
AParmalat está saindo da cri-
se. Os acertos com os cre-

dores, processos complexos por
natureza, não têm inviabilizado a
recuperação da empresa. Ao con-
trário. "Mesmo sem capital de
giro, a Parmalat tem contado com
a confiança dos fornecedores e do
comércio, o que contribui para
gerar bons resultados", comenta
Bernardino Costa, diretor comer-
cial. A empresa faturou, em agos-
to, cerca de R$ 100 milhões, quan-
do nos primeiros meses da crise
só conseguia contabilizar R$ 26
milhões. E deve, em outubro, ba-
ter os R$ 110 milhões, valor que

O acordo com os credores está em
andamento e a recuperação da Parmalat
avança. A empresa diminuiu custos,
aumentou receita e já investe em novas
embalagens e novos produtos.
correspondia às vendas da empre-
sa antes do pedido de concordata,
em agosto de 2004. Há três me-
ses gera caixa positivo, fato iné-
dito nos dez anos de existência da
Parmalat no Brasil.

Independência da Itália
Após o fim da intervenção na em-
presa provocada pela crise na ma-
triz italiana, Nelson Bastos assumiu
a presidência da Parmalat Alimen-
tos. Hoje, é o presidente do conse-
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Para Valdomiro Bardini, do comercial
da rede Coop, um dos trunfos da Parmalat é a atual diretoria

lho administrativo e também sócio
da íntegra, consultoria especializa-
da em reestruturação de negócios,
indicada pela matriz italiana para
cuidar de seus interesses no Brasil
e conduzir o processo de reestrutu-
ração. Desde a sua entrada, a em-
presa ganhou autonomia para to-
mar decisões. "Somos independen-
tes, renegociamos contratos e ven-
demos todos os produtos", afirma
Bernardino, outro executivo na li-
derança da companhia, ao lado ain-
da de Othniel Lopes, na diretoria
de operações, e de Alberto Tepedi-
no, na diretoria financeira. Para
Valdomiro Bardini, gerente comer-
cial da rede Coop, de São Paulo,
um dos trunfos da Parmalat é jus-
tamente sua atual liderança. "Os
profissionais têm vasta experiên-
cia, e é isso que nos dá confiança
para manter toda a linha de pro-
dutos nas gôndolas", comenta.

As oito fábricas estão em pleno
funcionamento e produzem 45
mil toneladas por mês. A
capacidade total de produção
é de 80 mil toneladas mensais.

Produção regular
As oito fábricas estão em pleno
funcionamento e produzem 45
mil toneladas por mês. São fábri-
cas modernas com capacidade to-
tal de produção de 80 mil tonela-
das/mês. O bem-estruturado par-
que industrial é um dos valores da
empresa com seus credores e um
recurso que facilita a sua recupe-
ração. Afinal, permite manter e
ampliar a produção, com a mes-
ma qualidade de produtos.

A Parmalat mantém ainda par-
ceria com duas empresas produ-
toras de leite UHT que vêm pro-
duzindo sob sua supervisão: a
Nilza, no interior de São Paulo, e
a Damatta, em Minas Gerais.

Para Jorge Rubez, presidente da
Leite Brasil -Associação Brasilei-
ra dos Produtores de Leite -, a
aprovação do pedido de recupera-
ção judicial, que permitiu à Parma-
lat apresentar aos credores um pla-
no de pagamento, foi um grande
passo. "Vejo com otimismo e sem
riscos a relação entre fornecedores
e Parmalat. O produtor tradicional
de leite perdeu um pouco a confian-
ça na empresa e por isso impõe pra-
zos de pagamento menores, mas
ela tem cumprido seu papel: paga
o que compra", diz.

Distribuição normalizada

O abastecimento está praticamen-
te normalizado. A Parmalat voltou
a atender diretamente 5.500 pontos-
de-venda do auto-serviço, e conta
com distribuidores e atacadistas que
fornecem para lojas com cinco ou
menos checkouts. Ainda há garga-
los com alguns poucos produtos
como o leite em pó, que tem boa
distribuição no Norte, Nordeste e
Rio de Janeiro, mas ainda precisa
ganhar vantagem competitiva em
preço para estar presente em outras
praças. Também em suco pronto o
abastecimento só agora começa a se
normalizar. Afinal, o negócio foi o
último a ser restabelecido. O pro-
duto já está em todas as grandes
cadeias nacionais, além de 200 ou-
tros pontos-de-venda espalhados
pelo País. A venda de sucos, em ju-
lho, foi a melhor desde o início do
processo de recuperação. E o suco
pronto Santal, em seu retorno ao
mercado, já detém 3,8% do share
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estratégias da empresa foi reduzir custos fixos e gerar caixa

da categoria. "Mesmo no período
mais crítico não deixamos de ven-
der a marca Parmalat", conta
Altevir Magalhães, diretor da rede
mato-grossense Modelo. Agora, o
fornecimento está quase normal,
sobretudo nas categorias de leite,
sucos e biscoitos." Altevir comenta
ainda que, em biscoitos, as negocia-
ções recentes já envolveram ponto
extra e anúncio em tablóide, fato
que não ocorria desde a crise.

Mais receita
e rentabilidade

E verdade que a empresa ainda
amarga um prejuízo, que saltou de
R$ 78,6 milhões para R$ 315,1
milhões em 2004, em razão da cri-
se, mas é verdade também que os
atuais executivos da Parmalat têm
uma estratégia clara para enfren-
tar a situação: redução de custos
fixos nas áreas administrativa e

operacional e redirecionamento
estratégico. A Parmalat, que antes
era administrada com objetivo de
market share, hoje tem como alvo
a geração de caixa operacional.

Para reforçar receita e rentabi-
lidade, a empresa tem diversifi-
cado suas atividades. No segun-
do semestre de 2004 investiu na
exportação para África, onde ven-
deu 1.500 toneladas mensais de
leite em pó e obteve ,15% da re-
ceita da empresa. Hoje, as expor-
tações representam apenas 4% do
faturamento, já que a vantagem
do dólar diminuiu, mas a decisão
ajudou a empresa a fortalecer o
caixa. "Não encaramos, no mo-
mento, as exportações como in-
vestimento, mas como recurso
para levantar dinheiro", explica
Bernardino. Também com esse
fim, a empresa produz a marca
própria de leite do Grupo Pão de
Açúcar e se mantém disposta a

continuar nessa trilha. Ela garan-
te rentabilidade, sem prejudicar as
vendas da própria Parmalat.

Investimento
nas marcas nacionais

Outra estratégia dos executivos
é investir com prioridade nas mar-
cas adquiridas pela companhia:
Etti, Glória, Duchen, além das re-
gionais Lacesa e Alimba, ambas
de leite UHT. Essas marcas têm
tradição, credibilidade e "afeto"
do consumidor, o que favorece as
vendas e as margens.

A linha de molhos da Etti, marca
que está completando 50 anos, ga-
nhou, além de embalagens vistosas,
fórmulas elaboradas que conferem
maior valor agregado aos produtos
e permite aplicação de melhores
margens. O molho parmesão traz, de
fato, queijo parmesão, e o de bolo-
nhesa anuncia, na própria embala-

Com a distribuição do leite UHT normalizada,
o desafio é aumentar o giro dos leites especiais
como o Natural Premium, a versão com cálcio ou
sem lactose: todas de alto valor agregado

Para enfrentar a crise, uma das
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Embalagens econômicas de 380 g é a
novidade da Duchen para os biscoitos água e sal e cream cracker

gem, que contém 100% de carne bo-
vina. Os molhos da Etti contam des-
de agosto com distribuição nacional
e com material de merchandising
para as lojas. Salsaretti continua a
segunda marca em vendas, de acor-
do com dados da ACNielsen, e, em
julho, bateu recorde, com crescimen-
to de 30% sobre a média da fase an-
terior à crise. "A força da marca é
inquestionável", diz Bernardino.

Em biscoitos o entusiasmo con-
tinua. E novamente com uma mar-
ca tradicional: a Duchen, lançada
em 2003, no lugar dos biscoitos
com marca Parmalat. Além das ver-
sões de 200 g, a empresa colocou
no mercado, em agosto, as embala-
gens econômicas de 380 g, para as
linhas de água e sal e cream cracker.
Pesquisas mostram que 60% do
mercado consome essas embala-
gens, sobretudo no Nordeste. A es-
tratégia da empresa, de adequar o
portfólio regionalmente para cres-
cer, está dando certo: as vendas de
Duchen ultrapassaram os volumes
de 2003, antes da crise.

Outro foco é a linha de bolos
(mono-porção) com a marca

Kidlat que, neste ano, passou a
contar com a licença infantil dos
Padrinhos Mágicos. Pesquisas
mostram que o segmento registrou
crescimento acima de 40% em
2004. A Parmalat, antes da crise,
era a segunda marca do mercado.

A marca Glória, outra tradicional
no mercado, também é alvo de no-
vidades. Virou marca de leite UHT
integral e desnatado com distribui-
ção iniciada no Rio de Janeiro e em
São Paulo. Seu leite condensado ga-
nhou embalagem de 270 g, distribu-
ído em fevereiro no Nordeste e, ago-
ra em setembro, também no Sul do
País. A embalagem permite diversi-
ficar a forma de consumo - favore-
ce a utilização para cobertura (de fru-
tas, por exemplo) e a realização de
receitas econômicas, divulgadas na
própria embalagem.

Marca Parmalat
A marca Parmalat foi a primeira
a receber investimentos depois da
crise. Em dezembro de 2004, a em-
presa veiculou nova campanha dos
"mamíferos" feita para comunicar

Os atomatados
estão com
novas embalagens
e formulações.
O Salsaretti
bolonhesa
anuncia, na
própria lata,
que contém 100%
de carne bovina.

O leite
condensado

Glória ganhou
caixinha de

270g com
distribuição

inicial no
Nordeste.

Agora chega
também ao Sul.

a volta da marca ao ponto-de-ven-
da por meio do seu principal pro-
duto: o Leite Integral Parmalat.

Segundo Bernardino, a estratégia
de reforçar o vínculo da marca com
a categoria de lácteos continuará.
"Parmalat é uma marca que, em lei-
te, tem um valor que não se perde
nem com crise. E nossa idéia é
valorizá-la na linha de lácteos, sua
categoria de origem," comenta. Para
Belchior Martins, gerente comercial
da rede paulista Savegnago, "o for-
necimento de leite foi o mais preju-
dicado durante a crise, mas nem por
isso deixamos de vender os produ-
tos Parmalat. "Comprávamos a
quantidade que eles podiam nos en-
tregar", diz Martins.

A empresa também retomou a
venda do leite com ferro há dois
meses, tendo adaptado embala-
gem e produto. E tem agora o de-
safio de aumentar o giro dos lei-
tes especiais, como os Natura Pre-
mium, produtos de alto valor agre-
gado. Alguns oferecem, inclusive,
benefícios funcionais, caso do
Zymil, isento de lactose, cuja au-
sência nas prateleiras preocupou
consumidores. Muitos entraram
em contato com a empresa para
solicitar o produto. O abasteci-
mento já está normalizado.
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