiscalização que age 
por delegação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). 
A campanha foi divulgada pessoalmente pela equipe de vendas de 27 distribuidores da Bic, que 
entregaram material explicativo sobre os riscos da comercialização de isqueiros piratas e a 
obrigatoriedade do selo holográfico do Inmetro nos isqueiros vendidos no Brasil.  
 
Segundo Aravanis, a intenção era fazer com que o lojista vendesse apenas os isqueiros Bic, 
alertando-o de que o produto falso pode causar problemas judiciais, além de aplicação de multas 
e apreensão. 
 
 
Outra ação da Bic contra a pirataria é o “Programa de Treinamento e Seminário sobre Falsificação 
de Marcas”. Mais de 1.500 policiais federais e fiscais da alfândega foram treinados para combat er 
a venda de isqueiros piratas. 
 
No Brasil, a pirataria e falsificação movimentam R$ 50 bilhões por ano. Estima-se que entre 2000 
e 2003, o comércio ilegal de isqueiros tenha representado 25% do mercado, ou 24 milhões de 
unidades por ano. A Bic tem capacidade para produzir 180 milhões de unidades de isqueiros por 
ano, mas em 2003 teve de reduzir sua produção em 50%, o que resultou em uma perda de R$ 20 
milhões. Com as ações de combate à pirataria realizadas pela Bic nos últimos anos, estima -se que 
o mercado de isqueiros ilegais comercializados no Brasil foi reduzido para 15 milhões de unidades 
em 2004. 
 
“Neste ano, vamos visitar os pontos-de-venda onde já aplicamos a ação”. Em função da queda 
das vendas de isqueiros, a Bic deixou de arrecadar anualmente R$ 6 milhões entre PIS, ICMS e 
Cofins. 
 
Como o selo do Inmetro também é falsificado, o consumidor pode se certificar do produto original 
verificando o fundo do isqueiro, onde existe uma abertura para injeção de gás, seguida de uma 
esfera de metal. Os piratas copiam a abertura, mas não colocam a esfera. Enquanto um isqueiro 
original custa, em média, R$ 2, o falsificado chega ao consumidor por R$ 0,50 graças à baixa 
qualidade do produto, sonegação fiscal e exploração de mão-de-obra. Aravanis lembra, 
entretanto, que um isqueiro falso dura em média um terço do isqueiro original. 
 



Segundo o executivo, o faturamento da Bic no Brasil representa 5% da receita de todo o grupo. 
“Também no ano passado, começamos a fazer migração para força própria de vendas”. Ele 
explica que substituiu alguns representantes da empresa por vendedores da Bic. “Normalmente, 
os representantes atendem outras empresas. Já os vendedores exclusivos destinam total atenção 
aos nossos produtos”. Em alguns estados onde o executivo aplicou a ação, principalmente no 
nordeste, houve crescimento de 50% na venda de produtos Bic, em relação a 2003. “Em Recife e 
Belo Horizonte percebemos grande aumento das vendas”.  
 
Tecnologia  
 
Há dois anos no cargo e cinco anos na Bic Brasil, Aravanis destaca o investimento em tecnologia. 
“Investimos US$ 2 milhões principalmente em um software de planejamento de venda e produção 
em 2004. Neste ano, investiremos mais US$ 3 milhões em tecnologia”. Nos últimos 5 anos, ele 
comenta que a Bic brasileira destinou US$ 8 milhões por ano ao aumento da produção da única 
planta fabril da companhia, localizada em Manaus (AM). “Crescemos a cada ano, por isso há 
necessidade de elevar a produção. Além de fabricar mais peças, contratamos mais funcionários”. 
De acordo com ele, a fábrica de Manaus ainda tem grande capacidade para ampliar a produção.  
 
Marketing 
 
Para ganhar da concorrência, Aravanis diz que há um investimento crescente em comunicação. 
Sem declarar valores, afirma que em 2004 destinou ao setor 10% a mais que em 2003. 
“Lançamos entre 7 e 10 produtos a cada ano”. De acordo ele, a Bic está entrando em novos 
mercados com o relançamento de lápis de cor e lançamento da cola, produto que até então não 
era fabricado pela empresa. “Também destinamos uma verba crescente à elaboração de 
embalagens, um diferencial cada vez maior da Bic”.  
 
Segundo o diretor comercial, anualmente os lançamentos são responsáveis por um incremento 
entre 8% e 10% na receita do setor de papelaria da empresa. Seguindo os itens de papelaria, que 
representam 38% das vendas da Bic, as vendas de isqueiros e barbeadores representam 37% e 
25% da receita da companhia. “Neste ano vamos investir no segmento de barbeadores para 
alcançar um crescimento de 4% nas vendas do produto, sobre o ano passado”. Se comparado ao 
início de 2004, ele comenta que a empresa está vendendo 18% a mais.  
 
Na negociação com fornecedores de matéria-prima, Aravanis diz que consegue descontos de até 
5% fazendo pagamentos antecipados. De acordo com ele, 100% do plástico utilizado pela Bic, 
matéria-prima mais comprada pela empresa, é importado. “A tendência é importar cada vez 
mais”. O executivo comenta que devido a alta no preço do petróleo, o plástico ficou 10% mais 
caro, percentual já repassado.  
 
As compras da Bic são mensais, o que obriga a empresa a ter um planejamento de vendas 
detalhado, segundo Aravanis. O executivo explica que em algumas épocas do ano, como o período 
de Volta às Aulas, a companhia costuma fazer vendas mais agressivas. “Compramos grandes 
volumes e aumentamos a produção”, diz.  
 
Presente em 160 países, a Bic é líder mundial em produtos de escrita e isqueiros. Segundo 
levantamento do grupo, a cada dia, são comprados 21 milhões de produtos de papelaria, 4 
milhões de isqueiros e 10 milhões de barbeadores da marca. O grupo tem 10 mil funcionários, 
sendo 830 do Brasil.  
 
Uma das marcas mais conhecidas internacionalmente, a Bic garante que cada caneta da marca 
escreve entre 2 e 3 quilômetros, os isqueiro Bic Maxi acendem 3 mil vezes ou mais e, em média, 
um barbeador Bic oferece uma semana de barbear.  

 
 



Leia Mais 
 
Atacado é o maior cliente da empresa 
 
Mais de mil revendedores trabalham com os produtos Bic no Brasil. Segundo Aravanis, entre eles, 
282 são supermercados, 489 atacadistas e 335 papelarias. “Quando aumenta o número de 
revendedores, esse cresc imento acontece igualmente nos três canais”.  
 
O executivo conta, no entanto, que não há intenção da Bic em aumentar muito o número de 
revendedores da empresa. “Preferimos focar as vendas em revendedores representativos para 
nós”. Nos pagamentos à vista, ele diz que a companhia costuma oferecer para os comerciantes, 
independente do porte de sua empresa, um desconto máximo de 2%. “Não há como oferecer 
mais, porque teríamos que reduzir a nossa margem de lucro”.  
 
Para distribuir a mercadoria fabricada em Manaus, Aravanis diz que a Bic conta com uma frota 
totalmente terceirizada. “Pelo menos no caso da Bic, terceirizar o serviço de entrega sai mais 
barato do que manter uma frota”. Para fazer o serviço, a Bic conta com três grandes empresas 
especializadas.  
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