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Limpeza e beleza Grupo de três empresas coligadas
tem até 24 de abril para apresentar reestruturação

Endividada, Davene
busca se recuperar

Fonte: Empresas e processo judicial

Perfil do grupo em recuperação judicial 
Empresas, produtos e marcas

Razões sociais

Cria Sim Produtos de Higiene

K&M Indústria e Comércio, 
Importação e Exportação de 
Produtos de Higiene e limpeza, 

Karvia do Brasil 

Controlador

Mauro Noboru Morizono

Linhas de produtos 

Davene

Marca-mãe criada em 1976, com 
produção em Diadema (SP)

Linhas de produtos: Aveia 
(hidratantes), Bebê Vida e Mundo 
Marinho (cuidados com o bebê), 
Corpo a Corpo (linha corporal banho 
e pós-banho), Higiporo (linha de 
cuidados faciais), La Flore 
(sabonetes e hidratantes), Nuss 
(sabonetes líquidos), Sunblock 
(protetor solar) e Sol de Verão 
(bronzeador)

KM Casa

Marca-mãe de limpeza e higiene 
com fabricação em Paulínia (SP)

Linhas de produtos: Brilho Fácil 
(tratamento de pisos), Toque Final 
(tratamento de pisos), Tacolac 
(tratamento de pisos de madeira), 
Casa & Perfume (limpeza de 
superfície), Coquel (lava roupas) 
Amacitel e Vida Macia (amaciantes) 
Gel Care (lavalouças), Tom Bom 
(tratamento de couro) e Eucalar 
(desinfecção)

Fonte: Empresas e processo judicial

Mauro Noboru Morizono

R$ 45,7 milhões
é o valor da dívida que consta 
no processo

Adriana Meyge
De São Paulo

Um grupo formado por três fa-
bricantes de produtos de higie-
ne, limpeza e beleza, entre eles os
cosméticos Davene e as ceras pa-
ra piso Brilho Fácil, está em pro-
cesso de recuperação judicial e
tem até 24 de abril para apresen-
tar um plano de reestruturação.
O grupo, que produz cerca de
cem produtos, faturou em torno
de R$ 230 milhões em 2011.

As dívidas sujeitas ao processo
de recuperação judicial somam
R$ 45,7 milhões. Entre os credo-
res estão os bancos B r a d e s c o, San -
tander e Daycoval. Há outros pas-
sivos, como dívidas fiscais, que
não estão inclusos nesse valor.

O grupo de três empresas coli-
gadas tem sede em Diadema (SP),
onde produz cosméticos, que re-
presentam 30% de seu fatura-
mento (no quadro ao lado, veja o
perfil do grupo). Outra planta em
Paulínia (SP) fabrica produtos de
higiene e limpeza, responsáveis
por 70% da receita. Os imóveis
não pertencem ao grupo.

A empresa, com 586 funcioná-
rios, vai demitir colaboradores e
cortar despesas operacionais e ad-
ministrativas para diminuir o endi-
vidamento. Uma empresa em recu-
peração judicial normalmente pre-
cisa demitir metade de seu quadro,
segundo o advogado Nelson Garey,
nomeado administrador do grupo.
Outra medida será reforçar a área
comercial para aumentar as ven-
das. O plano de reestruturação está
sendo elaborado pela consultoria
AALC, com sede em Chapecó (SC).

Em nota enviada ao Va l o r , o
grupo, controlado pelo empresá-
rio Mauro Morizono, afirma que a
operação vem enfrentando difi-
culdades desde a crise financeira
de 2008 “e que agora se agravam
em virtude do negativo panorama
econômico que se apresenta, pro-
vocando agravamento no seu flu-
xo de caixa”. A direção da empresa
não concedeu entrevista ao Va l o r .

Para o advogado Nelson Garey, a
empresa vai sair bem do processo.
“Eu acho que essa é uma empresa
que vai se reerguer”, afirma.

A Davene viveu seus tempos áu-
reos nos anos 80. Primeiro produ-

to da marca, lançado em 1978, o
Leite de Aveia Davene já teve Tônia
Carrero, Hebe e Xuxa como garo-
tas-propaganda. Na mesma época,
a Davene lançou produtos com no-
mes de novelas da Rede G l o b o. Nos
anos 80 e 90, a empresa colocou di-
versos lançamentos no mercado.

A marca também já teve linhas
de produtos infantis com as mar-
cas licenciadas Snoopy, Turma da
Mônica e Sandy & Júnior. Em
2004, a empresa deixou de licen-
ciar a marca Snoopy, no mercado
desde 1989, alegando que o cus-
to era caro demais.

Segundo fontes do mercado, a
empresa já enfrentava complica-
ções financeiras há oito anos. Uma
fonte consultada pela reportagem
disse que a marca Davene perma-
nece forte no mercado e tem um
público fiel, mas a empresa não te-
ria conseguido modernizá-la e
conquistar novos consumidores.

Uma visita ao site da Davene
pode dar a impressão de que ela
parou no tempo. A última infor-
mação disponível na linha cro-
nológica da marca é relativa ao
ano 2000.

Justiça penhora R$ 700 mil da empresa
De São Paulo

Em setembro de 2011, a Justiça
determinou a penhora on-line e o
bloqueio de R$ 700 mil em contas
bancárias da Cria Sim, fabricante
da marca Davene, do empresário
Mauro Morizono. A empresa re-
correu da decisão, alegando que
os recursos penhorados eram es-
senciais à sua sobrevivência e ao
pagamento de salários. O recurso
ainda não foi julgado.

O imbróglio judicial que en-
volve a dona da Davene começou
com o Laboratório Sardalina,
uma empresa que teve sua falên-
cia decretada em 2004 e execu-
ção fiscal iniciada em 2006.

Criada em 1938, a fabricante do
creme Sardalina foi comprada pe-
la empresa que deu início à marca
Davene, em 1976. No ano da falên-

cia, o Laboratório Sardalina tinha
como sócio-administrador Mauro
Morizono e uma offshore com se-
de no Uruguai, da qual o empresá-
rio era procurador.

Apesar da falência, os produtos
Davene e outros criados pela em-
presa continuaram a ser comercia-
lizados através de outras socieda-
des. De acordo com o processo de
execução fiscal do Laboratório Sar-
dalina, Morizono participa como
sócio ou procurador de 18 empre-
sas ligadas ao segmento de perfu-
maria e limpeza.

Com a falência da Sardalina,
“grande devedora de tributos”, se-
gundo o processo, quase todos os
funcionários foram transferidos
para a empresa Elsie Claire, cujo
endereço é o mesmo da antiga fa-
bricante da Davene, em Diadema
(SP). Instituída em 1997, a empre-

sa tinha como sócios Maria Iwa-
moto (sócia de Morizono na Sar-
dalina) e uma offshore sediada nos
Estados Unidos. A Elsie Claire her-
dou a produção e a comercializa-
ção dos produtos fabricados origi-
nalmente pela Sardalina.

Em 2003, foi fundada a empre-
sa Cria Sim, com sede em Goiânia
(GO). Uma filial dela, que agora
se encontra em recuperação ju-
dicial, foi aberta mais uma vez no
mesmo endereço da Elsie Claire
em Diadema. Devido ao histórico
de sucessão de marca, a justiça
incluiu a Cria Sim, o empresário
Mauro Morizono e outras pes-
soas físicas e jurídicas no proces-
so de execução fiscal do Labora-
tório Sardalina. No recurso, a em-
presa contesta a decisão e afirma
que as partes não foram intima-
das no processo. (AM)

Amway do Brasil ainda
é uma coadjuvante

SERGIO ZACCHI /VALOR

O diretor Ricardo Castro: “O Brasil é importante pelo potencial de crescimento”

Vendas diretas
De São Paulo

Segunda maior empresa de ven-
das diretas do mundo e líder em
mercados como China e Índia, a
americana Amway ainda tem um
longo caminho para percorrer no
Brasil. Apesar do crescimento ace-
lerado nos últimos anos — a receita
aumentou 96% em 2011 e 115% em
2010 —, a varejista de higiene, lim-
peza, beleza e nutrição tem apenas
0,1% do mercado brasileiro de ven-
da direta, segundo dados da con-
sultoria Euromonitor.

De acordo com Ricardo Castro,
diretor-geral da Amway Brasil, a
operação pode dobrar de tama-
nho novamente este ano. O ritmo
de crescimento aumentou depois
de 2009, quando a empresa reco-
nheceu que precisava de uma es-
tratégia mais focada na América
Latina. O projeto incluía o desen-
volvimento de produtos para o
mercado local, novos planos de in-
centivos para os revendedores, um
novo programa de treinamento e a
criação e espaços físicos para di-
vulgar a marca. Hoje a empresa
tem seis “centros de experiência” ,
em São Paulo, Rio e Recife.

Para 2012, o foco será o desen-
volvimento de um plano logísti-
co. A companhia inaugurou em
março um centro de distribuição
em Jundiaí (SP), com cerca de 4
mil m² e investimentos de apro-
ximadamente R$ 2,7 milhões. A
nova unidade substitui a antiga
instalação em Barueri (SP) e dis-
tribui produtos para todo o país.

“Teremos possivelmente um

centro de distribuição para aten-
der a região Norte-Nordeste e ou-
tro para o Centro-Oeste”, diz Cas-
tro, que afirma ainda não existir
projetos para isso. Fazer parce-
rias com operadores logísticos é
também uma alternativa para re-
gionalizar a distribuição.

A Amway, criada em 1959, está
há vinte anos no Brasil, onde tem
cerca de 50 mil revendedores — o
mesmo patamar de 2005. Na déca-
da de 90, a empresa chegou a ter
um exército de 200 mil pessoas. A
meta é ter 250 mil empresários, co-
mo são chamados seus consulto-
res, até 2014. Em termos de receita,
a operação brasileira pretende es-
tar entre os dez primeiros merca-
dos da Amway no mundo e faturar
entre R$ 300 milhões e R$ 500 mi-
lhões em 2015, diz Castro.

No mundo, os suplementos vi-
tamínicos da marca Nutrilite re-
presentam 43% das vendas, que
somaram US$ 10,9 bilhões em
2011, em crescimento de 17% so-
bre 2010. No Brasil, a composi-
ção das vendas é diferente. A ca-
tegoria de cuidados para o lar,
formada por produtos de limpe-
za biodegradáveis e supercon-
centrados, é responsável por 40%
do faturamento e foi a que mais
cresceu no ano passado: 123%.

O mercado asiático representa
70% da receita da multinacional,
enquanto a América Latina, ape-
nas 5%. “O Brasil é importante para
a Amway pelo potencial de cresci-
m e n t o”, diz Castro. Venezuelano,
ele está há 14 anos na empresa e
deixou o comando da operação no
seu país de origem para assumir a
unidade brasileira em 2010. (AM)

Maior fábrica da Kraft no mundo
amplia produção de ovo de Páscoa
A l i m e n to s
Marli Lima
De Curitiba

No domingo, a maioria dos
ovos de Páscoa que serão abertos
no Brasil terá a mesma origem, a
fábrica de chocolates da Kraft Fo-
ods de Curitiba (PR). Dela saíram
nos últimos meses 27 milhões de
ovos, 8% mais que no ano passa-
do. A empresa é líder em vendas
de itens de Páscoa há 15 anos e,
em 2011, foi responsável por 37%
do volume comercializado no
país, de acordo com a Nielsen.

Já não há a movimentação dos
1,2 mil empregados contratados
de agosto a março — além dos 4
mil regulares — para produzir
ovos de chocolate. Mas esta fá-
brica, inaugurada há 10 anos, é a
maior da Kraft no mundo desde
março deste ano, quando ultra-
passou a unidade na Inglaterra.
Com sede nos Estados Unidos, a
Kraft é a segunda maior empre-
sa de alimentos do mundo, atrás
da suíça Nestlé.

O plano traçado para a fábrica
de Curitiba no começo de 2011 já
mostrava a possibilidade de alcan-
çar a liderança dentro da compa-
nhia. O movimento de virada ocor-
reu com a expansão realizada em
2007 e 2008, com investimentos
de US$ 50 milhões, que elevaram a
capacidade em 40%. Desde que a
fábrica começou a funcionar, em
2001, até agora, a produção foi
multiplicada em quatro vezes.

“Temos uma folga considerável
e vai ser difícil nos passar”, diz Fer-

nando Fiorini, diretor de desenvol-
vimento de negócios, gerente da
fábrica até dezembro. É engenhei-
ro mecânico e diz ter chocolate
correndo nas veias. Não é o único.

Lucinda Cordeiro Verdelho, que
passa os dias na linha de bombom
Sonho de Valsa, está há três meses
na Kraft e foi efetivada depois de
atuar como temporária para a Pás-
coa de 2012. “É uma tentação viver
no meio de tanto chocolate”, diz.

Ao todo, a fábrica tem 4 mil em-
pregados e dela saem 60 produtos
da Lacta — a marca que lidera o
mercado de chocolates no país.
Grande parte do trabalho é feito
por máquinas. O cheiro pelos cor-
redores é doce e, por todos os la-
dos, esteiras levam produtos co-
bertos com chocolate ou já emba-
lados, prontos para o consumo.
Logo na entrada, o visitante avista
as linhas de Bis. Placas de wafer re-
cebem cobertura e 420 unidades
são embaladas por minuto.

Há sacos de amêndoas e flocos
de arroz e equipamentos chama-
dos de dosadores, que despejam
chocolate ao leite sobre bom-
bons. Um dos processos mais
complicados é o do Confeti, as
pastilhas que têm sete cores. Elas
recebem uma cera e ficam giran-
do dentro de uma máquina, a dra-
geadeira, para ganhar brilho com
o atrito de umas com as outras. É
nessa linha que trabalha José de
Almeida. “Confeti é um dos pro-
dutos de que mais gosto”, diz ele,
que está prestes a ser pai pela pri-
meira vez e espera que o filho gos-
te de chocolate tanto quanto ele.

A Kraft não revela quanto con-

some de açúcar, de cacau e de leite
e nem os preços que vem pagando
por esses insumos. Sabe-se que, de-
pois de altas expressivas ao longo
de 2011, as cotações de açúcar e ca-
cau baixaram, mas o leite continua
em alta. Segundo a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), os ovos de Pás-
coa vendidos no varejo nacional
estão mais caros neste ano, com al-
tas de 7,09% a 10,36%, dependendo
do tamanho, em relação ao preço
médio cobrado em 2011.

A Kraft faz chocolates no Brasil
em Curitiba e em Vitória de San-
to Antão (PE), onde inaugurou
uma unidade no ano passado. A
empresa comprou a fabricante
de chocolates Lacta em 1996 e,
em 2001, numa consolidação da
operação, passou a produzir na
capital paranaense. O processo
envolveu o fechamento de três
unidades em São Paulo, a venda
de outra no mesmo Estado e o fe-
chamento também na Argenti-
na, onde era feito o chocolate
Milka (hoje importado do Bra-
sil). “Ela nasceu com um tama-
nho bom para competir entre as
cinco maiores”, diz Fiorini.

O complexo industrial ergui-
do no Paraná, que inclui uma fá-
brica de queijos e uma de produ-
tos em pó, foi inaugurado pelo,
então, presidente Lula em agosto
de 2003. Questionado se há no-
vos investimentos previstos para
a unidade, Fiorini diz que ainda
há espaço para crescer com a
mesma estrutura, mas acrescen-
ta que investimentos são feitos
continuamente e devem aconte-
cer também em 2012.

NAVI / VALOR ECONOMICO

Em Curitiba, a Kraft fabricou 27 milhões de ovos de chocolate neste ano: aumento de 8% em relação ao ano passado

Indúst r ia
ameaça
invest ir
menos
Bebidas
Daniele Madureira
De São Paulo

Os fabricantes de bebidas
“frias” (cervejas, águas, sucos e
refrigerantes) ficaram surpresos
com o pacote do governo para o
setor produtivo anunciado na
quarta, que indicou o aumento
do valor a ser pago pela indústria
em Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), PIS e Cofins.

De acordo com o presidente da
Associação Brasileira das Indús-
trias de Refrigerante e de Bebidas
Não Alcoólicas (Abir), Herculano
Anghinetti, os empresários estão
pedindo há um mês uma reunião
com o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, para tratar do as-
sunto e não tiveram resposta.

A expectativa é que a reunião
ocorra na semana que vem, quan-
do a indústria vai levar a Mantega
uma proposta de investimento re-
corde do setor, de R$ 7,9 bilhões,
que deverá ser feito este ano, des-
de que o valor do imposto não se-
ja alterado. “Como contrapartida,
vamos aumentar a produção, ge-
rar empregos, vender mais, o que
vai gerar maior arrecadação para
o governo”, diz Anghinetti. Se-
gundo ele, caso a proposta não se-
ja aceita, a indústria vai investir
menos. Ele nega que seja “retalia -
ç ã o”. “Será apenas uma conse-
quência econômica”, afirma.

De acordo com o executivo, a
proposta deverá ser levada a Man-
tega pela Abir em conjunto com
outras duas entidades do setor, o
Sindicato Nacional da Indústria da
Cerveja (Sindicerv) e a Associação
Brasileira de Bebidas (Abrabe). Nas
bebidas, as alíquotas de IPI, PIS e
Cofins incidem sobre uma tabela
de preços de referência, elaborada
a partir de pesquisa da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) com a média
do preço dos produtos. Com base
nessa tabela, atualizada anual-
mente, a indústria discute com o
governo se os impostos vão ou não
continuar nos mesmos patamares.
“Se o preço de referência cai, a in-
dústria paga menos imposto”, diz.

Procuradas, A m b e v, Schincariol
e Pe t r ó p o l i s não quiseram se pro-
nunciar sobre a questão. A Pe p s i C o
não retornou até o fechamento
dessa edição. Já a Coca-Cola afir -
mou que o seus investimentos de
R$ 2,8 bilhões no Brasil este ano se-
rão mantidos, independentemen-
te da decisão sobre os impostos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6, 7, 8 abr. 2012, Empresas, p. B5.




