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A DINÃMICA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS VOLKSWAGEN~ SOUZA CRUZ,
NESTLt E GESSY LEV.ER (1964 a 1983)

1. Introdução

Este apêndice e parte integrante da
dissertação de mestrado intitulada ~Estrat~gia Empresarial e Ci
elo Econômico na Industria de Brasileira de Bens de Consumo
(1964 a 1983)~.

Ele contem a sTntese da pesquisa fei
ta sobre as empresas Volkswmgen, Souza Cruz, Nestl~ e Gessy Le
ver. Os dados obtidos para cada empresa estão relacionados em
ordem cronológica e serviram como matéria-prima para a anãlise
da din~mica de crescimento e os padrões de competição destas qU!
tro empresas, em cada uma das fases cTclicas da economia brasi-
leira, a saber:

- 1962 a 1967: desaceleração
- 1968 a 1973: expansao
- 1974 a 1980: desaceleração
- 1981 a 1983: recessao

A anãlise das informações e as con-
clusões estão contidas no primeiro volume da referida disserta-
çao.
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A pesquisa para as quatro empresas foi
feita com base em fontes secundãrias, a saber:

a) Balanços e Demonstrativos de Lucros e Perdas das empresas
b) Relat6rios de Diretoria
c) Entrevistas publicadas com executivos das empresas
d) Matirias publicadas sobre as empresas

As publicações pesquisadas para cole-
ta destas informações foram as seguintes:

a) Publicações: Quem ê Quem, Maiores e Lelhorest Conjuntu-
ra Econômica, Balanço Anual, Anuãrio Brasileiro de Prop~
ganda, Anuãrios Estatisticos do IBGE.

b) Revistas~ Exame, Visão, Banas, Veja, Isto rt Senhor, Ad-
ministração e Serviços, Marketing, Propaganda, Revista
da Bolsa

c) Jornais; Gazeta Mercant;l, O Estado de São Paulo, Jornal
do Brasil, O Globo, D;?~jo do Comircio e Industria

d) Informativos e Publ icações das Associações e Sindicatos
das respectivas industrias

e) Arquivo do Departamento de Documentação da Editora Abril.
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2. A Empresa Volkswagen

2.1. A Volkswagen do Brasil Hoje

o Grupo Vol kswagen no Brasil e integr~
do por 14 empresas e tem como maior acionista a empresa Volkswagenwerk
AG da Alemanha. As empresas que integram o grupo são as seguintes:

1. Vo1kswagen do Brasil S/A: fundada em 1953, produz veicu10s de
passeio e comerciais leves, tendo fãbricas em São Bernardo do
Campo, São Paulo e Taubate. A sua composição acionãria e a se
guinte: 80% do capital pertence i Volkswagenwerk AG da Alema-
nha, 10% pertencem ao grupo brasileiro Monteiro Aranha e os
restantes 10% ao Governo do Kwait(desde 1981).

2. Financiadora Volkswagen S/A- Credito, Financiamento e Investi-
mentos, ou simplesmente Finanvolks: foi fundada em 1956, com o
objetivo de apoiar os concessionãrios Vo1kswagen na comerciali
zação de seus produtos. Em 1983, operava com 626 concessionã -
rios Volkswagen, financiando as vendas de veiculos VW novos e
usados. A VW do Brasil detem 100% do capital da Finanvolks.

3. Distrivolks S/A - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliã-
rios: foi criada em 1969 para captação de recursos necessãrios
para os financiamentos de velculos VW feitos pela Finanvolks.
Atravis de uma rede pr5pria de filiais coloca letras de câm-
bio no mercado de capitais; 100% do seu capital pertence ã VW
do Brasil.

4. Volkswagen Leasing S/A -Arrendamento Mercantil: foi constitui
da em 1977 com a finalidade de realizar arrendamento mercantil
de veiculas VW, proporcionando ã rede de Concessionãrias uma
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alternativa de comercialização. Do seu capital, 70% pertencem
ã VW do Brasil, e o restante ã Nacional C-;.". de Seguros e ao
Banco Nacional de Investimentos.

5. Consórcio Nacional Volkswagen Ltda.: organiza e sustenta a
formação de grupos para o financiamento de carros, constituin
do-se um meio adicional de vendas de v e f c u lo s VW, para um se..9.
mento de publico de menor poder aquisitivo. Iniciou suas ati-
vidades em 1977 e 100% do seu capital pertencem ã VW do Brasil.

6. Inter-Locadora S/A: foi criada em 1981 como empresa compl!
mentar da Volkswagen Leasing S/A, para atender, a tr avê s de 10
caça0, os casos não enquadrados no arrendamento mercantil.
33,3% do seu capital pertencem ã VW do Brasil e o restante
Varig e ã Sul-Drive.

-a

7. Apolo-Administradora de Bens S/C Ltda.: foi fundada em 1981,
depois que foi introduzido o sistema de bonificação e financi
amento aos revendedores. Sua final idade resume-se na central i
zaçao das bonificações dos revendedores em um fundo e na apli
caça0 destes recursos. 100% do seu capital pertencem i VW do
Brasil.

8. Forjaria São Bernardo S/A: produz peças f'orj a d a s , princi _
palmente para a industria automobilistica e seus fornecedores.
Nesta empresa, a VW do Brasil participa com 33,3% do capital.

9. Cia. Vale do Rio Cristalino - Agropecuária, Comercio e In-
dústria: fundada em 1973, desenvolve um projeto agropecuário
na região amazônica, incentivada pelo Governo(Sudam). Em 1982,
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possuia 37.000 cabeças de gado e 139.392 hectares de ãrea to-
tal no Estado do Parã. 64,7% do capital pertencem ã VW do
Brasil.

10. Atlas Frigorifico S/A: fundada em 1977, destinada ã indu~
triõlização de carne, com matadouro, frigor;fico, fábrica de
conservas e curtição de couros. Iniciou a produção em 1982. ~
lêm de absorver a produção da Cia. Vale do Rio Cristalino,ser
ve de matadouro central para a região. Do seu capi tal, a VW
do Brasil participa com 10,6%.

11. Trans-Trading Brasil Exportadora S/A: fundada em 1973,sua
atividade consiste na importação e exportação de qualquer ti-
po de produto, especialmente peças de reposição de veiculos,
madeira, produtos alimenticios e outros produtos industriali-
zados. A VW do Brasil detem 49,7% do capital.

12. Serv-Jet Serviços e Peças para Aviões Ltda.: A Mercedes-
Benz do Brasil e a VW do Brasi1 po ss uem cada uma a metade da
participação nesta empresa, a qual opera com três aviões exe
cutivos e um helicóptero.

13. Volkswagen Caminhões Ltda.: Esta empresa surge da aqui-
sição da Chrysler Motors do Brasil pela Volkswagenwerk AG da
Alemanha em 1979.

14. Volkswagen Factoring-Fomento Comercial S/A: desde 1982,a
VWB possui participação acionãria nesta empresa.

Em 1983, a Vol kswagen do Brasil ve.!).
deu 344.291 veiculas, participando com 40,9% do mercado domestico
de velculos de passeio e comerciais leves. A empresa contava com
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31.786 funcionãrios.Sua linha de produtos compreendia 14 modelos com
60 versões, nas linhas Volkswagen e Kombi, a saber:

a) Linha Vo1 kswagen: Fusca (3 versões), Gol (6 versões), Gol
Furgão (2 versões), Voyage (12 versões), Parati (6 versões),
Passat (12 versões), Saveiro (4 versões).

b) Linha Kombi: Standard (2 versões), Luxo (2 versões), Furgão
(3 versões), Pick-up (3 versões), Pick-up com cabine dupla ( 3
versões), Ambulância, Lotação.

Sua rede de revenda era composta por
750 concessionárias, espalhadas em 600 munic;pios.

A publicação Balanço Anual 1983, da
Gazeta Mercantil, classificou a Volkswagen como a quinta maior em-
presa estrangeira operando no pais, em Receita Operacional Llquida(
Cr$ 292.848 milhões em 1983) e a oitava maior empresa do paIs, entre
as nacionais, estrangeiras e estatais.

A Volkswagenwerk A. G. tem sede em
Wo1fsburg, na Alemanha Ocidental. Possui fábricas nos seguintes paI
ses: Alemanha, EUA, Mexico, Belgica, ~frica do Sul, Iugoslávia, Ni-
geria, Argentina e Brasil. Em 1982, as fábricas da VW no mundo todo
produziram 2.130.057 velculos.
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2.2. Histórico da Vol kswagen

2.2.1. A Empresa Matriz

A Volkswagen foi fundada em 1934, a
partir de um contrato entre o empresârio Ferdinand Porsche, ideali-
zador do projeto do carro "Fusca" Se da n s e o governo alemão. Em 1936,
e terminada a contrução dos dois primeiros carros Volkswagen, um S!
dan e um Converslvel. Em 1938, a empresa e denominada Vol kswagenwerk
GmbH, e sua sede ê estabelecida em Berl imo A fâbrica ê inaugurada em
Wolfsburg. Em 1947, são assinados os primeiros contratos para expo!
tação do carro VW para a Holanda. Em 1948, assume a Diretoria Geral
o Eng9 H. Nordhoff. Começa a exportação para a Dinamarca, Luxembur-
go, Suecia, Belgica e Suiça. A sede da empresa e transferida para
Wolfsburg, onde era localizada a fábrica.

Em 1950, começam os fornecimentos de
veiculas desmontados CKD(Completely Knocked Down) para a montagem no
Brasil e na Irlanda. Naquele ano começa a produção em serie do Trans
porter Volkswagen(Kombi) e do micro-ônibus VW. Em 1951, sai da linha
de montagem o 250.0009 veiculo VW. A empresa exportava na epoca para
29 paises. Em 1952, ê fundada a Volkswagen Canadâ Ltd, em Toronto.Em
1953, ê fundada em São Paulo a Vo1kswagen do Brasil Ltda. Em 1955, e
desenvolvido o novo modelo Cupê Karmann-Ghia, em conjunto com a em -
presa Karmann. Naquele ano ê fundada a Vol kswagen of United States
Inc. e a Vol kswagen of America Inc., esta Liltima como empresa de ven
das. Em 1956, e inaugurada a nova fâbrica em Hannover. r fundada uma
afil iada para a montagem dos carros VW na Africa do Sul. Em 1959, o
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Governo da Alemanha decide transformar a Vo1kswagenwerk-GmbH em socie
dade .Anônima.

Em 1960, o capital da empresa é cons-
tituTdo por 40% de açoes do Governo e 60% por ações vendidas a inves-
tidores ..r fundada a Volkswagen France S/A. Em 1961, realiza-se a prl
meira Assembléia Geral da Volkswagenwerk AG. Entra em produção o novo
VW 1500, nas versoes Sedan e Karmann-Ghia Cupê. Em 1962, é produzido
o modelo VW Variant. Em 1964, a empresa adquire o capital da Auto-U-
nion GmbH, fabricante dos modelos Audi. r fundada a Vo1kswagen de Mé-
xico S/A. Em 1965, é lançado o modelo VW 1600 TL. Em 1966, a afiliada
sul-africana passa 100% do seu capital para a Volkswagenwerk AG, den~
minando-se Vo1kswagen of Souther Africa Ltd.r fundada a Vo1 kswagen-Le~
sing GmbH(empresa de locação). Em 1967, as ações VW são admitidas na
Bolsa suI ç a . Em 1969, e lançado o modelo Audi 100. Realiza-se a fusão
das empresas Auto Union GmbH e a NSU Motorenwerke AG, com 59,5% do
capital pertencentes ã Vo1~swagenwerk.

Em 1970, entra em operaçao nova fãbri
ca, produzindo o VW k70, o primeiro VW refrigerado a ãgua. Em 1971, é
fundada a Vo1kswagen Bruxel1es S/A, com capital 100% alemão. Em 1973,
é lançado o VW Passat, o primeiro ve1cul0 VW com tração dianteira e
motor de quatro ci1 indros em linha. E t amb àm lançada a versão Variant
com 4 portas. E fundada a Vo'kswagen of Nigeria Ltd, através de con -
trato com o Governo da Nigeria. Em 1974 e encerrada a produção do Fus
c a ( II b e sou ro 11) na ma t r iz de Wo 1f s bu rg. A P ro d u ç ã o de s te v e" c u 1o co n t i-

nua nas filiais alemães e estrangeiras. Inicia-se a produção do
SCIROCCO, um modelo cupê-esporte, e do GOLF. Em 1975, é lançado o ca-
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minhão LT e um novo modelo Sedan compacto de duas purtas, o paLa. Em
1976, a empresa decide construir uma fâbrica para montagem no~ EUA,
com o objetivo de começar a produzir o modelo GOLF. Em 1977, ê lançado
o modelo DERBY. Em 1978, nos EUA ~ fabricado o primeiro carro VW: o
modelo RABBIT(o GOLF alemão). Naquele ano, o modelo Fusca("besouro")
deixa de ser fabricado na Europa. Em decorr~ncia da lei de co-gestão,
o Conselho Fiscal da Volkswagenwerk AG ê composto por 20 membros,sen-
do 10 representantes dos acionistas e lO dos empregados. Em 1979, a
empresa adquire 66,5% do capital social da Chrysl er Motors do Brasil,
passando a 100% em 1980 e, a partir de 1981, tornando-se a empresa
Volkswagen Caminhões Ltda. Em 1979, a empresa adquire a participação
majoritãria na Triumph-Werke AG, produtora de mâquinas de escrever,mi
quinas de sistemas, calculadoras de mesa e bolso. computadores e sis-
temas de texto e mãquinas copiadoras. Naquele ano, e lançado o GOLF
converslvel e o novo modelo VW JETTA.

Em 1980, a empresa obtem autorização
do governo americano para t ns ta l e rruma segunda montadora nos EUA. Em
1982 e 1983, a VW alemã apresentou prejulzos, como reflexo da crise
mundial.
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2.2.2. A Subsidiaria Brasileira

Em março de 1953t ê fundada em São Pau
10 a Volkswagen do Brasil Ltda., com a seguinte composição acionãria:
80% da VW alemã e 20% de investidores brasileiros(Grupo Monteiro Ara-
nha). Operando em instalações alugadas, localizadas no bairro do Ipi-
ranga em são Paulo, a empresa realizava inicialmente a montagem do VW
Sedan 1200 e a camioneta Kombi. Em julho de 1955, a empresa transfor-
mou-se em Sociedade Anônima. Em 1956, transfere-se para instalações
próprias em São Bernardo do Campo(SP). Em 1957, saiu da linha de fa
bricação a primeira Kombi brasileira, com 40% de componentes nacionais.
No periodo de 1953 a 1957, foram montados 2.820 veiculos, sendo 2.268
Sedans e 552 Kombis. Em janeiro de 1959, ê inaugurada a nova fãbrica
em São Bernardo do Campo, produzindo o primeiro Sedan de fabricação
nacional.

Em 1960, deixa a linha de montagem o
100.0009 veiculo VW, desde o inicio da produção em janeiro de 1959· A
VWB participava com 40,8% da produção brasileira de automóveis em 1960.
Em 1961, a empresa assumiu a liderança entre os fabricantes, partici-
pando com 52% da produção. O ind1ce de nacionalização de seus veicu -
los era de 95%. O numero de oficinas e revendedores autorizados VW a-
tingiu um total de 254. A empresa participava em 50% do capital da Cia.
VVO de Credito, Financiamento e Investimentos, que financiava as ven-
das dos revendedores VW. Em 1962 e lançado o Karmann Guia. Em 1963, o
;ndice de nacionalização da produção atingiu praticamente 100%(99,55%).
Em 1965, a empresa fez grandes investimentos em ativo fixo, com aqui-
sição de equipamentos e ,novas encomendas de maquinas, instalação de
nova linha de montagem de carrocerias Sedan, nova seção de pintura,a~
p1iação da ala das prensas. A â re a dos terrenos aumentou mediante no-
vas aquisições, passandó de 728.080 m2 em 1964t para 1.086.728 m2 em
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1965. Naquele ano, a empresa adquiriu participação acionaria na For-
jaria São Bernardo S/A. Em 1966, faziam-se os prepal~tivos para o i-

nicio da produção dos modelos com motores 1300 cc e 1500 cc. Em 1967,
a VW da Alemanha adquiriu urna participação na Vemag S/A, que lhe pe!
mitiu, junto com a participação ja existente da Auto-Union, o contra
le acionãrio daquela empresa. Naquele ano, a empresa produziu mais
de 100.000 veiculos. Foram lançados os modelos Sedan 1300, Karmann
Ghia 1500, Kombi 1500 e Pick-up. Em 1968, foi lançado o modelo VW
1600 de 4 portas. Em 1969, foi lançado o VW 1600 Variant. Foi funda-
da a empresa Distrivo1ks S/A.

Em 1970, foram lançados os modelos VW
1500, VW 1600 TL e o Karmann-Ghia 1600 Te. Foi produzido o milionisi
mo VW brasileiro. Tambim foram iniciadas as exportações de veiculas
VW. Em 1971, foi lançado o modelo VW 1600 TL de 4 portas e foram fei
tas algumas alterações estilisticas na parte dianteira dos outros mo
delos. Em 1972, foram lançados os modelos S81 e SP2. de linhas espo!
tivas. Em 1973 foi lançado o VW 1600 Brasil ia. Foi fundada a Trans-
Trading Brasil Exportadora S/A para incrementar exportações de todo
tipo, através da organização mundial Vo1kswagen. Foram adquiridOS
126.000 hectares de terra no sul do Para, para implantar um projeto
agropecuario. Tambem foi adquirido um terreno em Taubatp para cons -
trução de nova fabrica. Em 1974, foi lançado o Passat ne 2 e 4 por -
tas e o Fusca Sedan 1600 S. Em 1975, foi lançada a Kombi 1600, aBra
silia 4 portas e o Passat TS de 2 portas. Em 1977, foi criada uma
nova Diretoria: Pesquisa e Desenvolvimento. Foi lançado o modelo Va-
riant 11, o Passat LSE. Foram criadas as empresas Consórcio Nacional
Volkswagen Ltda., Volkswagen Leasing S/A e a Atlas Frigor1fico S/A.
Em 1978, entrou em operaçao a nova fabrica em Taubate. Em 1979, foi
lançado o Passat e o VW Sedan a a1cool. Foi criada a empresa Serv-Jet-
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Serviços e Peças para Aviões Ltda. Foi criada a Diretoria de Controle
de Qualidade.

Em 1980, o Grupo Monteiro Aranha ven-
deu a metade de sua participação no capital ao Governo do Kwait, que
participa com 10% na Volkswagen do Brasil. Foi lançado o modelo GOL,
um veiculo desenvolvido no Brasil, nas versoes a gasolina e a ãlcool.
Em 1981 foram lançados o modelo Voyage, a Kombi Furgão, a Kombi Pick-
up e a Kombi com cabine dupla e motor diesel. Foram criadas as empre-
sas Inter-Locadora Ltda. e Apolo-Administradora de Bens S/C Ltda. Em
1982, foram lançados os modelos Parati, Perua Voyage, Pick-up Saveiro.
Em 1983, a empresa desenvolvia o carro Santana e o Gol GTX para lança-
mento em 1984.
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EVOLUÇ~O DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA VWB

1961 :
DIRETOR SUPERINTENDENTE

I
DIRETOR
SECRETMIO DIRETOR

TESOURE IRO

1963; P I RETO R

DIRETOR DE
PROPUÇM D I R ETO R

S EC RETliR 10
DIRETOR

.TESOUREIRO

1965 : DIRETOR SUPERINTENDENTE
I

DIRETOR DE
VENDAS DIRETOR DE

PRODUçM DIRETOR
DE COMPRAS DIRETOR

TESOUREIRO

1966: DIRETOR IPRESIOENTE

DIRETOR DE
VEN nAS

D IRETO R DE
PRO DUCM

DIRETOR
DE COMPRAS

DIRETOR DIRETOR
TE SOU R • D E R. HW. DI R E-TO R



1968 :

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

I
DIRETOR
VENDAS

DIRETOR DIRETOR
PRODUC~O COMPRAS

DIRETOR
TESOUR.

DIRETOR DIRETOR
REL. IND. COORD.

n:CNICA

DIR!i.i[OR

1972 :

P RES.I DE NTE

DIRETOR
VENDAS

DIRETOR
COMPRAS

DIRETOR
FINANCEIRO

DIRETOR
REL. IND.

DI RE TO R
TtcNI CO

DlRETOR

1977:

PRESIDENTE
I

VICE-PRESIDENTE

DIRETOR
VENDAS

DIRETOR
COMPRAS

D IRETO R
PRODUÇ1S:0

DIRETOR
PESQ. E
DESENVOLV.

DIRETOR DIRETOR DIRETOR
FINANÇAS REL. IND. JUR10ICO
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1979 :

PRES IDENTE
I

DIRETOR
VENDAS

DIRETOR
COMPRAS

DIRETOR
PRODUCM

DIRETOR
PESQUISA

DIRETOR
CONTROLE

D IRETO R
TESOUR.

D r R ETO R D IR .
REL. IND. JUR1

-º-lf.fLE OESENV. QUALIDADE

1981 :
PRES f DENTE

VICE-PRESIDENTE

DIRETOR
VEN DAS

DIRETOR DIRETOR
COMPRAS PRODUÇAO

DIRETOR DIRETOR DIRETOR DIRETOR DIRETOR
PESQ. CONTROLE TESOUR. REL. IND. ADMINIS-DESENVOLV. QUALIDADE TRACM

1983:

PRES r DENTE
I

DIRETOR
VENDAS

DIRETOR
COMPRAS

DIRETOR
PRODUÇM

DIRETOR
PESQUISA

DIRETOR
CONTROL E

DIRETOR
TESOUR.

DIRETOR
REL. IND.

DIRETOR
ASSUNTOS
ESPECIAISDESENVOL. QUALIDADE
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2.3" A Dinâmica de Crescimento da Volkswagen

Em 1961, a VWB tinha sua estrutura o~
gani7.acicnal composta pela Presidência, a Diretoria Executiva e o Con
se1ho Fiscal. Na Presidência havia três cargos: Diretor-Presidente,19
Diretor Vice-Presidente e 29 Diretor Vice-Presidente. A Diretoria Exe
cutiVa era integrada pelo Diretor-Superintendente, Diretor Secretârio
e Diretor Tesoureiro. O Conselho Fiscal era composto por três membros
efetivos e três suplentes. Ao Grupo Monteiro Aranha cabia os cargos
do 19 Diretor Vice-Presidente e o do Diretor Tesoureiro. Alem da Dire
toria, a empresa contava com um Conselho Consultivo, ao qual cabia d~
finir as politicas gerais da empresa, mas com significativo poder de-
liberativo.

Naquele ano, a produção em volume da
VWB apresentou um crescimento de +67% sobre o ano anterior, superando
a Wi11ys e conquistando a liderança do setor. Quanto aos investimen -
tos, estes foram realizados em: ampliação da area construlda
146.000 m2 para 190.000 m2); aquisição de mãquinas, equipamentos

(de
e

ferramentas especiais.

As vendas em alguns per10dos supera -
ram a produção, fazendo com que a entrega, especialmente do VW Sedan,
estivesse sujeita a espera. Os veiculos VW, na epoca, tinham tambem
grande penetração nos Serviços Públicos Federais e Estaduais.

Quanto aos preços praticados pela
VWB, o aumento total foi de 24%, abaixo do lndice do custo de vista,
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que aumentou +43,5% naquele ano. O r~lativo barateamento dos preços
era atribuido ao constante processo de racionalização, ao aumento de
produtividade e â economia de escala. A estrat~gia de preços objeti-
vava ampliar a penetração de mercado dos produtos da empresa.

Em 1962, foi lançado o Karmann Ghia,
com chassi e motor VW. Este modelo jã bavia sido lançado pela matriz
na Alemanha em 1955.

Em 1963, pela primeira vez na histõ-
ria da industria automobílistica brasileira, verificou-se uma redução
no volume produzido: -8,8%. Somente a Volkswagen e a Sinca aumentaram
sua produção. A VWB aumentou +9,1% em relação ao ano anterior.

Nesta epoca, a VWB tinha como objeti-
vo e s t r a t é q ico "0 constante aperfeiçoamento de seus carros, atingindo
o mais alto padrão de qualidade, eficiência I: ec o nom t a ", A qualidade
dos carros era garantida pelo processo de inspeção da materia-prima,
peças e componentes e na montagem. Outro objetivo era a nacional iza -
ção integral de seus veiculas, que em 1963 atingiu um lndice de 99%.

Outra preocupaçao era garantir uma a!
sitência tecnica perfeita aos proprietârios dos veiculas VW. Para tan
to, mantinha depõsito de peças de reposição na fabrica e nos revende-
dores e oficinas autorizadas.

A empresa considerava a retração do
mercado passageira: liA t em po rár i a retração verificada no mercado auto
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mobil;stico no decorrer do ano de 1963, em consequência de tentativas
governamentais, visando a contenção do processo inflacionãrio, não t~
ve maiores consequências sobre o movimento de vendas dos v e Tc u lo s VWII•

A empresa atribuia seu excelente resultado â qualidade de seus produ-
tos: liA sua versatilidade, o resfriamento do motor a ar, a economia no
consumo de combustivel sao as caracteristicas de vital importância,que
situam a Volkswagen na preferência do grande púb l í co ;" Alem de ser o
veiculo que apresentava menor coeficiente de desvaloriz~ção na reven-
da.

Naquele ano, a empresa continuou in -
vestindo em aquisição de equipamentos importados da matriz(mãquinas o
peratrizes e prensas) e em construção de novas instalações produti -
vaso

Naquela epoca, as vendas da VWB eram
realizadas ã vista. Uma parte dos financiamentos concedidos ao publi-
co comprador, pela organização de revendedores, era realizada atraves
da Cia. VVD de Credito, Financiamento e Investimentos, na qual a VWB
participava com 80% do capital.

Tambem em 1963, a VWB realizou a pri-
meira mudança significativa em sua estrutura organizacional: â Direto
ria foi incorporado um Diretor de Produção, refletindo o papel estra-
tégico que a função de produção assumia na empresa naquele momento.
Sendo a demanda maior que a oferta, a estratêg~a de crescimento esta-
va baseada na expansão da capacidade produtiva.
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Em 1964, a produção da VWB aumentou
+13,2% enqua~to a produção total da indústria cresceu apenas +5,0%.

A empresa continuou investindo em ins
talações e mãquinas. O parque de mãquinas instaladas aumentou de 3.500
para 3.800. Quanto ã mão-de-obra, a empresa, para formar seu quadro
de pessoal especializado, tréinava sistematicamente novos operirios,!
traves de cursos de aperfeiçoamento na propria fãbrica ou por
de instituições de ensino contratadas.

meio

Em 1965, a Diretoria da VWB passou a
ser integrada por um Diretor de Vendas e um Diretor de Compras, com
a eliminação do cargo de Diretor Secretãrio e a manutenção do Diretor
Superintendente, do Diretor Tesoureiro e Diretor de Produção.

A produção da VW8 cresceu +13% versus
1964 enquanto o total da produção da industria cresceu apenas +1,3%.
As vendas da empresa cresceram +14,4%, atingindo uma participação de
mercado de 49,4% versus 45,2% em 1964.

Para aumentar a produção, a empresa
continuou investindo em aquisição de novas mãquinas, passando para
3.900. Foi iniciada nova linha de montagem de carroçarias de Sedan.
Era finalizada a nova seção de pintura. Foram instalados mais de 7
km de correntes transportadoras aereas, que levavam os diversos com-

ponentes dos veiculas para a montagem final. A ãrea dos terrenos au-
mentou mediante novas aquisições, passando de 728.080 m2 para
1.086.i28 m2. Tambem foram feitas encomendas de mãquinas para entre-
ga em 1966, sendo que as prensas de 400 toneladas seriam produzidas
pela primeira vez no pals. As mãquinas especiais ainda não fabricadas
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no pais seriam fornecidas em parte como investimento da VW alemã. Nes
ta epoca, a empresa adquiria no mercado nacional a maioria das 8.500
ferramentas necessãrias.

Tambem em 1965 a empresa adquiriu pai
ticipação acionãria na empresa Forjaria são 8ernardo S/A.

Em julho daquele ano, a VW8 lançou o
modelo popular do VW Sedan, chamado IIpê de so t ", destinado a "a t e n de r
ao apelo do governo no sentido da produção de bens de consumo durãveis
simplificados, com o custo reduzido, visando às necessidades da popu-
1 ação de menores recursos". O carro era uma versão simpl ificada do Se
dan, onde foram eliminados ou substituidos componentes estéticos de
custo mais elevado,como os acessõrios cromados que foram substituldos
por peças pintadas.

Em 1966, a Diretoria da empresa passou
a ter o cargo de Diretor de RElações Industriais. O Diretor Superinte~
dente passou a ser denominado Presidente.

A produção total da í ndii s t r ia automo-
billstica apresentou crescimento de +20,9%, enquanto a produção da VWB
cresceu +26,8%.

Naquele ano, segundo a empresa, IIsur-
giram pela primeira vez planos de concentração industrial no ramo au-
tomobilistico. Mediante aumentos de produção acompanhados de redução
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de despesas de administração e coordenação do desenvolvimento, prete~
dia-se conseguir uma redução ~eral de custos de fabricação que permi-
ta uma formação de preços abaixo do lndice geral de aumentos, com qu~
lidades tecnicas ainda mais aprimoradas. "

Quanto aos investimentos, em 1966, a
matriz alemã fez ir:versões por meio de bens de produção, máquinas es-
peciais, aumentando o capital da empresa para 98,1 bilhões de cruzei-
ros(valor nominal 1966). Foram adicionadas 600 maquinas. sendo 219
de fabricação nacional, totalizando um parque de 4.500 maquinas insta
ladas. Tambem foram feitos investimentos no desenvolvimento dos moto-
res de 1300 cc e 1500 cc.

Em 1967, em seu Relatório Anual, a Di
retoria da empresa fazia a seguinte análise da conjuntura econômica
daquele ano:

tlr indiscutível que a nova po lLt t ca de preços do governo
foi um fator decisivo para consolidar a recuperação verifi,
cada no setor industrial. O esquema para a correçao dos pr~
ços de produtos industriais aplicado em 1966 era relativa -
mente rígido e muito pouco sensível ã realidade. Entretanto,
o metodo aplicado no,ano passado(1967), relacionando a cor-
reção dos preços com o ritmo de inflação, permitiu ã indus-
tria a flexibilidade necessãria ã retomada do ritmo de ex-
pansão, jã que se tornou menos dificil incorporar nos preços
os aumentos dos custos de produção, e as margens de lucro.
se bem que tivessem continuado pequenas. foram. na maioria
dos casos, suficientes.

Alem disso. a desvalorização do Cruzeiro em fevereiro(si
multaneamente com a introdução do Cruzeiro Novo), a eleva -
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çao do salário mlnimo em 25% e uma acentuada expansao de
credito também contribuiram para a reanimação do ne r c a do."

A respeito da evolução do mercado e
das estratégias empresariais a serem praticadas, a empresa fazia a
seguinte anal ise:

11 ••• 0 ano que passou demonstrou claramente que as dificul
dades de mercado sõ podem ser superadas com medidas de ra -
cional ização,que resultem em redução dos custos e aumento da
produtividade. A conquista do cliente não mais se limitou a
argumentos de qualidade. Muito mais do que outrora, e ja sem
a influencia de uma inflação violenta, o argumento decisivo
foi o preço. A consolidação do processo de estabilização mQ
netaria esta transferindo o centro de decisão, de um merca-
do vendedor insensivel as criticas, para um mercado compra-
dor exigente, e melhor informado das condições de competição.
Essa transformação da estrutura do mercado provocou, em mui
tos casos, uma total renovação dos metodos de venda.

Ficou também provado que, a longo prazo, somente podem so
breviver com êxito as empresas que forem capazes de acompa-
nhar a evolução da tecnologia moderna, e que se esforçarem
para alcançar escalas de produção economicamente sadias, a-
traves da expansão da capacidade ou do total aproveitamento
da capacidade ja instalada ou, ainda, da fusão com outras
firmas congêneres. Esta é a razão do movimento em favor de
maior aproximação com o "koow-howll estrangeiro e de uma se-
rie de esforços de concentração, particularmente na área do
sistema bancaria e da industria automobilistica.1I
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Estas considerações são reflexo das
modificações ocorridas na estrutura do setor industrial, com fusões
entre empresas nacionais durante aquele ano.

A Chrys~er norte-americana absorveu
a Simca do Brasil e, para completar a sua capacidade de produção,ai
qui riu as instal ações da International Harvester, paral i zadas des-
de alguns anos. A Ford adquiriu a maioria das ações da Willys Over-

land, em poder da Kaiser Corp., tornando-se a segunda empresa em
capacidade de produção no pals.

A Volkswagenwerk AG da Alemanha ad-
quiriu uma participação na Vemag S/A, que lhe permitiu, junto com
a participação já existente da Auto-Union, o controle acionãrio da-
que1a empresa. A VWB fez as seguintes considerações a respeito des-
tas fusões em seu Relatório Anual de 1967:

lias esforços realizados nesse ano 'na tecnologia e na
racionalização, inclusive a expansão da capacidade, em
face das possibilidades futuras do mercado, permitem pr~
ver novos e significativos aumentos de produç?n. Deve-se
ressaltar também os esforços na fusão de industrias ob-

-servados nesse ano, no Brasil. Depois de chegar a con -
clusão que os enormes custos de desenvolvimento e tecno
logia não podem ser suportados por empresas menores e
que, com a complementação mutua das instalações, pode-
se produzir mais economicamente, três das empresas fabri
cantes de veiculos juntaram-se com outras."
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11 Com base no sucesso da colaboração técnica entre a
Volkswagenwerk e a Auto-Union, estabeleceu-se uma 1 igação
lntima entre a Vemag e a Vokswagen do 8rasil que permite
não somente um melhor aproveitamento da capacidade de pro-
dução, mas tamb;~ a substituição do motor de dois tempos,
tecnicamente obsoleto, por um motor de quatro tempos, de
comprovada eficiência."

A fusão entre a VWB e a Vemag, decor
rente de uma estratégia de crescimento baseada em ampliação da capa-
cidade produtiva instalada e diferenciação de produtos com inovação
tecnolôgica, refletia as mudanças ocorridas na estrutura de mercado
e nos padrões de competição, durante o per1odo de desaceleração do
ritmo de crescimento da economia do pals(1962 a 1967). A mudança na
estrutura da demanda, decorrente da concentração de renda, se revelou
atraves do aumento da demanda por veiculos mais sofisticados, de pr!
ços elevados, dirigidos às classes de maior poder aquisitivo. E as
estrategias das empresas tiveram que acompanhar estas mudanças. Em
seu relatório Anual, a VW8 fazia as seguintes considerações a este
respeito:

"OS bons resultados obtidos pela Ford com o lançamento
de um automóvel dp luxo(Galaxie), baseado em estilo norte-
americano. prova que existe no Brasil um mercado para ca~
ros mais requintados e de preço mais elevado. Por essa r!
zao, no ano passado, vãrios fabricantes se prepararam pa-
ra o lançamento de automóveis tipo medio. Deve-se contar,
portanto. com uma participação crescente desta classe de
veiculos no mercado brasileiro durante os prôximos anos.
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A Volkswagen do Brasil estã preparada para este novo rumo."

De acordo com esta visão estrat~gica,
a VWB realizou inovações tecnológicas em seus produtos naquele ano,
com a introdução de novos motores de maior potência. O modelo Sedan
recebeu um motor de 1300 cm3 com 46 HP e o Karmann G~ia e a linha Kom
bi motores de 1500 cm3 com 52 HP. A linha de uti1itãrios foi comp1e -
mentada com o modelo Pick-up.

A inovação dos motores dos carros re-
presentou uma melhoria significativa na sua linha de produtos, desde
sua introdução no mercadd brasileiro, em 1953. Ate então, as melhori-
as se restringiram a fatores de estilo~ a atualização de componentes
de acabamento do carro, como por exemplo: teto solar de aço, encosto
traseiro reclinãvel, lanterna traseira aperfeiçoada, forro do teto com
melhor acabamento, janelas laterais traseiras basculantes, descansa-
braço melhorado na porta direita, etc.

Naquele ano, a produção da VWB cresceu
+21,9% enquanto a produção total da i ndiis t r t a cresceu apenas +0,3%.As
vendas da VWB cresceram +21,8%, enquanto as vendas da í ndiist r t a cres-
ceram apenas 2,48%. O mercado estava segmentado por quatro tipos de
produtos~ os quais apresentaram a seguinte variação de vendas em 1967:
a)carros de passageiros +8,7%; b)camionetas de carga e passageiros
+4,0%; c)utilitãrios -39,7%; d)caminhões e ônibus -5,2%. A VW8 alcan-
çou uma participação no mercado, excluindo caminhões e ônibus, de
59,6% contra 50,8% no ano anterior.
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A empresa também realizou invest;me~
tos p a ra am p 1 ia ç ã o de sua c a p a c ida de de pro du ç ã o. Ã sem e 1 ha nç a dos a
nos anteriores, procurou dar preferência ã industria nacional nas
compras de mâquinas e equipamentos. A nova linha de pintura eletrof~
retica, inaugurada em fins de 1967, foi c~~~trulda por empresas bra-
sileiras.

A VWB continuou com o programa de
ampl iação de sua Rede de Revendedores Autorizados, com o objetivo de
"q a ra n t í r a melhor assistência tecnica d í s po nIv e l ". Considerando as
dimensões geograficas do pals, procurou uma solução para reduzir as
distâncias entre os Revendedores. Criou, então, os "Po s to s Volks\'Ja-
gen", situados ao longo das estradas e em pontos remotos, para a ex!
cuçao de reparos leves nos carros. Alem disso, iniciou a incorpora -
ção de 198 Revendedores Vemag ã rede de assistência tecnica VW.

Em 1968, a produção de toda a indus-
tria automobilistica cresceu +23,6%, em consonância com a fase de re
cuperaçao do ciclo da economia brasileira. A VWB fazia a seguinte a-
nâ1ise da performance da indústria,em seu Relatório Anual de 1968:

liA espetacular perfomance da indústria automobilistica
foi alcançada justamente no período em que a inflação re-
gistrou sua taxa mais baixa desde a impl antação das pri -
meiras fábricas de veiculos, hã treze anos. O que desmen-
te, de uma vez por todas, a falida tese segundo a qual a
industria fora dimensionada para uma economia inflacionâ-
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ria e para o atendimento de uma demanda especulativa e
artificial •

•.. Vale ressaltar que se a expansao nas vendas de
automóveis traduz o aumento do poder de compra da pop~
lação m~dia - porque a uma taxa muito superior i do
crescimento demogrãfico - o aumento espetacular de
46,2% nas vendas de caminhões pesados denuncia a seu
tempo e modo, o ritmo de recuperação das atividades e-
conõmicas em geral, que pressionam a demanda de carga
do Pa i s. II

" ... O Brasil encontra-se numa nova fase de desen -
volvimento, da qual participa fortemente o aumento da
produção de automóveis. Nosso otimismo se apóia no su-
cesso alcançado em 1968 por uma nova instrumentação fi
nanceira, que facilita a aquisição de automóveis."

O crescimento da produção da VW8, em
1968, foi de +33,6%, superior ao do total da tn dii s t r t a . Segundo a em
presa, "esse resultado foi possivel graças ã execução de uma politi-
ca de desenvolvimento planejado visando o incremento da produção de
maneira racional, através de novas inversões de capitais ..• , apl í c a-
dos na ampliação das instalações industriais, aquisição de novos e-
quipamentos e moderna maquinaria. "

As vendas da VWB cresceram +33,7% em
relação a 1967. No segmento de carros de passageiros, a VWB teve uma
participação de mercado de 77,9%, e no de utilitãrios foi de 40,4%.
A empresa atribula grande import~ncia aos Revendedores na expansão de
seus ne q ó c io s . Segundo a empresa, "coube aos revendedores a abertura
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de novos mercados, quer atravis do aprimoramento do ~tstema de ven-
das ,quer atraves da modernização de suas instalações ou, ainda, na
mel hori a da prestação de serviços ... 11

Dentro da sua estrategia de difere~
ciação de produto, a empresa lançou, em 1968, novo modelo de auto-
móvel: o VW-1600. As caracteristicas funcionais e estilisticas des-
te lançamento eram as seguintes, segundo declaração da empresa:

"Um veiculo especialmente robusto projetado para atender,
especificamente, as condições da util ização no Pais. Seu de-
senvolvimento foi resultado de um trabalho de engenheiros e
tecnicos brasileiros em ampla colaboração com a equipe de pe!
quisas e engenharia da Volkswagen alemã. O VW-1600 reune con
forto e beleza ã conhecida qualidade que consagrou a marca
VW mundialmente. De acabamento esmerado e luxuoso, veio su-
prir uma faixa do mercado formada por consumidores de maior
poder aquisitivo e exigentes de veiculos mais caros e sofis-
ticados.

t um veiculo construido dentro dos mais modernos padrões
da tecnologia automobilistica mundial, adotando em se~s deta
lhes de construção as mais importantes inovações tec-~cas.

r um carro de 4 portas, de 1 inhas avançadas sem serem efê
meras, com desenho de carroçaria inedito ati mesmo entre os
modelos produzidos pela Volkswagen da Alemanha. Equipado com
freio a disco nas rodas dianteiras, tem estabilizadores tra-
seiros proporcionando perfeita estabilidade. O motor de 60HP
permite desenvolver ate 135 Km/h. O consumo de combustivel e
de um litro para 13 km."
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Com este lançamento, a VWB Objeti-
vava ~enetrar no segmento de mercado de carros medios, de maior PQ

der aquisitivo.

Naquele ano, foi criada a Diretoria
de Coordenação Tecnica, refletindo a ênfase dada ao desenvolvimen-
to tecnico de produto, como parte da estrategia de diferenciação de
produto praticada pela empresa.

Apos 1968, a disputa de mercado e~
tre a VWB e as empresas americanas(Ford, GM, Chrysler) foi intensl
f;cada, visto que as americanas passaram a priorizar seus investi-
mentos no mercado brasileiro. Mas estas, naquela epoca, tinham dj-
ficuldades que decorriam da necessidade de adequar os modelos de
carros americanos aos padrEes de consumo brasileiros. As matrizes
americanas resistiam em aceitar mudanças em seus projetos de produ
tos para ajustâ-los i especificidade do mercado brasileiro. Segun-
do declarações de fontes das subsidiarias brasileiras da Ford e da
GM:

~!muito difTcil convencer a matriz nos EUA, de que o
consumidor brasileiro e diferente do norte-americano. No
caso do Corcel II, por exemplo, cada vez que o projeto
era remetido para a nâ l ise nos EUA, vol tava bastante modi
ficado."

Ou, como confessou, visivelmente insatisfeito, o dir~
tor de outra das três grandes norte-americanas. "O pres2
dente da subsidiaria brasileira de uma montadora norte-a
mericana tem muito menos autoridade do que seu grau de
responsabilidade exigiria, tornando extremamente demora-
da a adoção de medidas que, por vezes, teriam de ser to-
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ma das ime d ia ta m e n te 11. ( A dm. e Se r., 1 9 79 )

o ano de 1969 foi considerado um ano
de "desafio para a i nd ils t r í a automobilistica br a s t l e i ra ". Segundo a
empresa, em seu Reilatorio Anual:

11 ••• Depois de um p er Lo d o de estabil idade no mercado,
que durou todo o ano de 1968 e os primeiros seis meses
de 1969, as vendas da industria automobilistica brasi-
leira sofreram uma forte recessão no segundo semestre .•.
Esse enfraquecimento do mercado ... veio completamente de
surpresa. Foi ele provocado pela incerteza politica de-
corrente do repentino adoecimento do Presidente Costa e
Silva ... Como a capacidade de produção havia sido fort!
mente ampliada em 1968 e em 1969, e a adaptação para e~
ta nova situação exigisse algum tempo, o estoque de vei
culos novos em todas as fãbricas alcançou cifras ate en
tão desconhecidas.1I

As vendas da industria cresceram
+25,5% em relação a 1968, embora não conseguissem cobrir inteiramente
a produção. A produção cresceu +26,5%, atingindo um total de 353.547
veiculos produzidos, enquanto as vendas totalizaram 349.589 veiculos.
O segmento de carros de passageiros cresceu em vendas +47,4%.

Uma mudança significativa na estrutu-
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ta de mercado foi a maior oferta de novos modelos, refletindo a in-
tensidade da competição por meio de diferenciação de produto prati-
cada pelas empresas. Houve alteração nas participações de mercado:
a VWB caiu de 55,6% para 50,4%; a Ford cresceu de 24,8% para 25,1%;
a GM cresceu de 8,9% para 14,9%; a Chrysler cresceu de 2,9% para
3,4% (incluindo ôn~bus e caminhões).

A VWB apresentou um crescimento de
produção de +15,0%, inferior ao da í n dils t r t a . Segundo a empresa,"e~
se resultado e tanto mais notãve1 se se levar em conta que de outu-
bro a dezembro a fãbrica trabalhou com apenas 60% de sua capacidade
de produção, devido ãs dificuldades do mercado ... " Suas vendas cres
ceram +13,8%, inferior ao mercado (+25,5%), totalizando 176.266 ve;
cu lo s ,

A competição era mais intensa na fai
xa media de preços, no segmento de carros medias. Para enfrentar a
concorrincia, a VWB lançou em 1969 um novo modelo: VW 1600 Variant,
que f o r a lançado na Alemanha em 1962. Segundo a empresa, "esse vei-
culo versátil, que reune o conforto de um carro de passageiros com
as mii l t f.p l a s possibilidades de uso de um pequeno utilitário, preen-
cheu uma lacuna no mercado .. ,1I Adicionalmente, a empresa prosseguiu
no aperfeiçoamento dos seus modelos tradicionais. Assim, novidades
tecnicas foram introduzidas no VW 1300, VW 1600 4 portas, na 1 inha
Kombi e no Karmann Ghia.

Quanto ã sua estratégia de preço,os
aumentos dos seus veiculos foram em media 15,7%, abaixo da alta ge-
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ral dos preços. Tal fato foi possivel pela "racionalização da pro-
dução e administração e o aumento da produtividade.1I

Em 1970, a produção total da t n díi s
tria automobilistica cresceu +17,9%. ° segmento de carros de pass~
geiros aumentou sua participação na produção de 69,2% para 73,9%.
As vendas totais da industria cresceram +19,3%, superando em volu-
me fisi~o o total da produção, o que significa que o estoque exce-
dente do ano anterior cobriu esta diferença superior de vendas.

A VWB aumentou sua produção em +

30,8% e suas vendas em +33,2%, alcançando 56,3% de participação de
mercado, acima do ano anterior (50,4%). Contribuiram para estes re
sultados o inicio das exportações de veiculos VW naquele ano e os
lançamentos de três modelos: VW-1500, VW-1600 TL e Karmann-Ghia
1600 Te. De acordo com a empresa, as inovações introduzidas foram
as seguintes;

"Também em 1970 diversas inovações foram introduzidas
nos veiculos jã produzidos em série nos anos anteriores,
a fim de mantê-los nos nlveis da tecnologia internacio
na', levando-se em consideração especificamente as ex; -
gências brasileiras. Atraves de modernização de sua car-
roçaria o mod~lo VW 1300 foi a~aptado ao modelo VW 1500,
que em julho de 1970 passou a ser fabricado em serie, r~
cebendo a bitola mais larga, com barra compensadora, no-
vo eixo dianteiro de articulação esferica e freio disco
nas rodas dianteiras. Iniciou-se, em agosto de 1970, a
produção em serie do modelo Karmann Ghia, com nova carro
çaria "f a s t+ bac k ". Ainda em agosto foi colocado no merca
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do novo modelo "f a s t+b ac k " de duas portas, o VW 1600 TL,
com carroçaria de acentuadas 1 inhas ~sportivas. A parte
dianteira dos modelos VW 1600 4 portas e Variant foi
ligeiramente alterada para se igualar ã do VW 1600 TLII

•

Naquele ano, o presidente da VWB afir
mava que lia capacidade de absorção do mercado tem sido maior que a
nossa capacidade de adaptação is solicitaç6es desse mesmo mercado .•. 0

êxito comercial na industria automobi1;stica depende menos da agressi
vidade de vendas do fabricante e de sua revenda e mais da aceitação

11natural e não-forçada do mercado. (FSP- 15/7/70)

Em virtude da ampliação da capacidade
de produção e da modernização das instalaç6es fabris, novas máquinas
nacionais e estrangeiras foram colocadas em uso. Houve ampliação da
ãrea construida, que atingiu mais de 500.000 m2•

De acordo com a empresa, os aumentos
de preço dos v.eiculos VW se situaram entre ll~9% e 14,2%, abaixo dos
niveis da inflação, absorvida a diferença atraves de medidas de lira -
cionalização da produção e administração industrial e na execução tec
nolõgica do produto".

Desde 1969, alem da Financiadora Vol-
kswagen S/A, a VWE participava acionariamente da empresa Distrivo1ks
S/A, distribuidora de t I tu lo s e valores mobiliãrios, a qual em 1970
negociou letras de cãmbio da Financiadora VW, no valor de Cr$ 143,5
milhões(valor nominal).
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Em 1971, as vendas da t n diis t r í a au-
tomobilisti~a cresceram +22,4% e a produção cresceu +23,5%, tendo o
segmento de carros de passageiros participado com 77,4% do volume
produzido. De acordo com a empresa, os preços ao consumidor dos pr.2.
dutos da industria automobilistica sofreram um aumento médio de
13,0% para os carros de passageiros, 13,4% para os utilitãrios e 11%
para os caminhões e ônibus.

A VWB apresentou crescimento em pro-
dução de +26,5%, superior ao crescimento da industria. Suas vendas
totais cresceram +23,9%, tendo atingido 57,0% de participação de mer
cado. A sua produção de carros de passageiros cresceu +31,4%.

Contribuiram para estes resultados,
o 1 an ç am e n to dom o de 1o V W 16 00 T L 4 Po r tas Ii f as t b ac k" e a s i no v a ç õ e s
estilisticas na parte dianteira de outros dois modelos da linha 1600,
o TL de 2 portas e a Variant. Nesta época, a empresa tam5êm desenvol
via o protõtipo de um novo modelo esporte, cuja produção previa para
1972.

Quanto aos investimentos em ativo fi
xo, em 1971 a ~mpresa inaugurou nova pintura i base de eletrofusão
pelo processo de mergulho. Foi adquirido um terreno de 3.800.000 m2

em Taubate(SP), para futura expansão da capacidade industrial.

o aumento dos preços ao consumidor
dos seus produtos foi de 8,7% ate 10,6% para os carros de passagei-
ros e de 12,5% para os utilitãrios, ficando abaixo da inflação.
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Quanto as exportações, em 1971 foram
exportados 1.038 veiculas, tanto montados como em conjuntos para mo~
tagem(CKD- Completely Knocked Down), sendo os principais importado -
res o Peru, União Sulafricana, Uruguai e Chile. A exportação de uni-
dades desmontadas(CKD), iniciada em 1971, objetivava estabelecer um
vinculo, através da criação de empregos, com o pais importador. Se -
gundo o presidente da empresa, "Essa e a grande vantagem que levamos
sobre os japoneses. Eles s5 são fortes produzindo o carro inteiro no
Japão". (Adm. e Servo - maio/81)

Em 1972, as vendas da í n dú s t r t a auto
mobilistica cresceram +19,3%, e a produção +19,5%. A VWB participou
com 55,3% das vendas do total da industria e 61,2% na produção de ca!
ros de passageiros e u t t l t t â r i o s . O aumento mêél'io dos preços ao con-
sumidor foi de 11,6% para os carros de passageiros, 12,9% para os u-
tilitârios e 13,1% para os caminhões e ônibus.

As vendas VWB cresceram +15,7% e a
produção +16,2%, taxas um pouco +n re r ío re s às do total da í n díi s t r t a .
Em junho de 1972, foram lançados os modelos esportes SPl e SP2. Qua.!!
to aos preços, a VWB elevou os preços dos seus carros de passageiros
em 7,9% e os dos utilitarios em 12,0%, abaixo dos aumentos medi os da
industria e inferior ã inflação.

Naquele ano houve outra mudança na es
trutura organizacional. As diretorias de Produção e Coordenação Téc-
nica foram incorporadas em uma unica Diretoria Têcnica. O cargo de
Diretor Tesoureiro passou a ser denominado Diretor Financeiro.
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No Relatório Anual do exerclcio de
1973, a empresa fazia a seguinte anãlise dos resultados da econo -
mia naquele ano:

111973: mais um grande ano para a economia brasileira
...0 crescimento extremamente râpido da demanda excedeu
mesmo as previsões mais ousadas. E a implantação de no
vas unidades produtoras assim como a expansão da capaci
dade de produção, ampliada generosamente nos ultimos a-
nos, provaram, em muitos casos, serem insuficientes pa-
ra o atendimento das necessidades .
.. .Outra demonstração evidente do impressionante progre~
so brasileiro é o crescente numero de projetos de novos
investimentos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimen-
to Industrial - CDL •• A t ndíis t r í a automobilística e a
de autopeças, mais uma vez, lideraram a relação dos ma-
iores investimentos, com projetos aprovados que exigem
aplicação de recursos de Cr$ 6,3 bilhões .
... Tendo-se em vista os planos de expansão da industria
automobilistica brasileira e o estabelecimento da Fiat
nas proximidades de Belo Horizonte, Minas Gerais, com o
inicio da produção de carro~ de passageiros previsto p~
ra 1976, pode-se concluir r~~ ~ovos aumentos da produção
para cobrir a crescente demanda interna e externa. t ce
do ainda prever a influência sobre esse desenvó1vimento
exercida pela escassez mundial de matéria-prima, a dimi
nuição do fornecimento de petróleo por parte dos palses
produtores acompanhada de majorações de p re ç o s ;."
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Em 1973, a ind~stria automobillsti
ca cresceu em produção +20,5% e em vendas +23,1%. A concorrência
no setor foi intensificada com os novos lançamentos de produtos.
Em março daquele ano a Chrysler apresentou seu novo modelo, o
Dodge 1800. Em maio, a General Motors lançou o Chevette e em junho
a Ford lançou o Maverick. A VWB lançou o VW 1600 Brasllia, t ambém
no mes de junho. Quanto aos preços, a ind~stria automobillstica au
mentou em media +10,2% os veiculos utilitãrios, + 12,9% os õnibus
e caminhões e +11,3% os carros de passageiros, taxas inferiores a
inflação.

A VWB apresentou um crescimento em
vendas de +14,6% e em produção +10,4%, inferior ã industria. Sua
participação de mercado ca iu de 54,8% para 5'1,0%, considerando o
total das vendas da industria. As empresas concorrentes que mais
cresceram foram a General Motors(+40%), cuja participação de merca
do subiu de 16,6% para 18,9% e a Chrysler(+8l%), com participação
de mercado crescendo de 4,0% para 5,8%. Tal resultado reflete a p~
netração de mercado conquistada pelos novos modelos destas duas in
dustrias.

As vendas da VWB daquele ano supe-
raram a sua produção em +7.536 veiculos. Um fator que contribui p~
ra isto foi as dificuldades na obtenção de materias-primas, no se-
gundo semestre daquele ano. Quanto aos lançamentos de produtos, em
maio a VWB lançou o novo modelo VW 1600 Brasl1ia, com projeto de -
se n vo 1 v i do na c i o n a 1me nte. Se g u n do a em p r e sa 110 B ra sIIi a se d is t in-
gue da Variant pelo menor comprimento e maior largura. Isso propo~
ciona-lhe maior espaço interno e lhe confere grande estabil idade.
O Bras;lia, cujo preço e inferior ao da Variant, transformou-se em
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um significativo sucesso de venda". Foram feitos t amb àm melhoramentos
técnicos em todos os modelos .. Os "Fuscas" receberam ventilação força-
da, jã existente nos modelos 1600. Todos os carros de passageiros re-
ceberam limpadores de pára-brisa com velocidades ajustáveis e ban-
cos redesenhados.

A revista Expansão publicou artigo a-
nalisando o objetivo estratigico do lançamento do modelo Brasll ia:

"Descobrir uma forma de capitalizar o sucesso do
"Besouro", fazendo com que seus antigos proprietã -
rios não mudassem de marca pelo simples fato de nao
ter outra opção dentro da prõpria linha Volks.

Em 1968, quando começaram a aparecer no mercado
os velculos da faixa de tamanho midio(Opala, Corcel),
a Volks não conseguia uma resposta eficiente para
os consumidores desejosos de exercitar os principi-
as do "trend-up". O VW 1600 4 portas, apesar de suas
qualidades mecânicas, (ate hoje e um carro apreciado
por motoristas de tãxi), não conseguiu sensibilizar
o consumidor medio e acabou saindo de linha. Lição
do 1600 4 portas foi assimilada com inevitãvel amar-
gor. Depois. o VW TL, criado para combater o Corr:el,
tambem não vingou com a exuberância necessãria.

A GM preparava o Chevette, a Chrysler u l t í mav a o
Dodge 1800 e a Ford, para uma faixa diferente, tinha
o Maverick ...

Definir com adequação a faixa de um novo produto
e passo indispensãvel para sua imediata aceitação.C~
da fábrica tem a sua classificação. Em termos gerais,
e 1 a s são m u ; tos emel h a n te s. A te rm ino 1o g i a u til i za da
ê qU9 difere. Os executivos da VW têm uma classifica
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çao num~rica por classes de autom5veis de 1 a 5. A nQ.
1 corresponde os carros pequenos, de preço inferior a
Cr$ 20.000. A classe nQ 2 reune o Chevette, Corcel,Va
r ia n t , Belina e Dodge 1800. A classe 3 e nq l o b a todos
os modelos de Opala e o Maverick. A 4 tem o Dodge Dart
e os Ga1axies. Na classe 5 vão os carros esportivos:
SP 1, SP 2, Puma, etc. A classe tem 46% dos carros
vendidos; a classe 2 tem 33%; a classe 3 tem 13%; a
classe 4 tem 5% e a classe 5 tem 3%. A VW descobriu
que havia uma lacuna entre as classes 1 e 2. Foi a1
que resolveu instalar o Brasília.1I (Expansão 31/03/73)·

Com relação a estrategia de preços,
a empresa praticou aumentos entre +9,0% e +13,9% na linha de car-
ros de passageiros e +9,0% nos utilitarios, inferiores ã inflação.

Quanto aos investimentos, a empresa
continuou realizando a modernização de suas instalações industri-
ais e o aumento de sua capacidade produtiva. Naquele ano, entrou
em funcionamento uma nova ala de produção, destinada ã montagem
final de carros de passageiros. Tamb~m foram iniciados os traba-
íhos de terraplenagem para a nova fãbrica a ser construída em
Taubaté (SP).

Sobre as exportações, enquanto a
industria automobilística aumentou suas exportações em 260% ( de
US$ 9,7 milhões para US$ 35,2 milhões), no período de 1971 a 1973,
as exportações da VWB aumentaram treze vezes, de US$ 1,9 mil hão
em 1971 para US$ 24,9 milhões em 1973. Em junho daquele ano) foi
fundada a empresa Trans-Trading Brasil Exportadora S/A, com o ob
jetivo de incrementar e acompanhar as exportações da VWB, atra -
v~s da organização mundial Volkswagen.
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No inicio de 1974, a empresa fazia
a seguinte anãlise da economia brasileira em seu Relatório Anual
de 1973:

IlCertamente nao serao poucos os problemas econômicos
a serem solucionados em 1974. Disturbios na conjuntura
das economias de outros paises como consequência da cri
se petrolifera; incidentes politicos e sociais na area
internacional; eventuais fortes oscilações das taxas
cambiais. São alguns fatores que poderão causar refle -
xos tambêm no Brasil. Os êxitos conseguidos em 1973 e
as tendências agora vislveis permitem olhar para o fut~
ro com confiança e esperança. A base econômica estã con
sol id a d a e e sa d i a . II

" ••. Parti ndo da premi ssa de que nao ocorram, alem-
fronteiras, acontecimentos que possam afetar seriamente
o comercio exterior do Brasil ou que interrompam abrup-
tamente o afluxo de capitais estrangeiros, pode-se con-
tar, em vista das gigantescas reservas economicamente a
proveitãveis e ainda intocadas de que dispõe o Brasil
com um futuro de impressionantes real izações. 11

A empresa fazia previsões otimistas p~
ra aquele ano, por nao acreditar em efeitos negativos da crise do pe -
trôleo sobre o mercado nacional. A empresa acreditava que nao haveria
interrupção no fornecimento de petrôleo ao mercado brasileiro ate o
; n" c i o d e 1 9 7 5. ~1a s a dm ;t ia que 11 a e s t r u t u r a d a d e ma n d a po d e r ã m o d ; f i -
car-se, com a gradativa diminuição dos subsidias governamentais ao pe-
tróleo, recaindo a preferência sobre os veiculos mais econômicos."
(Folha de são Paulo - 14/03/74)
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No Relatõrio Anual do exercicio de
1974, a empresa identificava os sintomas iniciais da crise da eco-
nomia brasileira, a saber:

" ... A conjuntura, ainda bem animada no primeiro semes
tre do ano, esfriou visivelmente. O ritmo de crescimento
diminuiu nitidamente. Finalmente, a queda da demanda no
39 trimestre foi tão acentuada que foram colocados em p!
rigo os ;ndices de crescimento programados .

•.• As medidas estimuladoras da demanda melhoraram no 49
trimestre a situação de vendas dos bens de consumo, porem,
não foi poss;vel alcançar novamente o alto nivel em ge-
ral, conseguido antes do enfraquecimento da conjuntura •

••• Pelo aumento drãstico do preço da gasolina em 116%,
a demanda foi conduzida para veiculos mais e co nom í c o s c "

As dificuldades enfrentadas pela
economia brasileira ainda não se fizeram sentir na industria au-
tomobilistica naquele ano. As vendas da industria automobi1isti-
ca cresceram +18,5% e a produção +20,7%. Diante de tais resul ta-
dos favoraveis, parece que as empresas não realizaram mudanças
significativas em suas estrategias de crescimento ate aquele ano.
Foi dada continuidade ã estrategia de diferenciação de produto,
com os fabricantes lançando varias novos modelos, para os segme~
tos de renda media e alta. A FNM(Fabrica Nacional de Motores) i-
niciou em março a produção do Alfa Romeu 2300; a General Motors
apresentou em novembro, por ocasião do IX Salão do Automõvel, os
modelos Caravan e Comodoro. Quanto ã participação de mercado, a
GM cresceu de 18,9% para 20,1%; a Ford cresceu de 19,1% para 19,8%;



-42-

a FNM cresceu de 0,4% para 0,8%; a Chrysler caiu de- 5,8% para 4,1%
e a VWB caiu de 51,0% para 50,6%.

Os resultados favorãveis da indús-
tria automobilistica tambem foram possibilitados pela estrategia
de preços praticada naquele ano e nos anteriores. Os aumentos de
preços ocorridos em 1974 foram em media 27,0% para carros de pass~
geiros, 29,4% para os util itãrios e 28,6% para caminhões e ônibus,
taxas abaixo da inflação.

A VWB aumentou suas vendas em +17,6%
e sua produção em +21,0%. Para estes resultados, contribulram os
lançamentos de cinco novos modelos. Em junho de 1974, iniciou a prQ
dução do Passat de 2 portas e em novembro o modelo de 4 portas, de
tamanho media. com refrigeração a âgua e tração dianteira. Este mo
dela fora lançado na Alemanha em 1973. Tambem foi lançado o Sedan
1600 S, um modelo do "Fu sc a " com motor mais potente. Foram realiza
dos em todos os outros modelos melhoramentos tecnicos; foi desen -
volvido, por exemplo, um "Fu sc a " 1300 com um rendimento de gasoli-
na de 14,28km por litro.

Quanto a sua estrategia de preço,a
VWB praticou um aumento de 26,6% nos carros de passageiros e 30,9%
nos utilitãrios, abaixo da inflação.

Com relação as exportações, a VWB
assumiu junto ao Governo brasileiro em 1973 o compromisso de expo~
tar ate 1982 um valor total de US$ 1 bilhão, significando uma me-
dia anual de US$ 100 milhões, atraves do programa da BEFIEX. Em
1974, a VWB exportou um total de US$ 98,1 milhões, +29,4% em rela-
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çao ao ano anterior. A empresa forneceu tambem ã Volkswagenwerk AG
da Alemanha um volume de 2.880 motores e 85.680 engrenagens do Pa1
sat. As exportações participaram com 10,5% da receita de vendas da
empresa.

Dentro de uma estrategia de diversi
ficação de negocias, a VWB adquiriu em fins de 1973 uma proprieda-
de de 135.036 hectares no sul do Estado do Pará, fundando a empre-
sa Cia. Vale do Rio Cristal ino, Agropecuária, Comercio e Industria,
para a realização de um projeto agropecuãrio com incentivos da
SUDAM. Em1974, foram desmatados 4.500 hectares e semeadas 70 tone-
ladas de sementes para a implantação de pastagens naquela ãrea.

Tambem em 1974, a VWB vendeu sua
participação na Vemag S/A para um grupo brasileiro.

Com relação aos investimentos na
industria automobilistica, a empresa fazia a seguinte declaração:

"Ma i s que anteriormente, o cor serviu como instrumen
to regulador dos investimentos. As prioridades para a
concessão de incentivos foram reescaladas ... Gozam de
prioridade desde julho de 1974, as industrias de base e
de bens de capital, a construção de nã~ios e aeronaves
e material f e r rov iàr i o . Foram eliminados da relação dos
ramos merecedores de incentivos a industria automobil1s
tica, a industria de bens de consumo dependente de im -
portação, e outras que pesam sobre a balança comercial".
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No Relatório Anual do exerc1cio de
1975. a empresa fazia a seguinte anãlise da conjuntura econômica:

110 ano de 1975 caracterizou-se por uma retração da
de ...~'1da em extensas ãreas da economia e frequentes
problemas de liquidez. A inflação determinou maior ne
cessidade de recursos para financiar o capital de gi-
ro, o que frequentemente causou dificuldades, em esp~
cial para as empresas de pequeno e media porte .

..• Embora o elevado aumento dos custos, aliado a
um maior controle de preços e um decl1nio da demanda,
tivesse dificultado para muitas empresas a obtenção de
resultados econômicos favorãveis, o ano de 1975 pode
ser considerado satisfatório para a economia brasi1ei
ra como um to do.

A existência de condições bãsicas favorãveis, que
continuam a prevalecer, tais como estabilidade polltl
ca do Pals, uma po11tica econôm;~a realista, abundân-
cia de recursos naturais e um potencial de mercado ai~
da inesgotado, permite esperar para a economia brasi-
leira nos próximos anos, não obstante a atual fase de
consolidação, uma expansão bem acima da media.1I

A desaceleração do crescimento da !

conomia brasileira iniciada em 1974 teve seus reflexos na industria
automobillstica em 1975. As vendas do setor cresceram apenas +3,5%
e a produção +2,7%. As empresas reduziram o numero de novos modelos
lançados naquele ano, fazendo melhorias de ordem tecnica e esti11s-
tica nos modelos existentes. A Ford ofereceu um motor de 4 cil in
dros nos modelos Maverik, Rural, Jeep e Pick-up, substituindo o mo-
tor de 6 cilindros. A GM apresentou o Chevette Especial. A VWB lan-
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çou a Kombi com carroceria modernizada e motor mais potente de 1600
cm3. Os modelos "Fusca" e "Brasi1ia", com novo sistema de carbura -
ção dupla9 ficaram mais econômicos no consumo de combustlvel. A VWB
tambem lançou dois novos modelos: o Bras;lia 4 portas e o Passat TS

2 portas, modelo esporte.

Diante da queda no crescimento das
vendas, a estrategia de preços praticada pelo setor acompanhou a in
f1ação. A media dos aumentos de preços foi de 30,3% para carros de
passageiros, 28% para caminhões e ônibus e 44,3% para utilitãrios.

A posição competitiva das empresas
sofreu alteração, favorecendo ã VWB, que possuia uma linha de mode-
los nos segmentos de preço medio e inferior. A participação de mer-
cado da VWB subiu de 50,6% para 54,0%, enquanto a GM caiu de 20,1%
para 18,5%, a Ford caiu de 19,8% para 18,5% e a Chrys1er de 4,1% P!
ra 2,7%.

As vendas da VWB cresceram +10,5% e
a produção +9,5%. Para estes resultados, contribuiu a e~trategia de
diferenciação de produto que objetivava "aperfeiçoamentos tecnicos
em todos os modelos destinados a melhorar a perfomance com maior e-

,conomia de combustivel, segurança e conforto." Quanto ã e s t ra té q i a
de preço, a VWB praticou a media de preços do setor. A empresa au-
mentou o preço da Kombi acima da inflação, dando como justificativa
as modificações feitas na carroçaria e o aumento da potência.
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As exportações da VWB cresceram
+43,9%, atingindo US$ 141,2 milhões. Depois da Alemanha. para on
de exportou 37.728 motores e 80.416 caixas de câmbio para o Pas-
sat, os mercados de exportação de veiculos completos e CKD(Com -
pletely Knocked Down) para a VWB foram: Nigeria, Mexico, Peru,
Filipinas, ~frica do Sul e outros 29 pa;ses.

No Relatório Anual do ExercTcio de
1976, a empresa fazia os seguintes comentãrios sobre a situação e-
conômica geral:

110 desenvolvimento da conjuntura na segunda metade
do exercicio foi marcado por contínuas dificuldades de
liquidez da economia e um nivel excepcionalmente alto
dos juros ... Os créditos ao consumidor, caros e raros,
abafaram a demanda de bens durâveis de consumo.

Os custos dos c r-é d t to s , extremamente al tos, bem co
mo a crescente insegurança em relação ao futuro desen
volvimento da conjuntura, levaram a uma redução dos
investimentos privados. Virias empresas adiara~, por
ora, investimentos pl~nejados .

.. .Em decorrênci& das prioridades alteradas desde
1974, quanto aos incentivos governamentais de investi
mentos, a atividade investidora concentra-se na indus
tria de base e de bens de capi ta 1 .

... 0 clima econômico em 1976 foi marcado pelas cre~
centes dificuldades na aquisição de materias-primas,
produtos intermediãrios e bens de capital, ocasionadas
pelas restrições às importações introduzidas em 1975.
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... Os efeitos frenantes, ainda presentes, da pol~tica
restritiva do Governo, cuja meta e desacelerar o cresci-
mento, bem como o programa de economia de combustivel,fa
zem prever para o ano de 1977 um ambiente econômico rela
tivamente frio."

A industria automobilistica em 1976 a
presentou um crescimento em vendas de +5,0% E! em produção +5,5%.Estes
resultadcs foram conseguidos em parte pelo aumento das exportaç6es
(+9,9%), visto que, dada ã contenção do mercado interno, tornou-se ne
cessãrio para as empresas procurar no exterior possibil idades adicio-
nais de vendas. A VWB contribuiu com a maior parte das 80.093 unida -
des exportadas, volume que corresponde a 8,2% das vendas da industria.
As vendas no mercado interno cresceram +4,4%, o que foi favorecido p~
10 crescimento de +8,7% do segmento de caminhões e ônibus, amplamente
incentivado, pela politica do Governo dirigida ã redução do consumo
de gasolina.

Em 1976, a Fiat iniciou sua produção
no pais, inaugurando uma fãbrica em Belo Horizonte para produção de
carros de passageiros, no modelo 147 L, tendo conseguido naquele ano
0,3% de participação de mercado. A empresa que perdeu participação de
mercado foi a Ford, càindo de 18,5% para 17,4%, enquanto a VWB cres -
ceu de 53,9% para 54,0%, a Chrys1er subiu de 2,7% para 2,9% e a GM
manteve 18.5%. Tambem em 1976, a Volvo obteve autorização para fabri-
car caminh6es em Curitiba(PR).

Com relação ã estrategia de preço pr~
ticada pela t n dii s t r í a , o CIP(Controle Interministerial de Preços) pa~
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sou a controlar os preços dos automõveis~ permitindo aumentos abaixo
da inflação, atingindo naquele ano a media de 27,5%.

As vendas da VWB cresceram +5,0% e a
produção +5,4%. No mercado interno, as vendas cresceram +4,2%. A VW8
exportou 65.994 ve Tcu lo s , +11,5% em relação ao ano anterior, repre -
sentando 82,4% do total das vendas de veiculas brasileiros no exte-
rior. Naquele ano a empresa deixou de produzir os modelos VW 1600
5, VW 1600 TL 2 portas e o Karmann-Ghia 1600 Te. Os novos projetos
em desenvolvimento objetivavam a maior economia no consumo de combu~
tivel, bem como a procura de alternativas para o motor a gasolina e
novos dispositivos antipoluição. Em conjunto com a VW alemã, real;z~
va programa de testes com veiculos de motores a álcool. No Salão do
Automóvel a empresa apresentou carros de teste com motor a ãl cool e
um jeep militar, desenvolvido no Brasil, com motor de 1700 cm3,

Em 1977, pela primeira vez desde 1963,
as vendas da industria brasileira acusaram um declinio, que foi de
-5,6%. As vendas de automóveis e comerciais leves cairam -8, 1% enqua~
to as de caminhões e ônibus cresceram +17,2%. A produção total do se
tor caiu -6,6%. As exportações tambem sofrera~ uma queda de -13,6%.

A VWB, em Relatório Anual de 1977, a
presentava a seguinte explicação para os resultados da industria:

"Este panorama relaciona-se com a evolução da situação
econômica geral depois da crise energetica em 1974 e com
a po1itica de desaceleração imposta pelo Governo. Aos fa-
tores acima somam-se a elevação do custo de manutenção dos
veiculos, que desde 1976 apresentou aumentos sucessivos
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dos preços da gasolina, altas de impostos e taxas, alem
de restrições tais como a limitação da velocidade, o fe
chamento dos postos de gasolina ã noite e nos domingos,
mais uma serie de outras medidas destinadas a limitar e
dificultar o uso dos au t omêv e t s i "

Quanto a posição competitiva das empr!
sas, aqueles que perderam participação de mercado foram: VWB caiu de
54,0% para 51,4%; a GM caiu de 18,5% para 16,8%; a Ford de 17,4% para
14,1%. Aquelas que ganharam participação foram a Fiat, de 0,3% para
7,0%; a Fiat diesel de 1,0% para 1,3% e a Mercedes-Benz de 5,0% para
5,7% .

Em relação aos preços, em meados de
1977, ° CIP substituiu o sistema de controle de preços pela liberdade
vigiada com demonstração posterior de custos.

A VWB apresentou uma queda em vendas
de -10,1%, em produção -10,9% e em exportação de veTculos -18,6%. A

empresa lançou um novo modelo, a Varíant 11 e outros modelos opcionais
dos veiculas existentes, como o Passat LSE, versão mais luxuosa do Pas
sat tradicional; o Passat 4~, uma serie especial limitada, lançada por
ocasição das comemorações da fabricação do 49 mil ionesimo VW brasilei-
ro.

Ainda em 1977, a VWB realizou nova mu-
dança em sua estrutura organizacional. Foram incluidas duas novas Dire
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torias: a de Produção e a de Assuntos Juridicos. A antiga Diretoria
Técnica passou a ser denominada Diretoria de Pesquisa e Desenvolvi--
mento. Tal mudança reflete a ênfase estrategica dada pela empresa no
desenvolvimento tecnolõgico de seus produtos, especialmente no que
se refere ã questão dos combustiveis ,com programas de aumento ~e per
formance dos motores ã gasolina e a substituição destes por motores
a ã l cco l . Segundo a empresa, esta Diretoria foi criada "face as sem
pre crescentes exigências com relação ao produto, bem como ã neces-
sidade de desenvolver novos tipos e modelos para garantir a partici
pação da Volkswagen do Brasil no mercado, tambem no futuro, como a-
inda tendo em vista as amplas pesquisas que vêm sendo realizadas des
de a crise do petróleo em 1974 com relação ao uso e aproveitamento
de combustivel." Naquele ano, cerca de 800 funcionãrios ocupavam-se
da criação e desenvolvimento de veiculos novos, como do aperfeiçoa-
mento dos motores refrigerados a ar, responsabilidade que, dentro da
Organização Mundial Volkswagen, passava quase integralmente para a
Volkswagen do Brasil. Dentro da programaçao de pesquisas existiam
estudos destinados a encontrar novas fontes de energia e metodos p!
ra seu aproveitamento, como estudos sobre segurança e poluição do
meio ambiente. A VWB inaugurou em 1977 um Centro de Pesquisas, que
alem destes programas de pesquisa, estudava a problema do controle
dos gases de combustão.

Tambem em 1977, dando continuid~de ã
sua estrategia de diversificação foram fundadas as empresas: a) Con-
sorcio Nacional Volkswagen Ltda, com a função de representar mais um
canal adicional de vendas, dirigido às camadas de menor poder aqu;si
tivo; b) Vol kswagen Leasíng S/A - Arrendamento Mercantil, para pro -
porcionar ã rede de Revendedores uma nova alternativa de comercial i-
zação de veiculas; c) Atlas Frigorifico S/A, para dedicar-se ã indus
trialização de carne, absorvendo a produção anual da Cia. Vale do
Rio Cristalino. Quanto ã empresa rans-Trading Brasil Exportadora S/A,
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com a entrada de outros acionistast a VWB passou a deter
41,5% das suas ações.

apenas

Em 1978t a industria automobills-
tica conseguiu uma recuperaçao, apresentando um crescimento de
+15,8% em vendas e +16,1% em produção. As vendas de carros de pa~
seio e veiculas comerciais leves aumentaram +19,3% em comparação
a 1977. A VWB, em seu Re1at5rio Anual de 1978, atribui as seguin-
tes razões para a recuperação do setor naquele ano:

nUma serie de fatores estruturais e conjunturais
contribulram para um forte impulso na procura. Por
enquanto, a densidade de veiculas ainda e relativa-
mente baixa: enquanto na Republica Federativa da A-
lemanha há cerca de 2,9 habitantes para um carro de
passeio, no Brasil há aproximadamente 20.

O crescimento de 16% da população economicamente
ativa ... , bem como as melhorias de renda, permitem
pressupor uma expansão do mercado global ...

... os preços dos automóveis em 1978 foram infe-
riores - em valores reais - em 12t9%(em m~dia) aos
registrados em 1972 e em 25%(em media) aos registr~
dos em 1966.

Muitos velcu10s da frota de aproximadamente 8,3
milhões apresentam necessidade de serem substitu1-
dos. Em virtude da contenção da procurat esta nece~
sidadet em 1977t ficou parcialmente sem cobertura,
de modo que muitas compras foram adiadas para 1978."
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A recuperaçâo das vendas da ind~s-
tria automobilistica, em 1978, segundo a revista Exame(setembro,
1 979 ), fo i II fa v o re c ;da, em g ra nde pa r te, po rum a re a çã o p s i c01 Õ 9 i-
ca do mercado. Depois de enfrentar, nos Iil t í mo s anos, drásticas m~
didas de restrição ao crédito, de ver aumentar os preços dos auto-
móveis e de assistir a uma exaustiva campanha de racionalização de
uso de combustivel, o consumidor encontrou, em 1978, um panorama
mais favorâvel: a gasolina subiu menos que nos anos anteriores e
os aumentos dos preços dos automõveis(+38,4%) estiveram abaixo da
taxa de inflação. O mercado externo tambem contribuiu para a melho
ria dos resul tados".

Também contribuiram para estes re-
sultados favorâveis as exportações, que aumentaram +39,4% em volu-
me fisico.

Quanto as participações de mercado,
a Fiat aumentou sua participação de 7,0% para 9,7%, a Ford de 14,0%
para 14,9% e a GM de 16,9% para 18,3%, enquanto a VWB caiu de 51,4%
para 48,3% e a Chrysler de 2,4% para 1,6%.

A VWB aumentou suas vendas em +8,8%
e a sua produção em +9,8%. Segundo a empresa, "em comparação com
1977, verificou-se um retrocesso na participação de mercado, devido
ao surgimento de gargalos que limitaram a capacidade de produção
da VWB." As exportações de vel c u l o s VW cresceram +19,8%. Com a ex-
portação adicional de 130.433 motores e 135.316 câmbios e peças de
reposição, as exportações aumentaram 33%.
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-Naquele ano entrou em operaçao a nova

fabrica de Taubaté. Segundo a empresa, "e s s a unidade foi concebida de
acordo com as mais modernas técnicas de produção e de trabalho; equi-
pamentos de solda computadorizados, um sistema de transporte sem mot~
ristas, a introdução do sistema de processo reversivo, na pintura,com
base na eletroforese, para melhor proteção dos espaços vazios da car- ~
roçaria contra a ferrugem, a integração de controles de qual idade no
processo de produção, bem como a criação de locais de trabalho mais
humanos, alteraram o quadro da produção, assim como o "bloco de ener-
q t a ", pelo qual como contribuição para a proteção ao meio ambiente-
são controlados e dirigidos todos os sistemas de abastecimento de ar
comprimido, energia eletrica, vapor, õleo lubrificante, solventes, g~

IJses, agua po t âve l e industrial. O desenvolvimento de motores movidos
ã alcool teve continuidade, estando em circulação para fins de teste
cerca de 1.000 veiculas VW com motores ã alcool.

Quanto aos preços praticados, segundo
a VWB, os aumentos de preços acompanharam a inflação.

Em 1979, a industria automobi11stica
apresentou um crescimento de +4,8% em vendas e +5,7% em produção.Qua~
to as participações de mercado, a VWB caiu de 48,3% para 46,6%, en -
quanto as seguintes empresas apresentaram crescimento: GM, de 18,3%
para 18,6%; Ford de 14,9% para 15,2% e Fiat, de 9,4% para 11,2%. A
Fiat, no final de 1978, passou a fabricar o Alfa Romeo 2300, da anti
ga FNM.

A VWB apresentou um crescimento em
vendas de +1,1% e em produção +1,4%. Em setembro daquele ano, a em -
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presa iniciou a fabricação de veículos movidos ã ãlcool. Quanto aos
preços praticados, na media ficaram abaixo da inflação.

Em relação às exportações, e~tas a-
tingiram um valor de US$ 247,3 milhões. O compromisso assumido com
o governo dentro do programa BEFIEX, de realizar exportações no va-
lor de US$ 1 bilhão entre 1973-82~ fora cumprido em 1979. Por este
motivo, a empresa assumiu uma meta complementar, de aumentar o va-
lor das exportações para US$ 1,5 bilhões ate o final de 1982.

Naquele ano, a estrutura organiza-
cional sofreu nova mudança, desta vez acrescentando a Diretoria de
Controle de Qualidade, refletindo o carãter estrategico atribuido
ao fator qualidade, dentro da estrategia competitiva praticada pela
empresa. A VWB justificou a criação desta diretoria da seguinte for
ma:

liA VWB estã convencida de que no futuro, com o acirra
menta da concorrência, a qualidade participarâ como ele-
ne n t o fundamental no sucesso da empresa a longo prazo. A
imagem de qualidade estabelecida pelo comprador vem sen-
do encarada como um desafio para o presente e o futuro.
Reconhecendo a importância do controle de qualidade, foi
que a Vl-IB criou para esta ãrea uma di retori a especifi ca. 11

Na ãrea de Pesquisa e Desenvolvimen
to, a prioridade foi dada para o desenvolvimento de novos modelos e
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do motor a ãlcool. Alem disso, prosseguiram as pesquisas referentes a
viabilização do uso da energia solar e no sentido de maior rendimento
econômico, maior segurança e redução da emissão de poluentes.

Em março de 1979, a empresa enfrentou
uma greve de seus funcionãrios, que durou 11 dias, ocasionando per-
da de produção de aproximadamente 25.000 veiculas. Tambem naquele ano
foi fundada a empresa Serv-Jet - Serviços e Peças para Aviões ltda.,
com 50% de capital da VWB. Na empresa Atlas Frigorifico, era dada con
tinuidade ã construção das instalações do matadouro - frigorifico no
Pa rã.

Em 1980, em Relatório Anual da Direto
ria, a VWB fazia a seguinte anãlise dos resultados da ind~stria auto-
mobi1~stica e da empresa:

"Para a indústria automobi11stica. 1980 foi um ano difl
cil. As condições adversas atingiram principalmente a in-
dústria de veiculas para passageiros:

-A greve de 41 dias dos metalúrgicos,em abril/maio de
1980, levou a uma acentuada redução de produção e vendas;
os principais concorrentes, General Motors e Fiat, não fo-
ram praticamente atingidos pela greve.

-Devido ã aprovação defasada dos aumentos de preços de
venda, não foi possivel repassar inteiramente ao mercado.
os custos crescentes.
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-o deslocamento significativo da procura de veiculos a
gasolina p~ra os movidos a álcool, conduziu a problemas a
d i c io n e t s •

-As vendas de veiculas foram dificultadas pela escassez
do credito do sistema bancãrio, cuja expansão foi limita-
da ao máximo de 45% em relação ao montante utilizado no !

no anterior.

-Uma nova alteração na polTtica econõmica brasileira
resultou, atraves da liberação dos juros, na elevação dos
custos do financiamento de vendas no ültimo trimestre.

A VW do Brasil, como empresa ll cer do mercado foi ati.!l
gida duramente, pois os prejulzos de vendas no mercado
brasileiro, ocasionados pela greve, não puderam ser recu-
perados. Alem disso, a limitação dos financiamentos, as -
sim como os crescentes custos de manutenção do~ velculos,
afastaram da compra os compradores da nossa faixa de vei-
culos, justamente os de preços mais populares. Em contra-
partida, as exportações de veiculas desenvolveram-se a
contento. Ainda assim, a VW do Brasil fecha o ano, pela
primeira vez em sua história, com p re ju j zo ;"

A industria automobilistica apresentou
naquele ano um aumento de +1,5% em vendas e +3,6% em produção. As ven-
das no mercado interno cairam -3,4%, enquanto as exportações de veicu-
las cresceram +48,1%. Os segmentos de veiculas de passageiros e veicu-
las comerciais leves, no mercado interno, cairam -3,9%. As empresas que
apresentaram queda nas vendas foram a VWB(-6,5%), a Ford (-2,8%) e a
Chrysler(-lS,7%), entre outras. Aquelas que apresentaram crescimento
de vendas foram a GM(+ll%) e a Fiat(+28,1%), entre outras.
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No segundo semestre de 1980, os au-
tom5veis com motores a ãlcool encontraram maior interesse por parte
dos compradores. A participação nas vendas totais de veiculos atin-
giu 21,2%, com um total de 240.727 de carros a ã l co o l vendidos. As
vendas da VWB apresentaram queda de -6,5% e a produção caiu -2,2%.
As vendas no mercado interno cairam -9,2%, enquanto as exportações
cresceram +12,2%. A participação de mercado da VW8 caiu de 46,6% p~
ra 42,4%. As vendas de veiculos VW a ãlcool alcançaram 120.207 uni-
dades, participando em 25% das vendas totais da empresa e em 50% do
total desse segmento. Em maio de 1980,foi lançado o modelo GOL, em
desenvolvimento no Brasil desde 1976, que representou 9,6% das ven-
das da empresa naquele ano. Segundo a empresa, o GOL tinha como ca-
racteristicas "e s t í lo atrativo, funcionalidade abrangente, fãcil ma
nutenção e a l tos padrões tecni cos e de segurança". A versão a ãl cool
deste modelo e a versao com motor de maior potência foram lançadas
no final de 1980.

A anâ l i se feita pela Revista Adminis
tração e Serviços sobre o lançamento do Gol pela VWB reflete a es-
trategia de internacionalização da produção adotada pelos conglom!
rados multinacionais no âmbito da competição mundial t n t e rca p i t e l i s
ta:

"Na verdade, bem pouco do que acontece hoje no setor a u t o
mobil;stico nacional ocorre ã margem deste reposicioname~
to do Brasil na divisão internacional da produção de vel-
culos. O lançamento do Gol na mesma faixa da 8rasilia,ate
então o segundo carro mais vendido no Pais e hoje um mode
lo em via de desaparecimento, e um exemplo tipico desta
situação. !lEu precisava de um modelo que me permitisse co~
correr com os japoneses no mercado internacional, e isto
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a Brasilia, infelizmente, nao me dava", sintetizou Sau e r ,
ao rebater, enervado, as cr~ticas que estava recebendo por
colocar dois modelos de uma mesma empresa no mesmo segme~
to de mercado. A Bras" ia, de fato, apesar de excelente
para o mercado interno, realmente não tinha condições de
atender as novas necessidades da Volkswagen do Brasil, de
correntes da escolha dessa subsidiãria, pelo grupo alemão,
para sediar o desenvolvimento e a produção de modelos des

...tinados a reforçar a presença da marca nos palses do Ter-
ceiro Mundo, de estradas mais rudes, temperaturas geral -
mente mais altas e, ainda, legislações menos sofisticadas
de segurança e de combate ã poluição.Mesmo sem considerar
sua defasagem tecnológica, a Bras;lia não oferecia ã Vol-
k s w a 9 e n a p o s s i b i 1 ; d a de d a u t ; 1 ; z a ç ã o d o co n c e ito d e II f a -
m i l i a de veiculos", que proporciona fantãstica economia de
escala ao permitir o lançamento de diversas versões de um
mesmo carro a partir de uma unica base mecânica: "hatch
b a c k " (o Gol, em si), três volumes (o Voyage, jã colocado
no mercado), perua(a Angra, ainda a ser lançada), pick-up
curta, pick-up longa, pick-up fechada, etc."
(Adm. e Servo - fev/82)

o si~"ificado estratigico do lançame~
to do Gol, foi t ambàm analisado pela mesma revista, em matéria publi-
cada em maio de 1981:

"0 Gol representa o primei ro resul tado concreto de uma
divisão do mundo em duas metades, feita, hã alguns anos,
pelo grupo Volkswagenwerk AG, que transferiu, desta for-
ma, para a Volkswagen do Brasil a responsabilidade de
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projetar e construir carros mais resistentes e menos so-
fisticados, mais bem adequados às necessidades dos merca

dos do Terceiro Mundo.
Desenvolvido para vender tanto no mercado interno quanto
no externo, o Gol foi projetado já dentro do conceito de
"f am i l t a de au tomóv a í s vj qua pressupõe a possibilidade do
lançamento de diversas versões do mesmo modelo a partir
de uma mesma base mecânica e com minimas modificações na
carroçaria), surgido no inicio da década de 70, a partir
da necessidade de concorrer com a imensa economia de eS-
cala conseguida pelos japoneses ...
... Dai, inclusive, segundo Sauer, foi feita a opçao pelo
motor a ar para equipar o Gol - uma das funções princi -
pais deste modelo, a médio prazo, e substituir a Brasilia
nos paises que hoje a importam em unidades CKD(desmonta-
das). "Como esses p aIse s exigem um indice mIn imo de na -
ciona1ização, se colocãssemos o motor do Passat no Gol,
esses paises teriam muita dificuldade para continuar ma~
tendo um indice minimo de nacionalização, que hoje alca~
çam exatamente em cima do motor a e r "; explicou o presi-
dente da VW.
No mercado interno, acreditava a VW, o prôprio cnnsumi -
dor se encarregaria de substituir pelo Gol, um moce.lo bem
mais moderno, a Brasilia, um projeto bastante antigo ...
Um plano perfeito, que sã falhou num ponto: ;mpossibilid~
de de a VW prever que o conflito entre o Irã e o l ra qu e ,
ao abrir a possibilidade da falta de gasolina no Brasil,
detonaria o processo que ficou conhecido, no setor, como
"e l c o o lm a n t a ".
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o Gol, seguindo a tendência natural existente no mercado no
inicio do ano passado (1980), foi lançado primeiro na versao
a gasolina - sua versão a ãlcool estava programada apenas p~
ra o fim do ano. Logo no inicio do segundo semestre, porem.o
confl ito Irã/lraque encarregou-se de paralisar completamente
as vendas de automoveis a gasolina. E o Gol, sem uma versão
a álcool, começou a amontoar nos pátios da recem-inaugurada
fábrica da VW em Taubaté ...
Na verdade, foi nesse ponto que começou o que se conhece co-
mo a crise da VW. O Gol, sem a versão a álcool, não encontra
va compradores; a Brasilia, abalada pela ameaça obvia de re-
tirada de linha, igualmente amontoava no pãtio .. ,li

(Adm. e Serv., maio de 1981)

Ainda outra ma t s r i a publicada em
1979 focaliza a importância do lançamento do Gol (inicialmen-
te chamado de Angra) dentro da estrategia competitiva da V~B:

110 objetivo da empresa alemã com o Angra e manter a
fatia em torno de 50% de que dispõe. IIOU, pelo menos,
de evitar uma queda alem do que seria a c e i t áv e l v , con
forme a definição de um executivo da empresa.

A exemplo do que acontece no caso da General Motors,
o Angra tambem faz parte de um plano bem mais amplo
do grupo alemão, que deverá consumir derca de 600 mi-
lhões de dolares em cinco anos. Esse novo carro e ap~
nas o primeiro de uma familia inteiramente nova,cujos
membros deverão ficar entre o 1.300 e o Passat.

A Volkswagen provavelmente apenas tenta evitar a
repetição no Brasil, da amarga experiência que o gru-
po viveu hã alguns anos na Europa. Por ter acreditado
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demais na capadidade de competição de sua linha antiga
(1.300, Variant, TL, etc), acabou perdendo largas par-
celas de seu mercado para carros mais modernos que es-
tavam sendo lançados pelos concorrentes.

Na Europa, a empresa so conseguiu recuperar-se de -
pois que, após uma fase de dois anos seguidos, em que
experimentou grande prejuizos, substituiu sua linha an
tiga pelo Passat, pelo Golf e Polo, todos já projetados
de conformidade com os modernos conceitos da industria
automobilistica.1I (Adm. e Serv., 1979)

Com relação aos preços praticados, o
setor estava sob o controle do CIP. Ao analisar o resultado da reGei
ta ll~uida de vendas alcançado em 1980(Cr$ 81,9 bilhões), que cresceu
(+72,6%) abaixo da inflação, a empresa afirmava que IIdeve ser vista,
como causa deste fato, a sistemãtica de aprovação de preços vigente
em 1980, que não permitia o repasse, em tempo hábil, dos elevados au
mentos de custos de origem inflacionaria. Esta defasagem ocasionou,
sobretudo para a nossa empresa, serias problemas de rentabil idade. 11

No mercado ir.terno, o objetivo de
preservaçao da posição competitiva reflete tambem na necessidade de
manter um preço competitivo junto ã rede de distribuição. Neste se~
tido, a Revista Administração e Serviços faz o seguinte comentário
sobre a alteração do sistema de vendas no atacado da VWB e da Fiat:

,
liA mu d a n ç a foi simples: de a vista, as vendas no a t a c a

do das duas montadoras passaram para financiadas, com cer
to prazo de carência e juros subsidiados - uma forma de
impedir a descapitalização total de suas respectivas re -
des de distribuição, bem como de aumentar o poder de com-
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petição de seus concessionãrios frente aos da GM e da
Ford, que, jã operando com financiamento das montado-
ras, estavam ganhando largas parcelas do mercado in -

"terno através da venda com desconto. (Adm. e Serv./fev.82)

Quanto a area de Pesquisa e Desenvol
vimento, a prioridade situou-se no desenvolvimento de novos modelos
e no aperfeiçoamento de motores refrigerados a ar e âgua, no sentido
de obter niveis de consumo mais favorãveis. Os motores a âlcool fo-
ram desenvolvidos em novas vers5es ou aperfeiçoados. Foram feitos ex
perimentos visando a substituição do diesel por oleos, como óleo de
amendoim, soja, dendê ou colza. O motor refrigerado a ar do novo mo-
delo Gol foi desenvolvido pelo departamento de pesquisa e desenvolv2
mento em são Bernardo. Este departamento tinha sob sua responsabil i-
dade toda a pesquisa de motor refrigerado a ar da VW no mundo, em
função de a VW alemã ter deixado de produzir o VW 1300.

Em relação aos investimentos, a empr~
sa investiu no exercicio de 1980 Cr$ 5.995,8 milh5es. Os investimen-
tos em ativo fixo relacionaram-se â construção da linha de montagem
do Gol na fâbrica de Taubaté; a projetos de novos produtos;a ;ntrod~
ção de veiculos ã ãlcool e a racionalização da produção. Na fâbrica
de São Bernardo foi iniciada a contrução de um centro de peças de re
posição,com armazenagem, expedição e administração. Também foi inici
ada a contrução de um centro de pesquisa e desenvolvimento, junto ã
fãbrica de São Bernardo.
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No Relatório Anual do Exercicio de 1980, a
empresa fazia as seguintes previsões para 1981;

liAs previsões para 1981 têm de ser vistas com reser
vas por cau~o dos problemas econômicos globais do Bra-
sil t especialmente face ã dependência energetica. Alem
disso, a desaceleração da atividade econômica, determi
nada pela politica de combate ã inflação, e as conse -
quências dos problemas econômicos externos, terão re -
flexos negativos, especialmente para a ind~stria auto--
mobilistica .

.. .Considerando as onerosas importações de petróleo
e a dificil situação do comercio exterior do Brasil,os
produtores de automóveis continuarão se concentrando
no desenvolvimento de automóveis movidos a combustiveis
alternativos. O esforço para reduzir o consumo dos mo-
tores exige investimentos adicionais ~ A crescente pre.§..
são dos custos obrigara o setor a novas medidas de ra-
c t o ne l í z aç âe ;"

No Relatório Anual do Exercicio de 1981,os
resul tados alcançados naquele ano foram anal i sa do s pela empresa:

111 981 f o i o P io r a n o da i n dlis t r ia a u to mobil i s t i c a
brasileira, desde a sua implantação, registrando-se
uma que d a de p ro d u ç ã o e ve n das sem pr e.ce de n t e s . .. A
razão principal da queda das vendas residiu na alta
vertiginosa dos juros, decorrente de sua 1 iberação e
da limitação da expansão do credito. o automóvel dei
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xou de ser financiãvel para uma grande parte dos comprad~
res potenciais. Apesar dos esforços de todos os fabrican-
tes, a retração do mercado interno p5de ser compensada a-
penas parcialmente através de exportações adicionais.

Como maior fabricante brasileiro de automóveis, a VWB
foi profundamente atingida por essa crise de vendas. A re
tração no mercado interno de veículos forçou a VWB a efe-
tua r, em 1 981, as de IV idas a da p ta ç Õ e s em sua p o 11 ti c a de
compras, produção e de pessoal. A empresa encerrou o exer
cicio com um preju1zo considerãvel".

As medidas de adaptação,adotadas em 1981, foram conclui
das nesse meio tempo. Com estas medidas, aliadas a uma li
geira ativação da demanda no mercado brasileiro de veicu-
las, espera-se uma significativa melhora do resultado da
empresa em 198211

•

A indústria automobilística registrou,
em 1981, uma queda em vendas de -30,2%. No mercado interno, as vendas
cairam -40,8%. As exportações de veiculos cresceram +36,1%. A queda
das vendas no mercado interno para carros de passeio e uso misto foi
de -43,6% e para comerciais leves -27,0%. Os mais atingidos por esta
queda das vendas foram os modelos destinados a compradores de baixa
renda. Estes compradores dependiam do financiamento dos veiculas, cu-
ja obtenção foi d i f j c i l em 1981, devido aos altos juros. Os veiculos
com motor a ãlcool tiveram uma participação nas vendas de 23,6%, taxa
esta que não foi maior devido ao maior aumento do preço do ãlcool em
rel ação ao da gasol ina.

A VWB apresentou uma queda em vendas
de -35,8% e uma queda em produção de -42,6%. No mercado interno, suas
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vendas cairam -44,7% e sua participação nas vendas totais da indus-
tria caiu de 42,9% para 39,4%. A sua participação no mercado de vei
culos de passageiros e comerciais leves ,caiu de 46,8% para 44,4%. A
participação dos veículos com motor a álcool nas vendas da VWB foi
decrescente durante o ano, não correspondendo às expectativas. As
exportações de veículos cresceram +15,3%. Os principais paises com-
pradores foram Nigeria, Mexico, Peru, Argelia, Chile, Argentina e U
ruguai. Tambem foram exportados 151.065 motores para os EUA e a Ale

\

manha e 123.432 caixas de câmbio para Alemanha e Mexico.

Em junho de 1981, dando continuida-
de à estrategia de diferenciação de produto, a VWB lançou o mode-
lo Voyage, um veiculo três volumes com motor refrigerado a água. s~
gundo a empresa, "pc r seu estilo atraente, economia de combu s t Iv e l ,
aproveitamento de espêço e excelente dirigibilidade, este modelo r~
cebeu positivas e ate entusiãsticas apreciações. Jã no mês de nove~
bro o Voyage foi o automóvel mai s vendido no mercado brasil ei ro."
Para o fortalecimento da sua posição no segmento de comerciais leves,
a VWB lançou uma Kombi Pick-up de cabine dupla e uma Kombi Furgão,
com motor diesel.

Com os 1 ançamentos de 1981, a VW 0E.
jetivava posicionar-se estrategicamente, em termos de preço, em gra~
des vazios de oferta por onde antigos fieis consumidores da marca
estavam escapulindo para outras marcas. O Voyage. o modelo três vo-
lumes da fami1ia Gol, foi lançado com esta estrategia: seu preço e-
ra um pouco maior que a versão bãsica do Gol e um pouco menor que a
do Passat, preenchendo um vazio por onde os antigos proprietãrios
da Br a sLl ia e do prôprio Gol, que não tinham condições de chegar ao
Passat estavam saindo, por exemplo, para o Chevette Hatch ou perua
Marajô, da GM. Quanto ao risco de canibalização de suas próprias ma!
cas, o presidente da VWB declarava: IIPara nós, tanto faz que o ccn-
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-sumidor compre o Gol, o Voyage ou o Passat. O importante e que ele
co n t tnue na marca VW". (Adm. e Serv./maio de 1981)

Quanto ã politica de preços,no fi-
nal de 1980, a politica restritiva do controle de preços atraves do
CIP foi afrouxada. Tal fato permitiu às empresas repassar os aumen
tos de custos para os preços, estabelecendo suas próprias margens
de rentabilidade em 1981.

A partir de 1980, com a retração
do mercado, o setor automobil;stico passou a enfrentar uma situa-
ção inteiramente nova, com a mudança de um mercado-vendedor para
um mercado-comprador. O setor estava acostumado a apenas entregar
o produto sem maiores preocupações de vendas. A preocupaçao se res
tringia ã adequação de produção ã demanda.

A VWB, assim como todos os fabri-
cantes,realizaram mudanças em suas politicas de co ae rc ia l t za ç é o i Pa
ra a VWB, o primeiro obstâculo foi a rede de revendedores, que
ate e n t âo se 1 imitava a entregar automóveis, nao estando prepara-
da pa ~ enfrentar a passagem de mera entregadora para efetiva ve~
dedora de veiculas. Segundo o presidente da VWB, "n o s s a rede de
distrib~ição constitui, de fato, um de nossos principais pontos
falhos ... 1! Assim, a VWB passou a colocar maior ênfase na motivação
do empresãrio das revendas a t r a vs s da realização de cursos, semi-
nãrios e encontros que reforçassem uma mentalidade de atendimento
profissional e responsãvel. Tamb àm foi adotado um estilo de prop~
ganda mais agressivo por parte das revendas e uma alteração no sis
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tema de vendas no atacado por parte da VW8. Neste sentido, passou a
oferecer um pagamento extra de 40 mil cruzeiros pelo carro usado da
do como entrdda na compra de um novo. Este desconto era bancado 73%
pela VWB e 27% pelo revendedor. Outra mudança ocorrida em 1981 foi
o sistema de venda e financiamento aos revendedores. Segundo fontes
da VWB, "0 fato de nossos revendedores pagarem antecipadamente pe-
los foi a causa indubitável de t a rmo s sido os primeiros a

sentir os efeitos do atual desaquecimento do mercado." A partir de
então, os revendedores VW pagavam apenas metade da encomenda i vis-
ta, saldando o restante após 15 dias, com juros de 5% ao mês, taxa
inferior ã cobrada na 'época pela GM e Ford. A data para o pagamento
ã vista passou a ser o dia em que saia da fábrica. A apresentação
deste novo sistema de vendas foi feita na I Convenção Nacional VW,
onde foram tambem apresentados os novos modelos de carros.

Na area de Pesquisa e Desenvolvime~
to, a empresa declarava que "para aumentar a competitividade de nos
sos modelos foram continuamente aperfeiçoados as tecnicas de produ-
ção, a segurança dos veiculos e a qualidade do produto. Esforços e~
peciais foram empreendidos no sentido de aumentar a flexibilidade e
melhorar procedimentos técnicos na produção ... A constante melhora
da qualidade dos veiculos e produtos e uma das metas que tem a mais
alta prioridade na VWB. A imagem de qualidade formada pelo cliente
representa uma das bases do êxito da empresa a curto e longo prazos."

Naquele ano foi fundada a empresa
Apolo-Administradora de Bens S/C Ltda,com capital 100% de propried~
de da VWB, como decorrência da criação de um sistema de bonificação
e financiamento, que concede um prazo mlnimo de 15 dias aos revende
dores para pagamento de parte dos veiculos. A função da empresa Ap~
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10 resumia-se na centralização dás bonificações dos revendedores em
um fundo e na a p l i ce ç âo desses recursos. Também foi criada a empr a-
sa Inter-Locadora Ltda, como empresa complementar da Volkswagen
Leasing S/A, destinada a atender, atraves de locação, os cases nao
enquadrados no arrendamento mercantil, cujo prazo mlnimo, fixado em
lei, era de 24 meses. A antiga empresa Chrysler Motors do Brasil,ad
quirida pela Volkswagenwerk da Alemanha em 1979, passa a denominar-
se Vo1kswagen Caminhões Ltda.

Quanto aos investimentos, a empresa
aplicou recursos no valor de Cr$ 15,6 bilhões, apresentando um au-
mento de +188% em relação a 1980, com o objetivo de "q a ra n t i r nossa
posição c omp e t i t t v a ". A fonte de financiamento destes investimentos
foi o capital próprio dos seus acionistas, que "promoveram um apor-
te de capital no montante de US$ 100 milhões, alem de colocar
disposição financiamento no valor de US$ 25 m í l hô e s ".

-a

Com relação aos planos de investi-
mentos para os anos seguintes a empresa fazia as seguintes conside-
rações, no Relatõrio Anual do Exerclcio de 1981:

"Apesar da evolução de s f a vo rà ve l do ano de 1981 e da
convicção de que a atual situação ainda perdurara por
certo tempo, a industria automobillstica brasileira pr!
tende realizar consid~raveis investimentos nos próximos
anos. O maior volume devera recair sobre o desenvolvimen
to e lançamento de novos modelos, que exigirão investi-
mentos provavelmente bem superiores a US$ 1 bilhão. Tam
bem terão prosseguimento os planos para o desenvolvimen
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to de veiculas movidos a energias alternativas, principal
mente, para a substituição do óleo diesel. Alem disso, a
nova situação do mercado torna necessãrios investimentos
para modificações na produção e medidas de modernização.
Há certas limitações, no entanto, para os investimentos
planejados, que residem nas possibilidades de financ;ame~
to dificultadas atualmente pelas taxas de juros internacl
onais e tambem pela expansão dos creditas limitada pelas
autoridades governamentais.1I

Mesmo com os resultados negativos en-
frentados por todos os fabricantes em 1981, nenhum deles suspendeu os
investimentos em seus negócios no pais. Segundo o Sr. J. Sanchez, pr!
sidente da GM,"entre 1990 e 1995, segundo o resul ta do de uma projeção
que fizemos, o parque automóbilistico brasileiro terá folgadamente co~
dições de estar produzindo pelo menos 2,5 milhões de unidades anuais,
suficientes para co lo câ-To entre os cinco mais importantes do mun do ".
O presidente da Anfavea, na época, Sr. N. Chiaparini, indicava o
pensamento predominante no setor: "Ap e s a r de um quadro conjuntural mo
mentaneamente adverso, o Brasil continua sendo um dos raros paises do
mundo cujo mercado interno apresenta todas as condições para basear um
crescimento medio anual de, no minimo, 5 a 6% durante um longo perio-
do ã frente. Isto faz com que ele simplesmente não possa deixar de fi
gurar em qualquer lista de pa;ses potencialmente interessantes para
novos investimentos do setor au t omcb t lTs t t co ;" (Rev. Adm. e Serv.;fev-82

Segundo anãlise feita pela Revista A~
ministração e Serviços, a potencialidade do mercado brasileiro ganhou
importância no momento em que todas as montadoras do Ocidente estão
reciclando o metodo e a distribuição espacial de suas produções, como
fo rm a -d e e n f re n t a r a e co n o m ia d e e s c a 1 a a 1 c an ç a da p e los j a p o n e s e s , os
maiores produtores mundiais de veiculas. Segundo Chiaparini,1I o
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Brasil e um dos poucos paises que conseguem oferecer, simultane!
m e n te, um r a zoã v e 1 m e r c ad o i n t e rno·" in d i s p e n sã v e 1 pa r a g a r an t i r
uma base minima de produção - mão-de-obra de boa qualidade tecni
ca e, ainda, uma satisfatória politica de incentivos ã exporta -
ç ãc ;."

No Relatório Anual de 1982, a empr!
sa analisava os resultados alcançados naquele ano:

"0 Brasil enfrentou, t ambem em 1982, uma situação
econômica dificil ••.

No mercado interno foram observados, nos "últimos
meses do ano, os primeiros sinais de recuperação da
economia, em especial da industria automobilistica,
que havia experimentado um 1981 extremamente negati-
vo.

Contudo, a drãstica queda de vendas e de produção
em 1981, em rel ação a 1980, pôde ser recuperada ap~
nas parcialmente.

Contribu;ram para esta recuperaçao: o afrouxamen-
to da limitação a expansão dos financiamentos, a re-
dução dos impostos sobre o crédito r~reto ao consumi
dor e a concessão de incentivos esp~ç~~is para os
velculos a ãlcool, tais como diminuição do imposto s~
bre produtos industrializados e a redução de preços
em relação aos veiculos ~ gasolina por parte das mon-
tadoras e revendedoras ... "

A industria automobilistica, em 1982,
apresentou crescimento em vendas se +8,8%.As vendas no mercado in -
terno cresceram +19,1%, enquanto as exportações cairam -19,2%. As
vendas de veiculos a ãlcool apresentaram um crescimento de +70,1%,
enquanto as vendas de caminhões e ônibus no mercado interno, ca;ram
-22,5%.
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As vendas da VWB cresceram + 3,3%. No
mercado interno o crescimento foi de + 24,7%, enquanto as exportações
cairam - 55,8%.0 resultado das exportações foi assim analisado pela
empresa: "e s t e significativo recuo das exportações deveu-se, princi-
palmente, às dificuldades econômicas vividas pelos principais palses
compradores e, tambim, ã insuficiente capacidade competitiva do Bra-
sil em termos de preços, por motivos cambiais." As vendas de v eTeu-

los VW a ilcool foram crescentes, representando uma participação de
29% nas vendas da VWB, e 40% neste segmento de mercado.

A produção da VWB aumentou +9,8%. Den-
tro de sua estrat~gia de diferenciação de produto foram lançados os
modelos Parati, uma versão perua do Voyage, e o Saveiro, um pick-up
derivado do Gol. Tambim como parte de sua estratigia competitiva, a
VWB ampliou as condições da garantia de seus velculos. O prazo de g~
rantia para os velculos novos foi aumentado para 12 meses. Para os
veiculos a ãlcool o prazo foi aumentado para 24 meses, sem limite de
quilometragem. Em ambos os casos, a garantia anterior era de 8 meses
ou 15.000 km.

Quanto ã estrategia de preços pratica-
da pelas empresas, os reajustes mensais acima da inflação objetivavam
o aumento da rentabilidade, ao mesmo tempo em que eram utilizados co
mo instrumento de aquecimento da demanda. A Revista Administração e
Serviços fez uma anãlise desta estrategia:

liA rigor, a í n diis t r t a automobillstica instalada no Pals
encerra 1982 e entra em 1983 com apenas uma certeza: os re
ajustes de preço dos velculos devem
dos mensalmente. Durante todo este ano, essa prãtica impe-
diu que os custos se aproximassem muito do preço final de
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venda, alem de constituir um formidável instrumento
de marketing.

Em epocas de alta inflação - descobriu a industria
automobillstica -, o reajuste mensal de preços trans-
forma-se no mais eficiente meio de vender veiculas.
Nos dez Gltimos dias de cada mis - exatamente os dez
ultimos dias que antecedem cada novo reajuste de pre-
ços - as montadoras estão conseguindo vender, segundo
dados divulgados pela própria Anfavea, 50% do que con
seguem comercializar nos trinta dias do mês."
(Adm. e Serv., outubro de 1982)

Na area de Pesquisa e Desenvolvimento,
as atividades concentraram-se no desenvolvimento dos produtos, na o-
timização dos motores a álcool e na redução do consumo de combusti -
velo Segundo a empresa: "O orgao de classe dos fabricantes de veicu-
los assumiu compromisso no sentido de, a partir da 1 inha de 1984, r!
duzir o consumo dos veiculas novos em 5% ao ano. Em virios modelos
VW esta redução jã foi alcançada, como no caso do motor de torque,r!
frigerado a ãgua." Tamb àm segundo a empresa, naquele ano, "para a u -
mentar a capacidade competitiva de nossos modelos, foram melhoradas
ainda mais a qualidade do produto e as técnicas de produç~o. Um exe~
plo do esforço permanente de proteção contra a corrosão Z0i a cons -
trução e inicio de operação, na pintura, de novos sistemas: de pre-
tratamento spray-imersão combinado e de proteção dos espaços internos
da carroceira".

Ainda quanto ao Controle de Qualidade,
segundo a empresa; 110 objetivo do Control e de Qual idade ê o de gara.!!
tir a capacidade competitiva, atraves do alto nivel de qualidade do
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produto, diante nao só dos padrões da concorrência como tambem de
um me~cado em pemanente evolução ... Na busca de uma qualidade se~
pre superior, a empresa iniciou, em 1982, um programa de ação, dl
rígido a todos os colaboradores, visando especificamente a quali-
dade do trabalho de cada um. Foramconstiturdos cerca de 400 C1rcu
los de Controle de Qualidade.tI

Com relação aos investimentos, em
1982 a VWB investiu cerca de Cr$ 22,4 bilhões, sendo +38,9% em
relação ao ano anterior. Os investimentos em ativo fixo somaram
Cr$ 20,5 bilhões, cUja maior parcela foi aplicada no lançamento de
novos modelos. A construção do Centro de Peças de REposição e do
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento teve continuidade naquele a
no.

As expectativas da empresa para o
ano de 1983 eram as seguintes:

liAs perspectivas para 1983 devem ser analisadas no
contexto das dificuldades econômicas vividas pela Br~
sil e seus principais parceiros comerciais. Tendências
de uma recuperação duradoura ainda não são identific~
das. A mesma expectativa deve se manter quanto aos r!
sultados do programa de austeridade posto em prática
pelo governo, e os efeitos sobre o mercado de ve;cu -
lns de medidas especrficas, ~omo a maxidesvalorização
do cruzeiro e o controle de preços, este por perrodo
previamente determinado.
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Atraves do contrato firmado com o Iraque, referente a
exportação de 50.000 Passat - 30.000 dos quais para se-
rem embarcados ainda em 1983 - e da execução dos proje-
tos de racional ização, a VWB confiando na alta qualidade
de seus produtos, alicerça sua convicção de que poderã
consol idar sua situação econômico-financeira no ano de
1 98311 .

A Revista Administração e Serviços fez
uma anãl ise acerca dos planos de investimento da industria automobi-
llstica para o ano de 1983:

"OS planos de investimento, sobretudo os 1 igados ao
lançamento de novos modelos, não estão sendo cortados
mesmo porque isto seria, pelo estãgio em que se encontram
tais projetos, 1 iteralmente imposslvel. Em media, a in -
dustria demora de quatro a cinco anos entre o momento em
que decide colocar um novo velculo no mercado e o momen-
to em que ele ê efetivamente lançado. Mas a prudência,i-
gualmente neste caso, constitui a linha mestra da estra-
tegia a do t a da ." (Adm. e Serv., outubro de 1982)

Ainda sobre as previsões para 1983,t~
dos os fabricantes demonstravam uma expectativa de crescimento das
vendas, apesar das incertezas:

1105 numeros variam de montadora para montadora. As
previsões(ou parimetros) flutuam entre um mlnimo de cres
cimento zero e um máximo de 10% de incremento. Ninguem,
ao menos por enquanto, acredita em queda de vendas no
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próximo ano, em comparaçao com este. Todos confiam na
força de vendas dos diversos novos modelos que, grad~
tivamente, estão sendo colocados no mercado. E espe-
ram que tais automóveis, fruto de um investimento to-
tal que beira a casa dos 2 bilhões de dõlares, sejam
capazes, ao menos, de impedir um resultado negativo
em 1983." (Adm. e Serv., out. 82)

No final de 1983, analisando os resul
tados daquele ano, a empresa declarava:

liA situação econômica do Brasil em 1983 foi mais
dificil do que nos anos anteriores ... a diminuição
da renda individual, o desemprego em ascensao e o
nivel dos juros extremamente alto reduz"ram o poder
de compra da população, atingindd duramente o desem
penha de toda a indGstria e, particularmente, da
automobilistica ...

Apõs o modesto lucro de Cr$ 2 bilhões obtido no
ano anterior, a VWB fechou 1983 com um prejuizo li-
quido de Cr$ 6,7 bilhões, apesar das severas medidas
de racionalização e contenção de custos adotadas na
empresa.

Alem da significativa queda de vendas no segundo
semestre e das elevadas despesas financeiras, muito
cooperou para tal resultado insatisfatõrio a defasa
gem cada vez maior entre os custos impulsionados p!
la inflação e os preços comprimidos pelo controle
governamental. 11
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A industria automobilistica apresentou
um crescimento em vendas de +3~8%. Enquanto o mercado interno regis-
trou um acrescimo de +5,3%, as exportações da industria cairam -2,4%.

A VWB registrou um crescimento em ven-
das de +6,4%. No mercado interno suas vendas cairam -1,9%, enquanto
as exportações de veiculas VW cresceram +7,1%. Os maiores importado-
res foram Iraque, Nigeria, Argentina, Alemanha Ocidental e México.
A participação da VWB no mercado interno de veiculos de passeio e
comerciais leves caiu de 44,6% para 40,9%. Segundo a empresa, "e s t e
dec1inio basicamente ocorreu porque a crise econômica brasileira a -
tingiu mais duramente os consumidores de automóveis de menor preço,
justamente o segmento em que a VWB possui maior oferta de ve Ic u lo s ."
A venda de veiculos VW a álcool apresentou grande crescimento, ati~
gindo uma participação de 84,7% nas vendas da VWB no mercado inter-
no. Dentro do programa de incentivos fiscais ã venda de táxis a ál-

cool, foram vendidas 40.770 unidades, ou 11 ,8% das vendas totais da
VWB.

Sobre a queda de participação de mer-
cado e as mudanças estrategicas da VWB, a revista Veja publicou a
seguinte entrevista:

IIEstamos hoje realmente ingressando numa fase de
competição onde a principal caracteristica e a ino-
vação tecnológica. Neste momento da corrida em bus-
ca dos compradores,os carros aumentam a sua eficiên
cia e tendem a ter preços mais b a ixo s "; afirma Ga-
nem, da Volkswagen. Para ele, que assistiu a sua e~
presa perder preciosos 3,5% do cobiçado mercado -de
47,3% em 1981 caiu para 43,8% neste ano -, a epoca
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da popularização dos automóveis chegou ao seu fim. O
momento agora ê de "el itização". "Ate-o final dos
anos 70 tinhamos 60% de nossa 1 inha para a produção
de carros populares como o Fusca, a Brasilia e a
Variant 11. Agora apenas 40% da produção ainda estão
concentrados neste tipo de produto. t, ainda assim,
uma posição desfavorãvel, jã que os concorrentes es-
tão sofisticando os seus carros", d e c l a ra .

Ou seja, mudou o perfil do consumidor brasileiro
e a Volkswagen mudarã tambem. O seu carro-chefe nes-
ta competição serã o Santana e para a sua produção a
partir do prõximo ano estão sendo investidos 240 mi-
lhões de dõlares. Será um carro com a tecnologia mais
avançada que a do Passat e igualmente mais espaçoso.
O desenho da carroçaria obedece aos padrões mais mo-
dernos e oferece muito conforto para os seus cinco
passageiros. Este carro da Volks pretende brigar na

'Ifaixa do Del Rey, hoje o mais caro da Ford.
(Revista Veja, 3/08/83)

Na area de Pesquisa e Desenvolvimento,
com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade e competitividade
dos modelos VW, foram introduzidos aperfeiçoamentos no processo de
produção, iniciando-se a operação da instalação cataforetica na pi~
tura. Tambem houve continuidade nas pesquisas para redução do cons~
mo de combust1vel. Houve uma sens1vel redução do consumo de gasoli-
na e ãlcool em todos os modelos. Na área de pesquisa de combustivel
alternativo, estavam sendo realizadas experiências com ve1culos VW
adaptados para o uso do gas metano sob a forma de gas natural ou
biogas.
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Com a crise econômica, a empresa ta~
bem realizo~ mudanças estrategicas na produção e comercialização de
sua Divisão de Peças de Reposição. Com a queda na demanda de carros
novos e o consequente aumento do prazo de substituição do veiculo u
sado pelo novo, cresceu a demanda por serviços e peças de reposição.
A seguinte anãlise ê feita pela Revista Administração e Serviços(d!
zembro de 1983) acerca desta atividade:

"Tudo indicava que a empresa teria de reformular sua
estrategia de marketing para enquadrar as peças no con-
ceito de varejo e incorporar, como cliente, o mercado
representado pelas 56 mil oficinas especializadas e in-
dependentes do Pais. Foi o momento de tirar da gaveta
os estudos iniciados em 1978 para a construção de um
novo deposito de peças junto às 1 inhas de montagem da
f âb r t c e de São Bernardo do Campo. "Como pretendíamos a-
tender a todos os segmentos de mercado, do proprietãrio
do veiculo aos mecânicos das oficinas, a retaguarda da
loglstica era indispensãvel", explica Rainer F. E. Wolf.
O depósito verticalizado custou 28 milhões de dolares,
começou a funcionar no final do ano passado e racional i
zou o movimento de mercadorias. "Tu do ê automatizado",
diz o gerente da divisão, 11 e conseguimos uma redução
do tempo d~ despacho das mercadorias de 30% (o prazo p!
ra entrega em todo o Brasil varia de 24 a 72 ho r a s i i "

Com o funcionamento dessa unidade, a empresa pretende
gerir a media anual de 140 milhões de peças de pequeno
e grande porte. II

Adicionalmente, a empresa reformulou
toda a polltica de comercialização de peças de reposição, lançou
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campanhas de propaganda a nivel de varejo, introduziu componentes re
cuperados no mercado e realizou diversas promoções para motivar a re
de distribuidores. Segundo a empresa, os resultados foram favoraveis:
sua participação no mercado de peças avançou de 31,4% em 1981 para
41 ,0% em 1 983.

A politica~de preços praticada pela
VWB em 1983 foi definida pelo CIP, que voltou a controlar os reajus-
tes dos preços do setor a partir do inlcio daquele ano. Segundo a
REvista Administração e Serviços(março/83):

liA v o l ta do controle de preços, em contrapartida,
ao fixar o reajuste mãximo do setor em 90% da varia-
ção mens~l das Obrigações Reajustaveis do Tesouro Na
cional (ORTN), aniquilou inteiramente o principal ar-
gumento de vendas que os concessionarios vinham uti-
lizando desde meados do ano passado: como o preço dos
carros esta subindo mensalmente acima da inf1ação,e1e
acabou se transformando num tipo de bem de consumo cu
ja compra representa um investimento de retorno mais
elevado do que o oferecido pelas cadernetas de poupa~
ç a. 11

Com o agravamento da crise econ5mica e
a retração da demanda, no segundo semestre daquele ano as empresas
realizaram significativas mudanças em suas estrategias de preço para
estimular a demanda. Segundo o Diretor de Vendas da Fiat, V. Bare1lo,
"Vivemos um mercado movido a descontos". (Adm. e Serv., dez 83). A
Fiat colocou sua linha de modelos 1984 oferecendo financiamento em
seis meses, sem juros. A GM realizou uma liquidação dos estoques dos
modelos de 1983, promovendo feiras no estacionamento de um Shopping



-80-

Center Paulista. A ·Volkswagen colocou ~ venda uma versao do Gol bem
mais despojada, com preço ce~ca de 15% inferior. A Ford, em novem -
bro daquele ano, segurou o reajuste da versão basica do Escort em
+4,1% na versão ã gasolina e +4,9% na versão a ãlcool, menos do que
a metade do indice aplicado ao restante da linha. Tambem a Volkswa-
gen, ao organizar sua lista de preços para novembro, preocupou-se
em apl icar um lndice menor de aumento nas versões básicas de cada mo
delo, compensando a diferença nas versoes de luxo.

Um meio de desconto indireto, amplame~
te utilizado, era a sobrevalorização do carro usado oferecido como
entrada na compra de um automóvel novo. Esta verdadeira "febre" de
descontos ocorreu durante todo o segundo semestre de 1983. No entan-
to os resultados não foram positivos. Segundo o presidente da Asso -
brav (Associação Brasileira dos Distribuidores Autorizados Volkswa -
gen), "Passamos a viver de picos momentâneos de venda, totalmente a.!:
tificiais, de duração tão efêmera quanto a promoção". (Adm. e Serv.,
abril 84). Retirados os descontos, o mercado voltava a se retrair.
"Sablamos que isto iria acontecer. Mas chegamos ã conclusão de que
era melhor vender menos do que continuar gerando artificialmente ven
das pelos métodos que vinhamos empregando", comentou ° mesmo presi -
dente. No entanto, segundo a Revista Administração e Serviços(abril
1984), a trégua durou apenas os três primeiros meses de 1984. Com
a retração das vendas,a VWB anunciOu que seu reajuste de preços seria
aplicado uma semana ap6s o dia 15, data fixada pelo CIP. A GM reagiu,
anunciando que garantia pagar mais pelos velculos oferecidos como e~
trada. A Ford passou a oferecer financiamento em ate sete vezes sem
juros. E a Fiat financiamento para mais de um ano.

Com relação aos investimentos, a VW8
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aplicou recursos na ordem de Cr$ 38 bilhões, sendo 92% destinados ao
ativo imobilizado, com a maior parte direcionada para a produção, em

especial do modelo Santana, com lançamento previsto para 1984. Para
tanto, a empresa realizou um aporte de capital de US$ 90 milhões em
1983, estando prevista outra parcela de US$ 38 milhões para 1984.
Também dentro do plano de investimentos da VWB para os próximos anos,
a empresa pretendia lançar em 1986 um modelo de carro menor que o
Gol, para ser vendido por um preço apenas ligeiramente superior ao
do Fusca. Neste sentido,a empresa pretendia investir US$ 800 milhões
nos próximos quatro anos.

A maxidesvalorização ocorrida no inlcio
de 1983 teve os seguintes efeitos no setor:

liA maxidesvalorização do cruzeiro, afinal, veio r.epentl
namente reforçar a capacidade de competição da indústria
automobilistica não só no exterior mas também veio prejudl
car a situação financeira de um setor que se encontra exa-
tamente em meio a um processo de considerãveis investimen-
tos - cerca de 2 bilhões de dõlares em cinco anos, per10do
que se encerra no começo da segunda metade desta década -e
que, em consequ~ncia, se encontra num periodo de forte en-
dividamento e x t e r no v " (Adm. e Serv., março de 1983)

A expectativa da VWB para o ano de 1984
pode ser avaliada pelos comentãrios feitos no Relatório Anual de 1983:

"POUCOS sao os indicias de que ocorra, jã em 1984, uma
reversão da difícil situação econômica do Brasil. Endivi-
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damento e inflação em n;veis elevados pressupõem a manuten
ção da politica econômica recessiva.

Assim, e com certa preocupação que a industr.ia automobi
l;stica ~val ia as suas perspectivas no mercado interno, Da
me sOI a fo rm a ,são re d u z idas as po ss ib i 1 ida d e s de e x po r ta çã o
para os tradicionais mercados da America do Sul e ~frica,
em virtude dos problemas econômicos existentes nesses pai-
ses.

Para a VWB hã motivos para encarar o futuro com mais o-
timismo. O próximo lançamento do "Santana" marcara a pene-
tração em nova faixa de mercado, a de ve;culos sofistica -
dos de alta categoria. Ao lado deste modelo novo, s e r â co-
locada no mercado uma versão esportiva do Gol, denominada
"Gol GT". Alem disso, diversos contratos de exportação
concluidos asseguram a continuidade de nossa presença

.-
Ja

no
mercado internacional. Ao mesmo tempo, serao intensificados
ainda mais os esforços de racionalização e redução de cus-
tos em todas as â r ea s de atividade."

A fase atual da industria automobilis
tica no Brasil e no mundo esta sendo identificada com o inicio de
um movimento ciclico, em que ocorrem grandes alterações no padrão
de acumulação e, portanto, no padrão de competição e~tre capitais. r
neste sentido que se interpreta a declaração do presidente da Ford
brasileira, em 1983:

liA 'i n diist r ia automobilistica brasileira está ingressan-
do numa nova era, a da guerra tecnológica, da qual preten-
demos participar com todas as armas de que nosso grupo dis
põe no mundo". (Adm. e Serv./ago 83)



-83-

A materia publicada pela Revista Admi
nistração e Serviços(agosto de 1983) faz uma anãlise da reciclagem
implementada pela industria, a partir da crise econômica mundial:

"Nesta primeira metade da decada de 80, quase tudo
estã mudando no setor - de metodos de produção a mode
los fabricados. Sistemas computadorizados reduzem es-
toques de peças, de componentes e mesmo de veículos
prontos a menos de um terço do que as montadoras est!
vam acostumadas a trabalhar. Automóveis, caminhões e
ônibus inteiramente desenvolvidos após os dois choques
internacionais de petróleo passam a sair das linhas de
montagem pelo menos 20% mais eficientes em consumo de
gasolina e diesel. Veículos movidos a combustível al-
ternativo tornam-se uma realidade ate o final deste a
no, mais de 1 milhão de automõveis a ã l co o l estarão
rodando pelas diversas estradas brasileiras ...

... Trata-se de um movimento cíclico da industria au
tomobilistica que se repete, em media, a cada dez anos.
Sua ultima onda custou a vida,entre outros modelos,dos
DKW Vemag, Aero Willys e Simca - modelos, todos eles,
que hoje, parecem peças de museu quando comparados com
os que os substituíram. A mesma sensação, por sinal,
que tem hoje, por exemplo, o proprietãrio de um Gol
um dos automôveis da nova geração que chega ao mercado
- ao dirigir uma Brasil ia, que foi o carro que lhe ce-
ceu o luga.r.

Desta vez, porem, a obsolescência têcn;~a - a arma
infalível de que se vale invariavelmente o setor para
combater a queda igualmente cíclica de sua venda - so-
ma-se outra razão para o vulto dos investimentos que
as montadoras atualmente realizam no Pais: a decisão
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de suas respectivas matrizes de transformar o Brasil numa
base de produção para o mercado internacional. Uma sutil
diferença que altera substancialmente as caracteristicas
do movimento .

... A solução encontrada pelas montadoras - que acabou
definindo a caracteristica especifica do movimento que a-
gora real izam -foi simplesmente eSQuecer o consumidor bra
sileiro como parâmetro e tomar como base para a seleção
dos modelos que seriam fabricados as exigências do mundo
desenvolvido.

A substituição da Bras1lia pelo Gol t detonada pela
Volkswagen no ;n1cio da decada, configura o melhor exem -
plo desta si tu a ç ão . No momento em que foi reti rada da 1 i-
nha de montagem, a Bras;lia, para surpresa da própria Vol
kswagen, ainda insistia em se alternar com o Fusca na 1 i-
derança por vendas no mercado domestico. "Precisávamos,
contudo, de um modelo em condições de competir com os ja-
poneses no mercado internacional, e isto a Brasil ia -nao
nos dava", disse, na epoca, Sauer, ao explicar a decisão
de retirar o modelo de linha, trocado em favor do Gol.

Sauer, naquele dia, estava nervoso. Não sem razao. O
Gol, afinal, era bem mais econômico que a s r e sf l t a , prot~
9ia perfeitamente seus ocupantes em caso de choque com ou
tro velculo, freava em linha reta,era bem mais estãvel nas
curvas - era, em s1ntese, um modelo em condições de comp~
tir no mercado internacional. No entanto, o consumidor br!
sileiro insistia, contrariando toda a lógica, em querer a
Brasllia. E a Volkswagen, ao forçar a substituição a par-
tir de sua necessidade de maior competítividade no exte -
rior, acabou amargando uma fantãstica queda de vendas,que
levou ã demissão de 3 mil funcionários, alem do registro
de pesados prejulzos no balanço da empresa. Foi necessãrio
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mais de um ano para que o Gol, aos poucos, acabasse por
se impor - embora a Brasilia, até hoje, continue man
tendo bom valor de revenda no mercado de usados ...

... A indústria automobi1istica, em sintese, teria ti
do tempo suficiente, se assim desejasse, para reverter
pelo menos boa parte dos programas de investimentos que
agora estã real izando. No entanto, nao o fez. E assim
procedeu por ser exatamente esta a forma clãssica de es
te setor enfrentar suas cicl icas crises: investimento
maciço no lançamento de novos modelos, suficientemente
inovadores para provocar, seja por obsolesc~ncia de
estilo, seja por avanços tecnológicos de vulto, o dese-
jo de compra em seus consumidores.

r uma estratégia mundial. Foi exatamente quando regi~
trou seu primeiro grande prejuizo que a Volkswagenwerk
AG, por exemplo, gastou fortunas para trocar, na Alema-
nha, o Fusca, o TL e a Variant, entre outros, pela linha
Golf. E mesmo a Ford Motor Co., para citar um exemplo
mais recente, sõ partiu para o desenvolvimento do Escort,
seu carro mundial que agora chega ao Brasil, quando a
queda de vendas nos EUA provocou comentãrios generaliza-
dos de que a montadora, como a Chrysler, estava vivendo
seus últimos dias ... 1I

(Administração e Serviços/Agosto de 1983)

A partir da crise do petrõ}eo, na se
gunda metade da decada de 70, com o aumento da concorrência dos
carros japoneses e com o mercado interno estagnado, os fabricantes
norte-americanos de automóveis estão investindo no exterior, espe-
cialmente com o chamado "carro mundial 11 • Nenhum dos fabricantes ha
via pensado em carros mundiais ate que os problemas de combustivel
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forçaram a redução do tamanho dos modelos norte-americanos de
grande porte a veiculas comparãveis aos estrangeiros. Sobre
esta questão, a revista Administração e Serviços fez a segui~
te análise:

lias pesados investimentos que as montadoras norte-
americanas estão sendo obrigadas a fazer para se ade-
quar as novas restrições ao consumo do combustivel
20 bilhões de dólares, no caso particular da Ford -pr~
ticamente aposentaram os automóveis desenvolvidos es-
pecificamente para mercados nacionais isolados.

Daqui para a frente, diz-se no setor, inicia-se a
era dos carros mundiais. Ou seja, fabricados ao mesmo
tempo no maior numero possivel de paises, que ratearão
os custos de desenvolvimento e de projeto, ganhando,a~
sim, em economia de escala na produção dos componentes.

"0 sucessor do Corcel 11 muito provavelmente sera um
carro desse ti po", concorda Borghetti. 11

(Administração e Serviços/1979)

Para a GM, o carro mundial significa
"uma famil ia de carros produzidos em paises diferentes e nao um
veiculo especifico". Para a Ford, e a expressão de "conceitos de
design e engenharia desenvolvidos em vários paises com produção fi
na 1 nos EU A e E u ro p a ." O c a r ro m u n d i. a 1 d a Fo r d 1 a n ç a do em 1 9 8 1
foi os modelos Escort e Lynx. A GM possuia o carro -J. Para o
chairman da GM, "todos pensam que o carro mundial significa a pro-
dução de componentes em Taiwan, Cingapura ou Brasil e enviá-los aos
EUA para a montagem do carro. Essa pode ser a idéia de outros sobre
o carro mundial, mas não a nossa. Nosso carro mundial significa pr.2,.
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duzir o mesmo carro nos EUA, Brasil, Europa, ~frica do Sul e Austrá
lia, podendo-se usar as portas fabricadas nos EUA para a montagem
no Brasi111

• Isto não significa dizer que os carros serão 100% idên-
ticos nos vários paises. A idéia e de s u n r ime n t o de peças e compo-
nentes em escala mundial, mas se admitindo mudanças estilisticas ou
funcionais a niveis locais. Segundo o presidente da GM, lIexistem 4
mercados separados - Europa, Brasil. EUA e ~sia-pacifico. Usando o
concieto básico do carro - J, todos eles adaptaram seus carros aos
seus mercados. Isso tem algo a ver com a estetica das chapas de me-
tal e os modelos que queriam para suas prôprias fábricas .•. Não a -
credito que se pode vender um carro de design norte-americano em
grande quantidade na Alemanha como nao se pode pegar um carro da
Alemanha e vendê-lo em grnade quantidade nos EUA.II

(Administração e Serviços - Agosto de 1981)

o lançamento do carro mundial da GM
no Brasil em 1982 era decorrente da decisão da empresa de disputar
a liderança do mercado brasileiro com a VWB. O nome "No n z a " foi es-
colhido pela "necessidade.de encontrar um nome agradável e familiar
não apenas aos brasileiros mas tambem aos chilenos, argentinos, pe-
ruanos, mexicanos, africanos, de forma geral~. O Monza, produzido
dentro do conceito de .carro mundial - que consiste na centralização
em determinados paises da produção das peças, de forma a ter maiores
ganhos de economia de escala - será montado com o conjunto eixo dia~
teiro-transmissão importado, mas terá o seu desenho externo adequado
ao mercado brasileiro. Foi projetado dentro do conceito de familia,
possibilitando o lvnçamento de várias versões a partir da mesma base
mecanica. (Administração e Serviços - Agosto de 1981)
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Segundo o Presidente da Ford do Brasil,
R. Gerrity, apesar da crise "não ha razão para interromper o plano de
investimentos ... Para nós, o que interessa, realmente, ê o fato de que
o pais oferece todas as condições que uma empresa necessita para montar
uma base de produção perfeitamente competitiva, não apenas em termos
de mercado domestico.mas, sobretudo, em niveis internacionais." Como
exemplo, o Escort produzido em São Paulo ê exportado para os paises e~
candinavos, onde compete em iguais condições com as industrias japone-
sas, enquanto a fábrica alemã da Ford não tem condições. "Mesmo com
o gasto adicional de frete para atravessar o oceano, ainda assim conse
guimos chegar ã Escandinávia com uma razoãvel vantagem, em termos de
custos, em relação à fãbrica da Alemanha", declarou Gerrity. Adiciona~
mente, a grande preocupação ê com o aumento da produtividade."A partir
do momento em que decidimos voltar-nos para o mercado externo, nossos
concorrentes passaram a ser as montadoras japonesas, a GM dos EUA, a
Fiat da Itãlia ... E todas essas levam a preocupação com a produtividade
às ultimas consequências", comentou Gerrity. (Adm. e Servo - Maio/1984)

Em entrevista publicada na revista Exa-
me, o presidente da VWB, Sr. Sauer, declarou não acreditar no carro mu"
dial, e expôs a estrategia de crescimento, a nivel mundial, da VWB:

EXAME- Um ~os que acreditam e a Volkswagen, que, este ano, fez um acor
do com os japoneses.

SAUER- Mas isso traz vantagens para a Volkswagen. Eles estão comprando
nossa tecnologia de tração dianteira. Trata-se, portanto,
uma demonstração publica de que nossa tecnologia e superior

de
-a

deles.
EXAME- A industria americana esta tentando enfrentar os japoneses via

carro mundial. Jã a Volkswagen prefere oferecer uma ampla linha
de modelos. Por que não adota a mesma tática?
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SAUER - Desde o início consideramos que a fábrica br~sileira tem de
produzir tecnologia independente. Precisa produzir seus pr~
prios automóveis para o mercado específico do Brasil. Afinal,
somente o Brasil, dentro de quinze anos, vai suportar o do-
bro do mercado que temos. Com os produtos daqui, atacamos
todos os mercados que apresentam condições semelhantes. A-
contece que, nos países industrializados, fazem-se automõve
is para condições diferentes de estradas, clima e ate de ma
neira de dirigir. Vimos isso quando trouxemos o Passat para
o Brasil. Tivemos de fpzer 98 modificações no Passat. E apll
camas 130 quilos a mais do que o modelo alemão. Os resulta-
dos são positivos, porque conseguimos exportar daqui para 81

países. Como voei vai exportar um carro mundial daqui para
a Nigeria, se o mesmo carro e fabricado na Alemanha e nos
EUA?

EXAME - Mas o governo brasileiro nao parece concordar com o senhor.

SAUER - Se isso e meta do governo brasileiro, nos estamos errados.
Transplantamos tecnologia, temos 950 engenheiros, oito ban
cos de testes e vamos fazer mais trinta, o que e um inves-
timento pesado. Mas, se o negõcio ê o carro mundial, esta-
mos errados. A tecnologia do automóvel atinge tudo, e nao
só a chapa. Ate hoje, optou-se pelo desenvolvimento de tec
nologia interna. E foi o que fizemos nestes últimos 25 anos.
Jã a tecnologia do carro mundial e estabilizada e especia-
lista. Eu posso estar falando contra mim, enquanto multina
cional, se fizermos cãlculos imediatistas. Mas, a longo
prazo, acho que tenho razão. Enfim, são duas filosofias,nas
quais o interesse do Brasil tem um grande peso. Se o nego-
cio ê o carro mundial, eu poderia mandar embora os 950 en-
genheiros. De qualquer forma, eu não acredito em carro mun
dial. Os metodos de produção são diferentes e as autopeças
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têm padrões distintos em cada pais ... 1I

(Revista Examej16-l2-8l)

Em materia publicada, a Revista Admi
nistração e Serviços(maio 81), analisa a questão da polêmica entre
atribuir a causa da retração do mercado a fatores conjunturais ou
a estruturais:

110 atual desaquecimento do mercado automobilistico abriu
espaço pura a discussão de um tema ate agora deixado intei-
ramente ã margem pelo setor: a queda de vendas que estã ca-

-racterizando a vida do mercado interno brasileiro e meramen
te conjuntural - provocada pelas medidas de ordem economica
adotadas pelo governo - ou seria, também, e principalmente,
estrutural?

... As montadoras acreditam no peso maior dos fatores con
junturais e os distribuidores estão assustados com os fato-
res estruturais ...

liA industria automobil;stica brasileira so conseguiu ven
der o que vendeu até agora ajudada por uma série de mecanis
mos artificiais - prazos longos de financiamentos, juros ta
belados, preços controlados pelo CIP, que, uma vez retira -
dos, deixaram ã mostra üma profunda inadequação entre o pr~
duto fabricado e a realidade aquisitiva do mercado na c í o na l ",
afirma Alencar Surti, presidente do Conselho Nacional de Re
v e n d e d o r e s F o r d . .. II As mo n t a d o r a s p r e c i s a m c o n v e n c e r - s e de
\ue a fantasia acabou ... E, com ela, os carros com mais de
uma dezena de opções de cores e quase duas dezenas de opções
de estofamentos. 11

Adequação do produto ã realidade aquisitiva do mercado que,
na opinião de Surti, exigiria, por parte das montadoras, uma
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considerãvel dose de coragem para pensar, por exemplo,
na produção de velculos urbanos, de dois lugares, des-
pidos de qualquer luxo e equipados com um motor peque-
no o suficiente para fazer de 30 a 35 quilômetros com
um 1 itro de combustivel ...

.. . Newton Chiaparini, presidente da Anfavea, •.. pra-
ticamente afasta ... a possibilidade do lançamento de
um carro urbano, de dois lugares. IIAlem das dificulda-
des para a viabilização econômica da produção de um a~
tomõvel desse tipo, cuja comercialização sõ seria pos-
sivel com margens extremamente baixas de rentabilidade,
vale lembrar que o próprio consumidor não aceita solu-
çoes desta natureza. r só lembrar o que aconteceu com
os modelos pe-de-boi, no final de decada de 60.11

11 Da me s m a f o rm a que a i n d li s t r i a de ta b a c o e s t ã c o n _
seguindo vender um cigarrro sem sabor como uma opçao
inteligente, a indústria automobilistica, com todo seu
aparato de marketing, não terna maiores dificuldades
para impor um automóvel racional como a opção mais lõ-
gica para os dias a tua t s ", responde Burti. "Bastaria
trocar o enfoque de marketing - sair do status materi-
al para o status mental, do bem sofisticado para o bem
de utilidade."
(Rev. Administração e Serviços, maio de 1981)



PRODUÇÃO nA VOLKSWAGE:N DO URASIL - CKD

LINHA SEnAN 1300/
SP I e 11 VOYAGE TOTALANO

KOMllI 1500/1600 URASILlA PASSAT

1971 444 552 996
1972 720 6.264 6.984
1973 1.536 11.136 865 13.538
1974 3.540 17.196 20.016 40.752
1975 6.060 22.920 13.032 42.012
1976 3.732 23.484 30.000 57.216
1977 72 27.140 7.632 784 35.628
1978 384 28.406 8.088 660 37.538
1979 1.176 22.666 14.292 384 38.518
1980 2.952 27.732 13.464 1.056 45.204 I

1.01981 4.800 31.608 9.864 5.568 51.840 N
1982 4.044 15.936 3.480 250 23.710

TOTAL 29.460 235.040 117.253 11.932 250 393.936



I'ROOUÇÃO DA VOLKSWAGEN 00 BRAS. L - F n U

UNIIA SEI AN 1300,' K. GUIA/Te IIRASIUA
VW 1600TI. PASSAT

vw-cm,
SAVEIROANO

o(CMOI 150<1/ 1600 SPI.II VARIANT lell (;I)I~t'URGÁ() VO\'AI;E I'ARATI T'TIAI.

1957 371 371

1958 4.818 481R

1959 8.383 8.445 16.828

1960 11.299 17.059 28.358

19M 16.315 31.025 47.340

1962 14.563 38.430 759 53.152

196) 14.428 42.362 1.868 58658

1964 12.318 51.755 2.285 M.4IR

19M 13.114 59.966 1.951 75.01 I

1966 15.098 77.624 2.400 95.122

1967 21.172 91.821 3.009 116.llO2

1968 26.883 1lJ.069 5.000 20 154.972 I
co1%9 28.251 126.319 1.459 2.227 17.921 178.179 W

1910 30.205 134.594 3.107 45.036 20.069 233.011

1971 28.316 169.680 8.011 48.397 40.445 294.849

1972 J4.898 230.619 7.1J0 4l.452 21.6\)() 336.789

Ir)?] 44.01D 217,J81 5.78f 78.210 1{}.:~2 J65.'17!)

1974 48.803 222.197 4.94-1 117.343 6.559 19.383 419 2)2

IIJ?:!J 53.)35 110.810 2.099 135.121 ' 7.1)75 52.541 461.395

1976 62.548 206.077 87 153.342 50.363 472.420

1977 43.072 161.004 157.715 74.773 436.5ti4

I97K 11.239 165.548 174.M7 89.611 4RIJlflS

1979 49.161 167.066 167.591 103.367 487.185

1980 43 311 160.261 101.612 101.146 61.703 469.0))

1981 36.505, 77,036 18.499 55.672 31.976 23.775 243.46]

1982 4U39 65.022 1.)20 45.629 51.991 3.624 68.981 12.511 (l().42J

TOTI\L 757.89t1 2.855.186 51.9(](J 1.2,1'1 936 133,784 592.4RS 111.670 3.614 91.756 11,517 5.896.74~



SETOR: AUTOVETcULOS
P R O O U ç Ã O

Anos/Tipos/Unidades \

Anos
Autoll1ôveÍs

para
Pnssageiros

Camionetas Uso
Misto/MÜl tiplo Utili táTios

Camionetas
de

Carga
Camí nhôes Onibus T o tal

1.957 1.656 9.164 1. 217 18.007 498 30.5421.958 2.189 9.165 14.273 -, 4.684 30.014 658 60.9831.959 11.963 18.508 18.083 7.900 38.353 1.307 96.1141.960 37.818 24.446 19.514 9.576 39.791 1.896 133.0411.961 54.978 30.153 17.621 12.339 28.878 1.615 145.58,11.962 74.887 35.455 22.247 18.935 38.743 927 191.194 I
co].963 86.024 36.638 13.432 14.067 22.851 1.179 174.191 .p.
I1.964 97.768 34.917 11.853 14.675 22.249 2.245 183.7071.~65 103.415 35.252 9.496 12.065 22.653 2.306 185.1871.966 120.154 37.909 14.426 17.067 32.299 2.75-1 224.6091.967 132.152 38.361 8.140 15.028 28.561 3.245 225.4871.968 161.500 41. 341 7.328 21.860 41.990 5.696 279.7151.969 237.733 42.588 5.193 21.938 40.569 5.679 353.7001.970 249.913 93.757 4.674 25.250 38.388 4.058 416.0-101.971 342.214 95.530 5.642 29.420 38.868 4.393 $16.0671.972 415.164 100.883 5.534 41.803 53.557 5.230 622.1711.973 467.575 146.353 6.563 54.321 69.202 6.362 750.3761.974 531. 839 215.513 7.510 63.383 79.413 8.262 905.9201.975 524.203 247.919 7.346 61. 953 78.688 10.126 930.2351.976 526.944 300.317 7.010 56.390 83.891 12.059 98('.6111.977 464.505 307.721 3.019 30.752 101.368 13.828 9~1. 1931.978 535.531 384.450 5.321 38.103 86.269 14.340 1. 064.0141.979 -.-547..626 413.879 5.770 54.808 93.051 12.832 1.127.9661.980 600.706 376.991 5.631 65.364 102.017 14.465 1.165.1741.981 406.016 215.645 2.856 66.548 76.350 13.393 780.8081.982 475.112 240.631 3.100 83.934 46.698 9.820 859.2951.~)83 571í.36/1 1%.1/17 1.636 80.578 35.487 6.206 8%.462FONTE: ANFAVEA



ANFAVF.A-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEICULOS AUTOMOTORESDepartamento de Planejamento Econômico e EstatIstico
Setor: AIJTOVEJCULOS

VENDAS AO MER~8DQ I~~~E~D
Anos/Tipos

Autorrõveis p/ Camionetas Uso Utili tirios Camionetas CaminhÕes Õnl.bus To talPassageiros MistojMÚ1tip10 de

1.970 251.489 93.477 4.656 24.751 38.213 4.071 416.657
I1.971 33!l.092 94.427 5.419 29.248 37.501 4.346 509 J3J 1.0

c.n
I1.972 400.931 100.496 5.420 40.456 51.157 4.222 602.682

1.973 462.790 142.632 6.026 52.149 64.818 6.400 734.815
1.974 504.570 186.236 6.555 58.232 71.433 7.167 834.193
1.975 488.791 225.794 6.661 57.958 69.901 8.931 858.036
1.976 497.040 254.487 5.809 51.811 74.971 10.986 895.104
1.977 421.908 294.216 1.660 31.011 90.247 12.038 851.080
1.978 475.913 363.887 2.378 37.867 78.891 11.861 970.797
1.979 498.890 369.149 3.665 52.986 78.706 11.529 1.014.925
1.980 518.288 304.739 4.027 59.742 81.933 11. 532 980.261
1.981 334.043 133.205 1.876 46.409 55.938 9.179 580.650
1.982 432.582 152.170 2.653 54.587 '41.257 8.045 691. 294
1.983 486.219 143.055 1.439 55.871 34.573 6.575 727.732
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3. A Empresa Souza Cruz

3.1. A Souza Cruz Hoje

No Brasil, o Grupo Souza Cruz tem 75%
de suas açoes controladas pela BAT - British Pmerican Tobacco Co. Lt. ,e
25% controladas por 18.000 acionistas brasileiros. A BAT ~ a maior em-
presa mundial no setor de cigarros. Tem sede em Londres, Inglaterra, e
atua em 54 palses, com 140 fãbricas.

Integram o Grupo duas empresas "hol -
ding"; Companhia Souza Cruz Indústria e Comercio e Contab - Continen
tal, Participações, Administração de Bens e Planejamento S/A. A Contab
tem sua receita resultante praticamente dos dividendos de capital in-
vestidos no p a i s e de operações financeiras. A receita financeira pro 1-·

vem parte da aplicação no mercado financeiro do imposto de produtos in-
dustrializados (lPI), inserido no preço do cigarro, cujo prazo de re-
tenção pela empresa ê de 15 dias. A outra parte da receita financeira e
obtida com aplicação de capital durante seis meses do ano, entre junho
a dezembro, no periodo de entressafra do fumo, antes da aquisição da s~
fra seguinte. Segundo a publicação IIQuem ê Quemll da revista Visão(ago~
to/8~), a Contab tinha, em 1983, um Patrimônio Llquido de Cr$ 304.204

- a ..• 8am i l i c e s , sendo a 40. maior empresa no p a t s , e a . no subsetor de em-
presas de Administração e Participação. De acordo com a empresa, lia Ad-·
ministração empenha-se, atraves de criteriosas aplicações, em proteger
o valor real dos recursos monetãrios, ate seu investimento na expansao
de atividades das Sociedades que atualmente participa ou em novos inves
timentos".
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A Companhia Scuza Cruz Industria e Co
mercio, constitulda em abril de 1982, tem como objetivos o planejamento
empresarial do Grupo, cocrdenação e aprovação dos planos das empresas ~
peracionais e alocação de recursos de investimentos, de acordo com pri~
rjdades pre-estabe1ecidas. Sua estrutura organizacional ê composta de:
um Conselho de Administração, com nove membros, sendo um ~esidente e
um Vice-Presidente e cinco Diretores. Tem suas ações negociadas nas
Bolsas de Valores e participa nas seguintes empresas controladas ou co-
1igadas(dados de 1983):

1. Companhia de Cigarros Souza Cruz

r subsidiária integral. com 100% do seu capital controlado pela
"holding". r a principal empresa do Grupo. com as seguintes atividades:
industria de cigarros; fumos para cachimbo e charutos; exportação de
fumo.

2. Aracruz Celulose S/A

Em agosto de 1974 a Souza Cruz se associou minoritariamente na
constituição da Aracruz Celulose S/A, indústria com sede no Rio de Janei
ro e fábrica localizada a 70 quilômetros do Porto ~c Vitõria, Esplrito
Santo, com capacidade insta1ada de produção de 400 mil toneladas/ano de
celulose branqueada de fibra curta (eucalipto), que foi inaugurada em
outubro de 1978. Alem dos capitais nacionais privados que garantem seu
controle nacional e a sua caracteristica de empresa privada, o BNDE pa!
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ticipa como sócio atraves de sua subsidiária Fibase. A Aracruz exporta
mais de 70% de sua produção, gerando considerável volume de divisas p~
ra o Pals. Em 1983, a Souza Cruz detinha 30,04% do capital da Aracruz.

3. Vera Cruz Agroflorestal S/A:

A Souza Cruz adquiriu participação minoritária na Vera Cruz
Agroflorestal S/A em 1975. A Vera Cruz det~m o controle acionãrin das
Ir.dustrias Cabrãlia S/A, que por sua vez controla a Santa Cruz Agro -
Industrial Ltda., detentora de terras no Espirito Santo, destinadas a
projetos de reflorestamento, em conjunto com a Aracruz Celulose S/A.
Em 1983, a Souza Cruz detinha 19,93% do capital desta empresa.

4. Polo Industria e Comercio Ltda.

Esta empresa foi criada em agosto de 1977, em associação com
a Hercules do Brasil Produtos QUlmicos Ltda .• para a produção de fil-
mes de polipropileno. A fábrica da Polo entrou em operação em 1980 e
está localizada em Varginha, Minas Gerais. Em 1983, a Souza Cruz deti
nha 49,7% do capital desta empresa.

5. Suvalan - Cia. de Produtos de Frutas

Industria de concentrados de sucos de frutas, com sede em
Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A industria iniciou atividades em
1976, processando a safra de uva da região e atualmente produz tambem
sucos concentrados de maça, 1 imão e laranja. iniciando em 1983 a pro-
dução de ração animal com o bagaço de uva e laranja. Grande parte da
produção da Suvalan ~ destinada ao mercado externo. Em 1983, a Souza
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Cruz participava com 88% do seu capital.

6. Cleb - Empreendimentos, Serviços, Negócios Comerciais e Indus-
triais S/A

Foi constitulda em setembro de 1978 como subsidiâria integral
da Souza Cruz, com a incorporação de imóveis que jã não estavam util i
zados ou seriam desativados a media prazo. Sua função e administrar os
imóveis do Grupo.

7. Souza Cruz Florestal S/A

Criada em fevereiro de 1981, com capital de açoes ordinârias
sem valor nominal, tendo como objetivo principal a produção e fornecl
mento de energia renovâvel. A Empresa jâ implantou no Triângulo Minel
ro 600 hectares de eucalipto, parte de um projeto global de 2.100 hec
tares.

8. Eldocor Corretagens de Seguros Ltda

Foi fundada em janeiro de 1967 e tem atuado no mercado de se-
guros, coordenando os seguros da Souza Cruz e suas controladas, uni -
formizando criterios de cobertura de riscos. Em 1983, a Souza Cruz
participava com 55% do seu capital.
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Du~ante 1984, a Souza Cruz fundou
duas novas empresas: a Plurimarca - Empreendimentos e Participações
S/A, subsidiãria integral, com o objetivo de desenvolver produtos ou
serviços, explorando o potencial das marcas da empresa; a Bioplanta-
Tecnologia de PLantas Ltda, um laboratório para o desenvolvimento de
plantas e sementes melhoradas, a partir da biotecnologia genetica,
que foi fundado em sociedade com a Native Plant Inc., dos EUA.

Tambem em 1984, a Souza Cruz adqui
riu o controle acionãrio da Industrias Aliment;cias Maguary S/A, 1;-
der do mercado de sucos de frutas, tendo duas fazendas e três par-
ques industriais, no Nordeste.

Segundo a p ub l i cação "Quem e Quem"
(agosto/84), a Cia. Souza Cruz Ind. e Com., em 1983, era a 42~ maior
empresa do pais, com um patrimônio liquido de Cr$ 322.327 milhões.

A Cia. de Cigarros Souza Cruz, em
1983, detinha cerca de 80% do mercado na~ional de cigarros, comerci~
1 izando 22 marcas e 34 tipos de produto-, em onze categorias de pre-
ços. Sua estrutura de distribuição atinge cerca de 300 mil pontos de
venda. Tem 70 depós itos de ci garro s e uma fro ta de cerca de 1.350 vei
culos.

-A estrutura produtiva da empresa e
integrada por nove fãbricas, cinco usinas de processamento de fu-
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mo, um parque grãfico, um Centro de Pesquisas e Desenvolvimento e dez
filiais de vendas. Possui cerca de 16.000 funcionãrios.

o fumo, a matéria-prima bãsica, e
cul tivado por cerca de 48 mil m i n i f iind io s , no Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina e Paranã. Atraves de seus orientadores agr1colas, a empr!
sa presta assistência tecnica permanente ao agricultor, visando qua1i
dade e produtividade. O fumo enviado pelos produtores vai para um dos
postos de compra da empresa, onde e adquirido. Cada remessa de fumo e
classificado, de acordo com padrões fixados pelo Ministerio da Agri -
cultura.

.. ~ .
r :..• .: \ r _...
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CIGARROS POR CATEGORIA DE PREÇO E FABRICANTE

CATEGORIA SOUZA CRUZ REYNOLDS I P. MORRIS NACIONAIS

A E1mo,CláSSicos Mustang RS Imperi\dor,Mauã Majestic,Douglas(Cr$290,OO) Paqueta Parker,G8,SS
Panamerica

B Gaivota - Tufuma Aspasia,Panther,(CrS360,00) Sheik,Golbak,
Ríngo,Cruzeiro,
Haiti ,Damasco,
Mistral

C Belmont, Mustang KSF, Mistura Fina, Fio de Ouro,(CrS420,00) Montreal Monaco Master Marabã,Status

D Cassino River, River Kissme Co·rcel ,Fi nesse,(Cr$470,00) Suave $uda n 85,55,
Cannes

E Arizona, V i1 a Rica KSF, Mistura FinalOO, Seleta,Nobre,(CrSSOO,OO) P1aza KSF, River 90,Alfa, Monterey KSF, Havana,Fio deContinental Epsos Hawai ,West Ouro(sem filtro)

F' Wembley KSF - ~ontblanc Finesse,Sudan(Cr$540, 00) Luxo
G Continental, V i 1a Rica 100, Monterey 100,(CrSS70,00) P1aza S 1 ims , Vila Rica Montb1anc 100, -Free Slims, L5,

Presidente
H Hollywood Carne 1 , LS Commander, Montgomery(Cr$620,00) 51 ims ,llIinston Mark Ten

-
I Minister, Chanceler 100, Galaxy,E1ba(Cr$690,00) Minister FT, Century,L5, ~helton Lights, -Luiz XV,Consul, Rothmans,5t. MarlboroMinister Moritz,MonroeLights ,Carl ton,

Advance
J Carlton Lights, Marlboro FT,

(CrS770,00) Carl ton FT, - Galaxy n, -Columbia KSF, Shelton 100
J. P. Special

-_. -------
K Charm,Hilton, 5t. Mor í t z , Galaxy 100,

(CrS920,OO) Pa' , Ma 11 , Rothmans Parliament,Columbia FT, 8enson&Hedges, -J. P. Special Ga 1a".y S 1 im s ,
Marlboro 100

FONTE: Souza Cruz, março/84
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PARTICIPAÇ~O DE MERCADO POR FABRICANTE DE CIGARROS - BRASIL

EMPRESAS 1982 1 983

Souza Cruz 80,0 79,83
R. J. Reyno1ds 8,9 9,48
Phillip Morris 8,2 9, 1 6
Outros 2,4 1 ,40

TOTAL 100 ,O % 100,0%

Fonte: Souza Cruz
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3.2. Histõrico da Souza Cruz

Em 25 de abril de 1903, Albino Souza
Cruz instalou na Rua Gonçalves Dias, no centro do Rio de Janeiro, uma
pequena fãbrica de cigarros enrolados em papel, que representou um avan
ço tecnológico para a industria de fumos na epoca. Neste mesmo ano, -e
feito o lançamento do cigarro Dalila. Em outubro de 1909, Albino Souza
Cruz adquiriu a chãcara e predios da Imperial Fãbrica de 'Rape Paulo
Cordeiro, na Rua Conde de Bonfim, no Bairro da Tijuca, onde hoje fica
a fãbrica Bonfim. Em 1910, Albino une-se a alguns colaboradores e fun-
da a Souza Cruz & Cia. Em março de 1914, a Souza Cruz & Cia. transfor-
ma-se em sociedade anônima e passa seu controle acionãrio ã British A
merican Tobacco. A nova empresa passou a denominar-se Cia. Souza Cruz.
Em 1915, a fãbrica Bonfim lançou um cigarro popular de grande aceita -
ção: o Yollanda 333. As filiais de São Paulo e R cife são instaladas
em 1916, e as de Curitiba e Belo Horizonte em 1917.

Em 1918, a Souza Cruz contrata t~cni
cos estrangeiros para o estudo das condições do solo brasileiro para o
plantio de fumo. Naquele mesmo ano, ê fundada a Cia. Brasileira de Fu-
mo em Folha e instalada a primeira usina de processamento de fumo em
Santa Cruz do Sul (RS). Tambem são introduzidas na lavoura sementes se-
lecionadas do fumo Virginia, importadas dos EUA. r instituldo, junto
aos plantadores de fumo, o sistema integrado: a empresa compromete-se
a adquirir a cota de produção previamente estabelecida para cada agri-
cultor, que passa a contar com assistência tecnica, sementes e outros
insumos. Joseph Tore, agrônomo americano, iniciou em 1920, o serviço
de assistência ao plantador, que a Souza Cruz pratica ate hOje. Em



-105-

1926, a Souza Cruz adq~iriu a Litogrâfica Ferreira Pinto, localizada
no Rio de Janeiro e sua fornecedora de carteiras, invólucros, carta-
zes e impressos. Em 1927, ~ instalada no Bairro do Brãs, em São Pau-
lo, a f â b r i c a Machado e a filial de Salvador, Bahia.

Na d~cadas de 30 e 40, os princi -
pais acontecimentos da empresa foram os seguintes: em 1931, houve o
lançamento do cigarro Hollywood, um produto de preço elevado, desti-
nado a consumidores de maior n Ive l sócio-econômico. Em 1935, a empr!
sa associa-se ã Cia. de Cigarros Castel1ões; neste mesmo ano e lanç~
do ° cigarro Continental; em 1936, ~ aberta a filial do Rio de Janei
ro; em 1938, é instalada a fãbrica de Belo Horizonte; também nesta
d~cada de 30, a empresa realiza significativa inovação na embalagem

-de seus cigarros: as embalagens com papel brilhante, isto e, papel
aluminizado. Em 1942, é instalada a Unidade de Fumo de Lajeado; em
1946, foi lançado o cigarro Minister, destinado a pessoas de "classe
e bom gosto"; e instalada a Unidade de Fumo de Blumenau.

Na d~cada de 50, os principais fa-
tos foram os segujntes: em 1954, e aberta a fãbrica de Belem, que
facilitou a distribuição de cigarros na região; em 1955, ê instalada
a Unidade de Fumo de Tubarão; houve a unificação de todas as ativid~
des no Pais, com a incorporação da Cia. Brasileira de Fumos em Folha
(CBFF), c;ue passou a ser o Departamento de Fumo da Souza Cruz; da Li
togrãfica Ferreira Pinto, que se transformou no seu Departamento Grã
fico; e da Cia. de Cigarros Castellões, que passou a fazer parte in-
tegrante da empresa; em 1957 é criada a Unidade de Fumo de Brusque.



-106-

Na decada de 60, a empresa realizou
as seguintes atividades: em 1960, e lançado o Minister King Size Fil-
tro, o primeiro cigarro com filtro; tambem neste ano, e instalada a
unidade de fumo de Rio Negro; em abril de 1962, Albino Souza Cruz pa~
sa o cargo de presidente, que ocupara por 60 anos, para o seu vice,
Harold Jammes Randall Gibbinsj em 1964, ocorreu a oferta publica de
ações da empresa e, em 1966, o Banco Central a registrou como empresa
de capital aberto; em 1967, procurando a diversificação no mercado de
fumo, a empresa incorpora a Inducondor, fãbrica de cigarrilhas, char~
tos e fumo para cachimboi foi lançado o Hollywood King Size Filtro;
tambem neste ano, e fundada a Eldocor Corretagens de Seguros Ltda, p~
ra coordenar os seguros da Souza Cruz e suas coligadas; em 1968, sao
lançados os cigarros de 100 mm com filtro, com vãrias marcas; em 1969,
a empresa inicia o seu programa de exportação do fumo, enviando 25
toneladas para a Inglaterra; tambem neste ano e lançado o Continental
King Size Filtro.

Na decada de 70, os principais acon
tecimentos foram: em 1970, e instalada a filial de Br-as Tl i a ; em 1971,
alteração do artigo 29 do seu estatuto, que impedia a participação da
empresa em atividades nao relacionadas diretamente com o ramo de ci
garras e fumos, sendo o primeiro passo na direção da diversificação de
suas atividades; em 1972, aprovada a mudança da razão social da Cia.
de Cigarros Souza Cruz para Cia. Souza Cruz Indústria e Comercio. Tam
bem neste ano, a Souza Cruz adqui re o, contro1 e acionário dos Superme!
cados Peg-Pag; em 1973, foram lançadas as marcas Pall Mall, Hi1 ton
Kings e Saint Tropez; em 1974, a Souza Cruz associa-se minoritariamen
te ã Aracruz Celulose S/A; em 1975, e instalada a filial de Campinas
e são inauguradas as novas instalações da filial de Fortaleza; ainda
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em 1975, a Souza Cruz adquire participaçcio minoritaria na Vera Cruz
Agroflorestal S/A; em 1976, in1cio das atividades da Suva1an Cia.
de Produtos de Frutas; naquele ano, e lançado o Arizona KSF; em
1977, e instalada a Unidade de Fumo de Cascavel e e criada em asso
ciação com a Hercules do Brasil Produtos Químicos Ltda, para a fa -
bricação de filmes de polipropileno; em 1978, inaugurada em Porto da
Vitória, no Espírito Santo, a fãbrica da Aracruz Celulose S/A; come-
ça a operar a Fabrica de Uber1andia; adotada a política de descentr~
lização administrativa, com a criação da Ger~ncia Administrativa R~
gional Norte/Nordeste(GAR N/NE); constituída a ClEB - Empreendimen-
tos,Serviços, Neg6cios Comerciais e Industriais S/A, como subsidia-
ria integral da Souza Crui; em 1979, ê lançado o seu primeiro ciga~
ro com baixos teores: Advance; ê criada a Gerência Administrativa
Regional Sul (GAR - Sul); e criado o Departamento de Fumo/Matriz,com
sede em Florianópolis; ê eleito o Sr. Alan Charles long para Presi-
dente da Souza Cruz, em substituição ao Sr. Eric A1fred Albert Bru-
ell, que renunciou ao cargo.

Nestes quatro primeiros anos da
decada de 80, os principais fatos da empresa foram: em 1980, e ins-
talada a Gerência Administrativa Centro(GAR-Centro); em 1981, os a-
cionistas aprovam nova alteração estatutãria, que permitiu a const~
tuição das subsidiãrias integrais; ê lançada a linha de roupas es -
portivas com a IIgriffell Hollywood Sport Line; e lançado o cigarro
Plaza, de menor preço; em julho de 1983, em Assembleia Geral Extra-
ordinaria, o Sr. Kenneth Muray Summer foi indicado para a Presidên-
cia do Conselho de Administração e, consequentemente, da Diretoria
Executiva da Cia. Souza Cruz Ind. e Com., em substituição ao Sr.
A1an Charles long; em 1984, a Souza Cruz adquiriu a participação in
tegral das Industrias Alimentícias Maguary S/A.
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3.3. A Dinâmica de Crescimento da Souza Cruz

No Relatório Anual do exercicio de
1963, a empresa fazia a seguinte anâlise sobre a conjuntura econômi-
ca da epoca e seus resultados:

" ... Apesar da conjuntura econômico-financeira do Pais,
a Cia. conseguiu manter o seu ritmo de continuo progresso.

Em 1963, em virtude do processo inflacionario que per-
turba a economia nacional, verificou-se constante aumento
de todas as uti 1 idades. No caso da Cia., essa conjuntura
determinou a elevação permanente do preço das materias-prl
mas que utiliza, especialmente o fumo, e da mão-de-obra,a
agravaçao e a criação de imposições tributarias federais,
estaduais e municipais, e, por via de inevitavel conse-
quência, dos seus prôprios produtos, no último caso com
os correspondentes ônus tributarios decorrentes da siste-
mãtica, somente em setembro parcialmente alterada, do pa-
gamento do imposto de consumo sobre os cigarros."

Naquele ano a empresa produzia e co-
mercializava treze marcas de cigarros, em cinco mil cidades brasilei -
ras e atraves de 176.000 varejistas. Sua estrutura compunha-se de 8 fâ
bricas, 7 usinas de ressecagem de fumo, 4 postos de compra do fumo em
folha, 3 fazendas experimentais e 2 departamentos grãficos. Toda esta
estrutura fazia parte dos chamados Departamento de Manufatura e Depar-
tamento de Fumo.
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A organização de vendas e distribui
çao era integrada por 9 filiais de vendas, 116 depósitos, 200 inspet~
res de vendas e 337 vendedores. Ao todo, a Cia. possula 6.000 acionis
tas e 10.500 empregados.

Nas fazendas experimentais, locali-
zadas em Rio Negro (PR), Gaspar(SC) e Santa Cruz do Sul (RS), estão
instalados os laboratórios de pesquisa, nos quais agronõmos selecio -
nam as espécies de fumo mais convenientes a cada respectiva zona de
produção. O fumo é obtido em propriedades agrlcolas de plantadores au
tônomos, aos quais a empresa dã assistência técnica e financeira,"for
necendo-lhes, a preço de custo, sementes, adubos, inseticidas, ferra-
mentas, implementos agrlcolas, estufas, etc., adquirindo-lhes, depois,
a safra a vista, por preços anunciados no inicio da mesma". Nas oito
fábricas, havia uma seção de Controle de Qualidade, para "garantir o
alto padrão de qualidade, que caracteriza os cigarros da Cia.", manten
do "fiscalização rigorosa em todas as fases da sua produção".

Todo material de embalagem e ro tu la
gem dos cigarros era preparado no Departamento Grãfico, em "oficinas
aparelhadas com moderno e completo equipamento, capaz de atende~ a
todas as complexas exigências e multiplas necessidades da rotulagem
p o 1 i C rô m i c ali.

-Quanto aos investimentos na area prQ
dutiva, em 1963, com o objetivo de "assegurar ao publico produtor da
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melhor qua l í d a de ", foi feita aquisição do "mais moderno equipamento
para os laboratórios instalados na dependência do Departamento de
Fumo em Blumenau, destinado ao mais rigoroso controle da qualidade
do fumo, e tambem de equipamentG adicional para os respectivos se-
tores de controle nas fabricas de cigarros.1I

Com relação ao Imposto de Consumo,
que representava 60% do preço final de um maço de cigarros, a empr~
sa assinalava que mantinha "vu l to s a imobilização de capital necessa
ria para atender ao pagamento, mediante selagem direta, do imposto
de consumo sobre os cigarros, antes da saida dos mesmos das fabri -
cas", Também afirmava, na epoca, que lia prevalecer essa sistemática,
serias dificuldades resultariam para a Cia, à proporção que o volu-
me do referido tributo crescesse, em consequência dos inevitáveis au
mentos de preços dos produtos, decorrentes das incessantes e cres -
centes elevações do custo dos seus c om po ne n t e s ". No entanto, em se
tembro de 1963, o Governo emitiu nova Portaria, permitindo ã indus-
tria de cigarros o pagamento por guia do equivalente a 50% desse im
posto sobre os cigarros. Tal medida fez reduzir parte da imobiliza-
ção de capital em media feita pela empresa para atender ã aquisição
de selos do imposto de consumo necessária ao estampilhamento das car
teiras de cigarros.

No Relatório Anual de 1964, a em-
presa fazia os seguintes comentarias sobre os resultados daquele a-
no:

110 exerclcio de 1964, como e publico e notório, teve
inicio sob perspectivas sombrias, em virtude do clima
de intranquil idade po li t i c a , agitação social, desordem
financeira e crise de autoridade, que se instalara no
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PaTs, com danosos reflexos na economia nacional; mas, fe
lizmente, em virtude de fatores polTticos de manifesta no
toriedade, encerrou-se sob promissores augúrios .

. .. a Organização .. , podendo apresentar aos seus acio-
nistas, ao fim do exercício de 1964, resultados compara-
tivamente sa t t s t a tô r í o s ."

Em 1964, para a empresa ocorreu um
fato considerado altamente favorãvel que foi a mudança da sistemãti-
ca do pagamento do imposto de consumo. O Congresso aprovou, em nove~
bro daquele ano, nova lei com a qual o imposto' de consumo sobre ci
garras passou a ser calculado sobre o preço de venda dos fabricantes,
lIembora ã razão de alTquotas proporcionalmente mais elevadas ~ue as
anteriormente vigentes sobre o preço de venda no varejo, porem reco-
lhido da mesma forma adotada para todos os demais produtos a ele su-
jei tos. II

Naquele ano, a Fãbrica Bonfim, no
Rio de Janeiro, estava passando por uma reforma completa, para expa~
dir e modernizar sua capacidade produtiva, de modo a tornã-la a "ma-
iro f â br t c a de cigarros da Amê r í c a do Sul",

A safra de fumo de 1963/64, em vir
tude de condições climãticas adversas, ficou aquem da expectativa,r~
zao por que o Departamento de Fumo lIintensificou as providências pa-
ra que a safra de 1964/65 compensasse aquela reduçãoll.

Também em 1964 teve início, em ma-
ior escala, a exportação de cigarros para varios países, como o Pa-
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ragua;, Bolivia, Barbados e outros.

Em 1965, em S9U Relatório Anual, a
empresa afirmava que, naquele ano, "são vísiveis os sintomas de sane
amento da economia nacional e da retomada do ritmo de seu desenvolvi
me n t o "; Quanto aos resultados da empresa, estes "são compensadores
e reveladores de continuo progresso da Cia.1I

Sobre o imposto de consumo, a em-
presa afirmava que, anteriormente ã nova lei de novembro de 1964, o
imposto era calculado ã razão de aproximadamente 180% para os cigar-
ros cujo preço de venda no varejo não ul trapassava de Cr$ 100, e de
225% para os vendidos no varejo por preço superior àquele. Com a no-
va lei de 1964, o imposto passou a ser calculado ã razão de 200% so-
bre o preço do fabricante, quando o preço dos cigarros no varejo fos
se ate Cr$ 100; de 230% quando o preço no varejo fosse de Cr$ 101 a-
te Cr$ 150; e de 260% quando for superior a Cr$ 150.Alem disso, os
preços dos fabricantes para essas três classes de cigarros não pode-
riam ser inferiores às percentagens de 27%, 24,50% e 22,50% respect~
vamente, em relação aos correspondentes preços no varejo.

Segundo a empresa, o aumento da
carga tributãria fez com que aumentassem os preços dos cigarros para
o consumidor. Isto porque o aumento do preço de venda da Cia. foi
+350%; o aumento do imposto de consumo +547% e o aumento da parcela
da comissão dos varejistas +692%. Tais aumentos de preços tiveram re
f1exos nas vendas. Segundo declaração da empresa:



-1 13-

II A s v e n das g 1 o ba i s d a C ia. e m 1 9 6 4 f o r a m 6 % i n f e r i o r e s
às de 1963, e as de 1965 foram 3% inferiores às de 1964 .

.. .no periodo entre 19 de janeiro de 1963 a 31 de de-
zembro de 1965, um deslocamento para baixo, ou seja, uma
transferência progressiva e constante das vendas das mar
cas de preços mais altos para as de preços medios, e das
de preços medios para as de preços mais baixos, numa pr~
porção de aproximadamente 7% no primeiro caso e de 12% no
s e qund o ". (Relatõrio/1965)

-A partir do trabalho de 62 agronomos-
inspetores e 449 agronômos-instrutores, junto a cerca de 30.000 peque -
nos agricultores, a safra do fumo para c lq a r r-o s em 1965, nos Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foi lia maior de todos os
tempos, atingindo a 114.456 toneladas, das qua i s a Cia. adquiriu 61%11.

Na epoca, a estrategia empresarial p~
de ser identificada a partir da seguinte declaração:

liA Companhia acompanhou o desenvolvimento tecnológico e
industrial do PaTs, modernizando constantemente o seu equ!
pamento, automatizando suas máquinas de fazer, encarteirar,
empelicar e condicionar cigarros, e, o que ~ mais signifi-
cativo, realizando lançamentos pioneiros, como o foram o
primeiro cigarro de fumos claros, o primeiro cigarro oval,
o primeiro cigarro King Size com filtro e o primeiro ciga~
ro mentolado com filtro.

A importincia do seu complexo industrial, a permanente
modernização de sua maquinaria e a diversificação do prod~
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to para atender a demanda de paladares diferentes que fiz~
ram da Souza Cruz a maior empresa do gênero na America do
Sul, fabricante dos cigarros Continental, o mais vendido
no Brasil e o nono no mundo ... "(Relatõrio/l965)

Naquele ano, a empresa empregou 414
veiculos de sua propriedade (pick-up, furgões e kombis), para cobrir
700.00 km por m~s e efetuar a-entrega de seus cigarros aos varejistas.
Este sistema de distribuição visava "a s se qu ra r ao consumidor o recebi
menta dos cigarros em perfeitas condições".

Em 1966, em seu Re la tSr t o Anual, a
empresa analisava a conjuntura econômica:

!lComo foi assinalado no relataria de 1965, o conjunto
de medidas, especialmente de natureza econômico-finance~
ra, monetãria e tributãria, tomadas pelo Governo nesse
sentido, havia de afetar, como realmente afetou, a inicia
tiva privada, e, por isso mesmo, a Companhia, como ainda
repercutirã nas suas atividades. Mas, tendo em vista o
cariter necess~rio e inevitãvel dessas medidas, a Direto-
ria às mesmas adaptou L1S complexas atividades da Companhia."

o resultado global de vendas da Souza
Cruz, em 1966 acusou um "aumento modesto" em rel ação ao de 1965. Segun-
do a empresa, "essa recuperação foi inteiramente anulada pela considerã
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ve1 agravaçao d~quele deslocamento, para as categorias de preços mais
baixos, da preferência dos consumidores e, concomitantemente, pela pa~
ticipação cada vez menor da Companhia no valor global das vendas de
cigarros, com a contrapartida de uma participação cada vez maior da
percentagem do imposto de consumo nesse valor. No volume total das
vendas das marcas de cigarros, distribuidas pelas seis categorias de
preço existentes, a percentagem das duas mais baixas, que era de 6,1%
em 1965, passou a ser 8,8% em 1966; a das marcas medias, que era de
85,2%, passou para 80,5%; e das marcas de luxo, que era de 8,7%, pas-
sou para 10,7% em 1966.

Estes resultados eram atribuldos -a
carga tributãria e aos inevitãveis aumentos de preços dos cigarros.
Segundo a empresa, era "absolutamente imposslve1 ã Companhia evitar,
no decurso do ano de 1966, o aumento do preço dos seus produtos, afe-
tados pelas comprovadas elevações no custo da mão-de-obra e de todas
as mat~rias-primas e serviços utilizados", No entanto, segundo a em-
presa, o aumento acumulado do preço ponderado de venda da empresa pa-
ra todas as suas marcas, entre outubro de 1964 a dezembro de 1966,foi
de 44,9%, enquanto o aumento do custo da mão-de-obra e matérias-primas
foi de 101,3% e o aumento dos preços de atacado (indice FGV) foi de
110,9%.

Quanto a carga tributãria, em novem
bro de 1965, nova lei estabeleceu a majoração de 20% nas aliquotas do
imposto de consumo. Assim, em 1966, a participação da empresa no va-
lar total das vendas de cigarros caiu de 22,7%, em 1965, para 20,2% em
1966; a participação do imposto de consumo cresceu de 58,6% para 63%;
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e a participação dos varejistas caiu de 18,7% para 16,8%.

Em face dessas circunstâncias, 1I ••• a
industria de cigarros(e, assim, a Companhia) se encontrava em situação
de verdadeira perplexidade, por isso que, para atender ao aumento dos
seus custos, ... teria de elevar os seus preços de venda, mas, por outro
lado, sabia que, fazendo-o estaria agravando os fatores negativos, que
estavam comprometendo a sua rentabilidade.

Tudo isso tinha de ser lealmente le-
vado ao conhecimento do Governo Federal, e o foi .•• "{Re l a tó r í o 1966)

Desta forma, apos as negociações com
a industria, o Governo com uma Lei e um decreto-lei, no final de 1966,
estabeleceu novas normas para o imposto sobre produtos industrializa -
dos, nova denominação do imposto de consumo. Assim, os cigarros passa-
ram a ser tributados na base de uma sô aliquota, fixada em 243,75%,ca!
culada sobre o preço de venda dos fabricantes. Este ultimo não poderia
ser inferior a 25,6% do preço de venda no varejo, obrigatoriamente ma~
cado pelo fabricante no maço do cigarro. Segundo a empresa, lia estrut.!:!,
ra de preços decorrente das disposições legais ... autoriza a previsão
de uma contenção daqueles fatores negativos, que vinham comprometendo
a produção e a comercialização de c t qa r r o s ",

Em 1966, a empresa prosseguiu no seu
programa de renovaçao e modernização da maquinaria das fabricas e ape~
feiçoamento do controle fisico e quimico de suas operações, no sentido
de 11 a s se g u r a r e ma n t e r a a 1 ta q u a 1 i da d e de to dos o s c i g a r r o s p r o d u z i dos .II
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Assim, foi c o nc l ui d a a renovação completa da tradicional Fâ b r í c a 60n
fim(RJ), que se tornou "a mais moderna e de maior capacidade da Ame-
rica do Sul", Tambem foi criada a Seção Experimental na fãbrica Bo~
fim com um laborat6rio de pesquisas, que alem de executar o controle
fisico e qUlmico das operações, fazia experiências com misturas de fu
mos para novas marcas, pesquisas junto a um painel de consumidores,e
constantes anãlises dos produtos concorrentes, quanto às caracteris-
ticas f;sicas e a imagem de marca dos cigarros,

- .-Quanto a organlzaçao de vendas, a~
mentou o numero de carros de vendas para 360. Os depósitos aumentaram
para 138. Duas novas cidades, Campo Grande e Cuiabã, foram incluidas
no sistema de distribuição, e foi inaugurada sede própria em Fortale
za.

Em seu Relatório Anual de 1967, e-
ram feitos os seguintes comentãrios sobre os resultados daquele ano:

11 ••• as vendas globais de todas as marcas aumentaram
nesse ano em relação a 1966 e os deslocamentos das ven
das das marcas foram invertidos, como, em consequência
disso, a industria pôde manter inalterados os seus pr!
ços durante todo o ano., ,absorvendo os aumentos de cus
to que se verificaram no transcurso do ano",

Em 1967, as vendas totais da empr!
sa, em termos quantitativos, ultrapassaram em +10,7% as do ano ante-
rior, enquanto as de cigarros com filtro superaram as do ano anterior
em 71%, refletindo "as tendências mundiais e a crescente sofisticação
do mercado nacional de cigarros",
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Naquele ano, foi lançado o cigarro
Hollywood King Size com filtro. Também foi realizada uma reorganiza-
ção na estrutura do Departamento de Vendas da matriz, com o objetivo
de lIacompal1har a rapida expansão e o desenvolvimento do mercado bra-
s i l e i ro ". i o ra m introduzidas melhorias nos serviços de distribuição,
sendo atendidos pelo menos uma vez por semana mais de 50% dos
180.000 varejistas dos produtos da Companhia. Paralelamente, estavam
sendo feitas experiências com a entrega de certas zonas a distribui-
dores autorizados. Foram contratados os serviços de uma segunda agê~
cia de propaganda. Os resultados de vendas também foram uma decorrên
cia de os preços de todos os seus produtos terem permanetidos alte-
rados durante todo o ano.

Na área de produção, verificou-se
alteração na pol;tica do Departamento de Fumo. Foi dado grande incr~
mento ã produção dos fumos "v t r ç Irrí a " e "Burley". A â r e a de cultura
do primeiro foi aumentada +75% e a do segundo +30%. A Seção de Pes -
quisas deste Departamento, cuja estrutura foi completada em 1967,pa~
sou a realizar estudos e analises para o melhoramento de variedades
de fumos, correção de solos e combate às pragas e doenças. Houve a
instalação de maquinas modernas para atender o aumento da produção de
cigarros com filtro. O processamento do fumo, nas fabricas, foi intei
r a m e n t e a u t o m a t iz a do. I n ic ie U - S e a f a b r i c a ç ã o dos f i 1 t r os p a r a c ig a r-
ros em suas f âb r í c e s pelo "processo mais moderno e x i s t e n t e ". O Setor
Experimental estava sendo ampliado, com a construção de mais um labo-
ratório. Foi adquirida uma area adjacente à usina de Tubarão para a
construção de armaz~~s de fumo enfardado, ampliando, assim, sua capa-
cidade de estocagem dessa matéria-prima. Atrav~s da subsidiaria lndu-
condor-Industria de Fumos Limitada,a empresa iniciou no Rio de Janei-
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ro a ind~stria e o com~rcio de fumo desfiado para cachimbo e cigar-
rilhas.

Tambem em 1967, assim como no ano
anterior, a empresa realizou aplicação de recursos na área da SUDENE,
que se distribuiram em 46 empresas de vários Estados do Nordeste e
Minas Gerais, abrangendo os mais variados objetivos industriais e a-
gropecuãrios. Tamb~m, a partir de incentivos fiscais, a empresa fez
investimentos na area da SUDAM, no Territorio do Amapã, em uma ind~s
tria de madeira compensada.

Em dezembro, atraves de novo decre
to-lei, o Governo aumentou a aliquota do IPI de 243,7% para 293,6%
sobre o preço do fabricante, alem de fixar os preços dos cigarros de
todas as marcas três categorias acima das vigentes naquele ano, o que,
segundo a empresa, teria como ref1 exo a "redução das margens operaci.2.
nais dos fabricantes e dos varejistas, e, consequentemente, uma pers-
pectiva de vendas globais mais modestas em 1968".

Os resultados de ano de 1968 foram
assim analisados:

"0 exercicio de 1968, na verdade, nao foi iniciado sob
perspectivas muito favoráveis ... Essa po1itica fiscal, em-
bora imposta pelas necessidades do Tesouro Nacional, acar

,retando uma elevação maciça dos preços de -todos os cigar-
ros, se afigurava prenunciadora de perspectivas desfavorã
veis quanto ao volume de vendas da industria ... Entretanto,
essas previsões, de certo modo pessimistas, não se reali-
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zaram ... 1I

Naquele ano, as vendas da empresa uI
trapassaram em 11% as vendas do ano anterior. Os cigarros :'Jm filtro
tiveram aumento de vendas em +56,6%, "co nf í rma ndo a tendência do publ..:!.
co para o consumo desse tipo de cigarros", segundo a empresa. Para es-
tes resultados, muito contribuiram o lançamento de novos produtos. Foi
lançada, no primeiro semestre, a marca Continental com filtro, de tama
nho regular. No segundo semeste, foi lançada a sua primeira marca de
100 mm, Hilton, um cigarro com filtro de "excepcional qualidade e apr!
sentação". No Rio Grande do Sul, t ambêm foi lançada a marca de fumo
desfiado Tamoyo.

O Departamento de Vendas continuou a
ampliar o sistema de distribuição de cigarros, expandindo a rede de
distribuidores autorizados e o sistema de distribuição direta, a fim
de aumentar a frequência de visitas aos varejistas, "cujas dificuldades
com o giro do respectivo capital a Companhia reconhece". Uma terceira
agência de propaganda foi contratada. Segundo a empresa, "0 aumento do
preço dos cigarros, que se processou em termos alem dos esperados, obr..:!.
gou a Cia. a intensificar sua propaganda e sua distribuiçáo, para esti
m u 1 a r a s v e n das e a u x i 1 ia r o s va r e j i s tas II •

Quanto aos preços dos seus cigarros,
a empresa nao aumentou os preços de venda alem do que havia sido esta-
belecido no final de 1967, pelo decreto-lei. Segundo a empresa, "em t~
do o decurso de 1968, os preços de venda dos seus produtos se mantive-
ram inal terados em todo o território nacional, absorvendo, como já o
fizera no exercicio anterior, todos os aumentos de custo verificados
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no +r a n s c ur s o do ano 11.

Na área de produção, prosseguiram os
investimentos em reequipamento e remodelação das fábricas. Na fabrica
Bonfim (RJ), foi instalado novo laboratorio para a realização de pes -
quisas fisico-quimicas com cigarros. Em Tubarão, foi construido um ar-
mazem para fumo enfardado, e em Rio Negro foi adquirido terreno para
futura cosntrução de outro armaz~m.

Na area da SUDENE, os investimentos
realizados distribuiam-se entre 53 empresas. Na ãrea da SUDAM, os re-
cursos foram aplicados entre 11 empresas, dos Estados do Para e Goiás
e do Territorio do Amapa.

No final de 1968, era feita a segui~
te consideração sobre o ano de 1969:

lias prognosticas dos n e çô c t o s da Cia .. no ano de 1969
parecem ser favoraveis a partir da experi~ncia e dos r~
su1tados obtidos em 1968. A fim de proceder ã correção
monetaria do respectivo imposto sobre produtos industri!
lizados e, ao mesmo tempo, atender aos aumentos de to-
dos os custos verificados no ano de 1968, no qual, como
já foi acentuado, os preços dos cigarros permaneceram ~
nalterados, e, ainda, aos aumentos do fumo da safra de
1969, a injciar-se em janeiro, e ã majoração dos niveis
salariais dos empregados da ina~stria de fumo, o Sr. Mi
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nistro da Fazenda ... elevou os preços de todas as mar:cas
de cigarros, a partir de 1/01/1969, na media de 25%".

"Essa majoração de 25%, em media, não compensava i n t e
gralmente aqueles aumentos de custo, que, na realidade,~
tingiram a 28% ... 11 (Relatórios de 1968 e 1969)

Em 1969, as vendas da empresa aprese~
taram um crescimento de 5,1% versus o ano anterior. Os cigarros com fi1
tro cresceram+45,3%, passando a sua participação nas vendas de 36,5% p~
ra 50%.

Continuando sua estrategia de difere~
ciação de produtos, a empresa lançou o cigarro Continental de tamanho
"K'in q Sizell com filtro. No Rio Grande do Sul foi lançada a marca TURF
e no Nordeste a marca clissicos, ambos cigarros populares. O Departa~e~
to de Vendas procurou maior eficiência na distribuição, pelo sistema di
reto e atraves de terceiros, registrando-se maior crescimento deste ul-
timo. Com relação à propaganda, foram mantidas as campanhas de apoio às
principais marcas, principalmente as de cigarros com filtro e de preços
mais altos.

A tendência crescente para estabeleci
mentos de venda tipo "self-serviceu determinou a criação de um departa-
mento especializado para atender ã propaganda nesses pontos de venda,com
a utilização de novos tipos de embalagem.

T a mb em foi realizada uma pesquisa ge-
ral do mercado consumidor de produtos de fumo, abrangendo os Estados do
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Sudeste e do Sul do Pals, na qual foram levantados dados sobre os hãbi
tos de fumar de 76.271 pessoas.

Na area de produção, o acentuado a-
crescimo na fabricação de cigarros com filtro, levou ã aquisição de e-
quipamento bâsico de produção, alem de 30 novas mãquinas para encartel
rar, celofanar e embrulhar esses cigarros. Tambem foi instalada maqui-
naria adicional para a produção de barras de filtro, que supria aproxl
madamente 70% do consumo das fãbricas. Em prosseguimento ao programa de
expansão da capacidade de estocagem de fumo enfardado, foi construido
novo armazem em B1umenau, e em Rio Negro foi iniciada a construção de
mais um outro.

Com o objetivo de ingressar no comer
cio exportador de fumo em folha, foi feita uma exportação experimental
de qualidades selecionadas dos fumos Virginia e Burley.

Em junho daquele ano, foi absorvido
o conjunto industrial pertencente ã Inducondor-Industria de Fumos Ltda~
cujo capital pertencia ã Souza Cruz na sua quase totalidade. Desta for
ma, a empresa, que jã vinha procedendo ã distribuição dos produtos In
ducondor, "p5de imprimir ã fabricação e comercial ização dos mesmos,ri!
mo mais adequado e compatlvel com a sua importância no complexo da in
diis t r i a de fumo n ac í o na l ".

Naquele ano, o movimento de vendas
das açoes da empresa na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro revelou a-
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centuado acrescimo em relação ao do ano anterior. Assim, enquanto em
1968 foram negociadas 5.132.000 ações no valor de NCr$ 15 mi1hões,em
1969 o numero das ações negociadas atingiu 13.894.421, no valor de
NCr$ 78,6 milhões.

Quanto as previsões para o ano de
1970, era feito o seguinte comentãrio:

"Com respeito aos prognósticos para o exercicio de 1970,
a Diretoria tem motivos para se manifestar confiante, se o
panorama econômico-financeiro se mantiver dentro da moldura
esquematizada pelas autoridades monetãrias.

Realmente, pela Portaria nQ GB- 484, de 23.12.69, o Sr.
Ministro da Fazenda elevou os preços de todas as marcas de
cigarros, com aumentos absolutos maiores para as classes de
preços mais altos e inferiores para as classes de preços p~
pulares; na media, para todas as classes, de 25,7%.

Na fixação desses novos preços de cigarros, o Governo ba
seau-se nos fatores que, obrigatoriamente, teriam de ser
considerados para esse fim, a saber: a elevação dos preços
das vãrias classes dentro dos padrões de evolução media dos
custos, atendidas as condições de rentabilidade media da
industria; o escalonamento justo desses preços, a fim de e-
vitar distorções decorrentes da simples transposição de ca-
tegorias, a adoção de preços finais dos cigarros compatlveis
com o poder aquisitivo do mercado consumidor; e, finalmente,
a correçao da receita tributária, tendo em vista as reais ne
cessidades da arrecadação federa1". (Relatório 1969)



-125-

Em 1~70, o volume de vendas da empr~
sa acusou um substancial crescimento, verificando-se esse aumento, em
sua quase totalidade, nas marcas de melhor categoria. O crescimento das
vendas de cigarros com filtro foi de +29,3% sobre as de 1969. As vendas
de fumos para cachimbos cresceram +5,7% enquanto as de charutos e cigar
ri1has cresceram +28,6% e +73,4%, respectivamente.

Para estes resultados, contribulram
os novos 1 ançamentos de produtos. A marca Consul Mental com fil tro foi
modêrnizada; procurando desenvolver segmentos especificas do mercado,
foi lançada no Rio Grande do Sul a marca Eldorado King Size Liso e, no
mercado-teste de Curitiba~ o cigarro Minister SuperKings. Na ãrea de
propaganda, a empresa foi uma das patrocinadoras da transmissão dos j~
gos da Copa do Mundo. Alem disso, várias promoções foram realizadas,
destacando-se as relativas ao material distribuido quando da Copa do
Mundo e do patrocinio do carro de corridas Porsche 910. Foi tambem cri

11ado o setor de "Merchandising e Promoção de Vendas, com o objetivo de
atuar junto aos varejistas para melhorar a exposição dos produtos da
empresa.

O üep a r t ame n t o de Manllfatura prosse-
guiu em seu programa de reequipamento e modernização das fãbricas. A
percentagem de cigarros com filtro produzida no exercicio atingiu a
quase 55% da produção total. Concentraram-se esforços para obter maior
produtividade~ mediante a aquisição de novas mãquinas para as Seções
de Fabricação de Cigarros. Para o aumento de produção, foram feitas am
pliações nas instalações das f â br i c a s . Novos processos de industriali-
zação foram experimentados e introduzidos, referentes ã melhoria da qu~
lidade e ao aspecto econômico.
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Com referência às exportações, foram
feitos embarques experimentais de tabaco em folha para a Inglaterra,H~
landa, Alemanha Ocidental, Noruega, Finlândia~ Hong Kong e Chile. Como
resultado, a empresa recebeu pedidos de exportação para 1971.

Naquele ano, foi criado o Departame~
to de Serviços Gerenciais, com o objetivo de proporcionar as vantagens
de novas técnicas administrativas, tais como pesquisa operacional, or-
ganização e métodos de serviços e o uso de computadores. Um computador
tipo 8urroughs 8-3500 foi instalado na sede da empresa.

Seguindo a sua politica de aplicação
de in~entivos fiscais, a empresa realizou investimentos em projetos na
ãrea da Embratur e da Sudepe, envolvendo no total sete empresas.

Com relação às previsões para 1971 ,a
empresa comentava que:

!lCom respeito aos prognósticos para o exercicio de
1971, a Diretoria julga que pode manifestar-se confi-
ante. Com ~feito, pela Portaria n9 GB-335, de 8-l2-70~
o Sr. Ministro da Fazenda elevou o preço de todas as
marcas de cigarros, na media de 23,3% e, tal como o
fizera em dezembro de 1969, determinando aumentos ab-
solutos maiores para as classes de preços mais altos
e inferiores para as classes de preços populares.

Destarte, com referência ã rentabilidade da prod~
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çao de cigarros, as perspectivas sao favorãveis se, torna-se
a dizer, o panorama econômico-financeiro continuar evoluindo,
como se espera, tal como ocorreu em 1970." (Relatório 1970)

No Relatório do e x e r cIc t o de 1971, era
comentado que o aumento de preços concedido pela Governo não compensava
totalmente os aumentos de custo verificados em 1970 somados aos que "ine
vitavelmente ocorreriam em 1971".

No inicio da dicada de 70, como a ten-
dência da industria de fumo era crescer a taxa menores do que o aumento
da população, devido, em parte ã intensa campanha contra a nicotina, a
BAT - British-American Tobacco Co. que jã possula 140 fãbricas em 54 pai
ses, procurou reduzir o peso do cigarro nos seus negócios. Começou adqu!
rir firmas tão diferentes como a Yardley of London e a Germaine Monteil,
fabricantes de cosm~ticos; a Wiggins Teape, produtora de pape~; a Kohl
Corporation, dona de uma cadeia de supermercados nos EUA; a Internatio-
nal Stores, com 934 lojas na Inglaterra. Consequentemente, a industria de
fumo passou a representar menos no ativo imobilizado global do grupo(71%
na epoca, mas fornecia ainda 97% dos lucros).

Em 1971, a Souza Cruz, que na epoca
participava com aproximadamente 18% no faturamento mundial da empresa,
acompanhando a polltica de diversificação da matriz, modificou o arti-
go 29 do seu estatuto, que impedia participação da firma em atividades
não relacionadas diretamente com o ramo de cigarros e fumo e, em 1972,
alterou a razão social de Cia. de Cigarros Souza Cruz para Cia. Souza
Cruz Industria e Comércio.
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No Re la tó r t o de 1971 t sobre a mu-
dança do artigo 29 do estatuto social t afirmava:

"Visou a Cia. t dessa forma, habil itar-se, eventualmente,
ã diversificação das suas atividades, atendidas as suas di~
ponibilidades financeiras e o interesse dos seus acionistas."

o volume de vendas de cigarros da
empresa em 1971 aumentou 4t2% em relação ao ano anterior. As vendas
de cigarros com filtro atingiram uma participação de 66% do volume
total das ve n d a s , contra 54,5% em 1970.

Dando continuidade i sua estrat~-
gia de diferenciação de produto, a empresa lançou vãrias marcas em
1971. A marca Minister Superkings, lançada no mercado-piloto de Cu-
ritibat foi estendida a todo território nacional. O cigarro Arizona,
de 70 mm com filtro, lançado em dezembro daquele ano .para acompanhar
a tendência do consumo de cigarros com filtro a preço medio, foi a
quinta marca no volume de vendas. Ainda em 1971, foram lançadas no
mercado novas marcas de cigarros cem filtro: Richmond King Size, no
Rió de Janeiro, a fim de proporcionar aos consumidores uma opçao p~
ra cigarros tipo americano; Wembl~y King Size, no Rio Grande do Sul,
com o objetivo de acompanhar a tendência do consumidor para cigarros
desse tamanho; Charm Superkings Size, um cigarro especialmente para
mulheres, no mercado-piloto do Rio de Janeiro. A marca de cigarres
Albany King Size, com filtro de carvão ativado, lançado no mercado-
piloto de Curitiba, foi estendida ã cidade de são Paulo.
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Na area de produção, para atender ã

crescente demanda de cigarros com filtro, foram feitos investimen
tos em equipamentos destinados a melhora~ a produtividade e moderni
zar seus processos industriais. Em 1971 foram adquiridas 29 novas ma
quinas e novas unidades para fabricação de filtros, utilizando como
matéria-prima acetato de celulose. Em B1umenau, foi instalada uma li
nha debulhadora de fumo verde, que constituia na epoca o mais moder
no sistema de ressecagem de fumo. No setor grafico, foi importada a
primeira maquina de impressão rio sistema Rotogravura. Do total do
valor das compras da empresa, apenas 7% correspondiam a maquinas im
portadas. Quanto ao Departamento de Manufatura, foi criado um novo
setor de planejamento e processos, para cuidar exclusivamente dos
planos futuros da empresa.

Naquele ano, a exportação de fumo
foi incrementada, com a venda para varias países da Europa, ~frica
e Oriente.

Tiveram grande expansao as ativida~
des do Departamento de Serviços Gerenciais, que implementou a exec~
çao de varias tarefas por computador, como as folhas de pagamento;
processamento das contas correntes dos plantadores de fumo, com a
instalação de minicomputadores nos Departamentos de Fumo; planeja -
mento de produção, etc. O uso do computador pelo Departamento, em
1971, foi o dobro do de 1970.

Tambem naquele ano, foi criado o De
partamento de Administração por Objetivos, com a finalidade de desen
volver e aperfeiçoar esse estilo de administração na emrresa. Desta
fo rm a, a O i r e t o r i a a c r e d i t a v a que 11 a C ia. m a n tem - s e n e v a n º u a r d a dos
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metodos e sistema de melhoria do planejamento a que devem estar subor
dinadas, necessariamente, todas as atividades empresariais",

Não houve alteração na orientação qua~
to à politica de incentivos fiscais. Nas ãreas da Sudene e Sudam, os
investimentos distribuiram-se em 96 empresas situadas em 13 Estados.
Tambem foram feitos investimentos em projetos da Embratur e da Sudepe,
tota1izando 18 empresas em 6 Estados.

Com relação as perspectivas para o
ano de 1972, a empresa declarava:

11 • • • p e 1 a Po r t a r ia . . .d e 2 1 - 1 2 - 7 1, o Sr. r~i n i s t r o d a F a zen d a
autorizou o aumento dos preços de venda de todas as marcas
de cigarros na media de 24,24%, igualmente determinando aumen
tos absolutos maiores para as marcas de preços mais elevados
e inferiores para as marcas de preços populares.

Desse modo, os prognosticos de rentabil idade da produção de
cigarros em1972 são favorãveis, se, como tudo indica, a situa
ção econômica e financeira do pais continuar evoluindo
ocorreu em 1971".

como

No Re1atorio referente aos resu1
tados de 1972, a empresa declarava que lia previsão feita no re1a
tório do exercicio anterior quanto às perspectivas dos negocios
d a C i a. em 1 9 7 2, f o i P 1 e n a m e n t e c o n f i rm a da" ,
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o volume de vendas da empresa em 1972
apresentou um aumento de +9,2%,com predominância crescente do consumo
de cigarros comfiltro, que atingira o indice de 79,8% do volume total
das vendas.

Quanto aos produtos, a marca Arizona,
cigarro com filtro de preço popular, teve elevado crescimento no vo1u
me de vendas, tornando-se a quarta marca do mercado de cigarros em
vendas, apõs um ano do lançamento. As tr~s principais marcas da empr!
sa - Continental Filtro, Minister e Hol1ywood Filtro - registraram ta~
bem expressivos indices de aumento de vendas. A primeira, Continental
Filtro, era a marca mais vendida, tendo crescido +18%. No setor de fu
mos e cigarrilhas, foi iniciada a fabricação do fumo para cachimbo
Tilbury e das cigarrilhas Vedette com piteira.

Em 1972, o Departamento de Fumo teve
suas atividades intensificadas, sobretudo em virtude da grande expan-
são verificada na exportação do fumo em folha. A qlJantidade exportada
cresceu o equivalente a seis vezes a do ano anterior. Tambem teve ini
cio a exportação pela empresa de equipamentos para fabricantes de ci-
garros de outros paises da América Latina e Angola. Com referência a
tradicional politida de incentivo ao reflorestamento e ã conservação
do solo nas propriedades dos plantadores de fumo, o Departamento de
Fumo forneceu aos agricultores sementes e assistência técnica para o
plantio de 5,5 milhões de pes de Eucalipto.

Naquele ano,foi reestruturado o Depa~
tamento de Pesquisas e Desenvolvimento, com o objetivo de coordenar os
trabalhos de pesquisas até então existentes e fornecer a empresa novas
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informações cientificas e tecnológicas aplicãveis aos seus produtos.
As atividades, desempenhadas anteriormente nos laboratórios das fã-
bricas de Bonfim e Rio Negro, seriam centralizadas e ampliadas num
novo centro de pesquisas denominado Laboratorio de Controle Cienti-
fico e Desenvolvimento de Produtos, que seria construido no Rio de
Janeiro.

Quanto à politica de incentivos fi~
cais, ate dezembro de 1972 jã haviam sido feitos investimentos em 84
empresas na ãrea da Sudene, em 20 na area da Sudam, em 6 dedicadas
ao Turismo, em 15 com atividades com a Sudepe, em 6 projetos de re-
lorestamento, especialmente para obtenção da materia-prima destina-
da às industrias de celulose e papel, e tambem havia realizado dep~
sitos para aplicação em incentivos administrados pela Embraer. O
criterio adotado na aplicação desses incentivos fiscais era o tecni
co, sem visar a rentabilidade imediata. Alem do sistema de anãlise
tecnica de todos os projetos submetidos ã sua consideração, a empr~
sa realizava o acompanhamento periódico das atividades dos empreen-
dimentos em que aplicava incentivos fiscais.

Ainda em 1972, foram realizados es-
tudos para a concretização do programa de diversificação. A empresa
jã havia adquirido experiência administrando os incentivos fiscais
do imposto de renda. Sempre procurou alcançar todos os setores bene
ficiados pelos inc~ntivos e investir o imposto no maior numero pos-
sivel de empresas. Essa orientação possibilitou a formação de pess~
al especializado na anãlise econômica e no acompanhamento de proje-
tos. Essa experiência foi ° ponto de partida para a decisão de dive~
sificação. Acreditava-se, na epoca, que a experiência adquirida evi
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taria os erros que a BAT e as empresas americanas cometeram em seus
precipitados movimentos de diversificação. Inicialmente~ os tr~s se-
tores escolhidos para investimentos foram o comercio varejista, a
pesca e a industria de alimentos. George Sothers, o responsâvel pela
ã r e a d e i n v e s t ime n tos, n a e p o c a, g a r a n t ia: IINão tem o s p r e c o n c e i t o c o~
tra nenhum ramo de atividade. Apenas decidimos, por razões priticas,
proceder a uma diversificação bastante limitada, a fim de não dispe~
sar exageradamente os recursos que o grupo pretende aplicar.1I

Dos estudos realizados, decidiram p~
lo negocio considerado com "amp l a s perspectivas de rentabilidade: a
empresa adquiriu 60% das ações, ou seja, o controle acionirio da Su-
ermercados Peg-Pag S/A e de sua subsidiãria SAEB- Sociedade Anônima
de Empreendimentos e Bens, empresas voltadas para a comercial ização
de artigos domesticos, principalmente alimenticios, pelo sistema de
auto-serviço, atraves de uma rede de 25 lojas em São Paulo e 11 no
Rio de Janeiro. Tambem foram adquiridos 72% do capital da SAMISA -San
ta Mônica Industrial S/A, sendo implantado, no Rio de Janeiro, um l!
boratorio de maricultura para criação de camarões, alem da construção
de tanques de criação de peixes.

Os prognosticos para o ano de 1973 e
ram vistos favoravelmente, pelos seguintes motivos:

IIEm primeiro lugar, pela Portaria n9 320, de 18/12/72,
o Sr. MInistro da Fazenda autorizou o aumento dos preços
de todas as marcas de cigarros para o consumidor, a par-
tir de 19 de janeiro de 1973, não so atendendo, para es-
se efento, àqueles aumentos reais de custo referidos no
numero anterior deste relatório como, tambem, à necessi-
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dade de assegurar a disciplina do respectivo mercado.
Desse modo, as perspectivas de rentabilidade da atividade

tradicional e principal da Cia. em 1973 são favoráveis, so-
bretudo tendo em vista a esperada evolução da situação eco-
nômico-financeira do Pals nos mesmos termos verificados nos
ultimos anos". (Relatório 1972)

No Relatório de 1973, foram analisados os
resultados daquele ano, os planos de diversificação e a mudança ocorrida
na estrutura organizacional, com a alteração da razão social para
Souza Cruz Industria e Comercio, a partir da estrategia de diversificação:

IINão houve solução de continuidade, em 1973, nas condições
favoráveis ã expansão dos negocias e ao desenvolvimento a
celerado do Pals .

.. .Mas não e somente sob esse aspecto que a Diretoria d~
seja analisar o conjunto das suas atividades, agora nao
mais limitadas ã industria de cigarros, em que atua numa
verdadeira integração vertical de todas as consequentes f!
ses, desde às relativas ao seu Departamento de Fumo ate
a entrega do produto ao consumidor nos mais longinquos rin
cões do Bras; 1 .

... A diversificação das suas atividades, anunciada nos r~
latõrios anteriores, vem sendo objeto de cuidadoso exame e
estudo da Diretoria .

... A infra-estrutura armada pela Cia., tal como um iceberg,
que nao aparece aos olhos do pGblico ~m sua exata vastidão,
deixou evidenciados dois outros sinais de sua existência, a
saber:
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1. Em julho, a Cia. adquiriu 72% do capital da Santa M5nica
Industrial S/A - Samisa, pequena sociedade de capital autoriz~
do com sede na cidade de Extremoz~ no Estado do Rio Grande do
Norte, cujo objeto principal e a exploração da piscicultura,b~
neficiamento e comercialização dos produtos e subprodutos da
pesca ..•

2. Em dezembro, a Cia. iniciou providências para a constitu~
ção de uma sociedade anônima, que se denominará SUVALAN - Cia.
de Produtos de Frutas, estando em entendimentos com terceiros p~
ra a efetivação do empreendimento .••

.. .Em consequencia dessa diversificação dos negócios da Cia.
e da consequente complexidade de encargos exigidos dos seus ad-
ministradores, os estatutos sociais foram alterados na Assemblé
ia Geral Extraordinãria realizada em 29 de março de 1973.

A Diretoria passou a ser constitulda de dois órgãos distin-
tos com funções definidas~ mas harm5nicas: o Conselho de Admi-
nistração, integrado pelo Presidente, por três Vice-Presidentes
e Diretores Conselheiros; e a Diretoria Executiva, dedicada es

-pecialmente a atividade principal da Cia., podendo os Vice-Pre
sidentes e os Diretores Conselheiros exercer cumulativamente
cargos de Diretor Executivo ... " (Re1atõrio 1973)

As vendas da empresa em 1973 registra-
ram o aumento de +10,5%. A tendencia para o consumo dos cigarros com
filtro continuou ascendente, atin~indo, no final do exercTcio, o eleva
do indice de 84%. As principais marcas da empresa - Continental Filtro,
Hollywood Filtro, Minister e Arizona, cresceram em vendas e mantiveram-
se como marcas lideres de mercado.
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Foram lançadas marcas internacionais:
Pa1l-Ma11, nas versoes de 85 e 100 mm; Hilton Kings, 85 mm, em embala
gem f1ip-top; e a marca Saint Tropez, na faixa de preço médio.

No que se refere a propaganda, também
foi mantido o patrocinio da Equipe Ho11ywood, de automobilismo. lnici
ou novo tipo de promoção, patrocinando eventos do "show business",com
a marca Minister.

A empresa expandiu seu sistema de
distribuição, aumentando em 24% sua frota de veiculas ("carros de ven
da") e abrindo novos depósitos em vãrios Estados.

Foi assinado com a empresa La Venced~
ra S/A, no Paraguai, unica fabricante de cigarros naquele pais, um
contrato de concessão de uso de marcas e de assist~ncia t~cnica para
a sua produção, mediante remuneraçao e outras condições pertinentes.
~ empresa panaguaia, a Cia. vendeu mãquinas, misturas de fumo e outros
materiais.

o Departamento de Manufatura desenvol
veu naquele ano "grande atividade, pois a produção em 1973 foi a maior
registrada na história da Cia., tendo sido assinalados recordes suce~
sivos durante vãrios me s e s ". Os projetos de investimentos na ãrea fa
bril inclu;ram a aquisição de equipamento para a fabricação de cigar-
ros, a expansão de vãrias fãbricas e a instalação de novo laboratorio
no Rio de Janeiro. A empresa tambem enfrentou escassez mundial de vã-
rios materiais e alta elevação dos preços dos produtos baseados no p~
trõleo e na celulose. A exportação de fumo teve grande incremento, di
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rigindo-se a 22 paTses da Europa, ~sia, ~frica, Am~rica e Oceania.

Em 1973, o jornal Gazeta Mercantil p.!!
blicava a seguinte mat~ria sobre os planos de investimento da empresa:

110 presidente da Souza Cruz, Sr. Edgell Jason Rigby,
anunciou ontem que os investimentos adicionais program~
dos pela empresa, alem dos recursos aplicados normalme~
te no mercado nacional, com vistas ã dinamização das a-
tividades em sua industria de fumo em 1973, estão esti-
mados em Cr$ 120 milhões.

Adiantou o Sr. Rigby que mais de 90% desse total se-
rão aplicados na aquisição de mãquiDas, equipamentos e
construções, fornecidos e executados exclusivamente por
empresas brasileiras, sendo que este investimento repr!
senta um aumento de 110% sobre as somas investidas com
a mesma finalidade no ano passado.

Explicou o Sr. Rigby que "e s s a arrancada de peso e
imprescindlvel, a fim de que possamos acompanhar a pro-
jeção do crescimento acelerado do Pals aliado ao aumen-
to de consumo de nossos produtos e faz parte da pollti-
ca de reaplicação de recursos dispon;veis para manuten-
ção de nossa industria cigarreira nos mais elevados n;-
veis de a tu a l í z aç â o " ...

"Para acompanhar o desenvolvimento extraordinãrio de
corrente da expansão das vias de comunicação interna
explicou o presidente - temos de ampliar consideravelme~
te o nosso serviço de vendas e distribuição. A nossa
meta para este ano e aumentar nossa frota de velculos em
quase 20%, construir novos depósitos, treinar novas equi
pes de vendas e promover todo um reforço extra de infra-
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estrutura funcional 11. (Gazeta Mercantil - 28/01/73)

Analisando os lucros obtidos pela So~
za Cruz em 1973, a reviS~2 Expansão (18/03/74) publicou materia come~
tando a utilização do pagamento de impostos como capital de giro:

"Alem disso, a modificação ocorrida a partir de 1964
na sistemática de recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados(IPI) - que passou a ser feito 15 dias
após o mês vencido e não antecipadamente - proporcionou
-a Souza Cruz um capital de giro proporcional ao imposto
a ser recolhido. Graças a essa modificação, a Souza Cruz
se beneficiou enormemente porque vende seus produtos a
vista, recolhendo junto os impostos(que em r.ertos casos
representam mais de 200% do valor dos produtos), que sao
pagos no entanto apenas semanas depois. Assim, a empresa
que no ano passado pagou pouco mais de 5 bilhões de IPI
- cerca de 27% do total arrecadado no pals - opera com
capital de giro formado por recursos que na verdade per-
tencem ao governo.1I

Sobre as previsões para o ano de 1974,
foram feitos os seguintes comentãrios:

IIQuanto ãs previsões para o exerclcio de 1974, a Diretoria
julgou prudente, em vista da crise do petróleo e da escassez
de materias-primas, com reflexos desconhecidos nos custos
futuros, apropriar dos lucros uma reserva que considera ade-
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quada a essa situação, de sorte que, se a evolução econômico-
financeira do pals, como i de esperar, mantiver o mesmo ritmo
verificado nos u1timos anos, pode julgar satisfatórias as
perspectivas dos negócios da Co m p a n h i a!". (Relatório 1973)

Quanto aos preços dos produtos, a Porta
ria de 20/12/73 autorizou o aumento dos preços de todas as marcas de ci
garras para o consumidor a partir de 19 de janeiro de 1974, em nlveis
que, se 9 u n d o a em p r e s a, II a te n d em s a tis f a t o r ia m e n t e ã s e 1 e v a ç õ e s d e cus -
to verificadas em 1973".

No Relatório de 1974, a empresa fazia a
seguinte anãlise dos resul tados daquele ano:

"A despeito das dificuldades enfrentadas pela quase tota
lidade dos palses do mundo em 1974, dificuldades essas cau-
sadas pelos inusitados - e inesperadamente elevados - aume~
tos dos preços das materias-primas no mercado internacional,
em particular os combustlveis, fertilizantes e celulose,que
resultaram em inflação excessiva, o Pals mostrou-se capaz de
manter o seu ritmo de crescimento ultrapassando, pelo 69 a-
no consecutivo, a marca dos 10%.

A Souza Cruz tem acompanhado esse crescimento, sendo in-
teressante notar que em 1974, pela primeira vez, a Empresa
manteve-se ã frente do PN8 aumentando seu volume de vendas
em 13,5% sobre o ano anterior". (Relatório 1974)
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Para o crescimento das vendas em 13,5%,
contribuiram as marcas lideres (Continental, Hollywood, Minister e Ar;
zona); o crescimento das marcas com filtro, que atingiram 88,4% de pa~
ticipação no total das vendas; e o lançamento da marca Pall Mall na
ver são 11 T w ; n Te n s II •

Na area de produção, desde 1973, esti-
mando aumentos de produção para os anos seguintes, a empresa iniciou os
planos para a implantação de uma nova fabrica com capacidade de produ-
ção de 3 bilhões de cigarros por mês. Assim, em 1974, adquiriu um terr~
no no Parque Industrial de Uberlândia (MG), onde seria instalada a fã-
brica,para entrar em produção em 1977. Ate essa epoca, os programas de
aumento de produção nas 9 fabricas existentes seriam desenvolvidos a -
traves da permanente atualização de processos de fabricação e da repo-
sição dos equipamentos por maquinas mais modernas e velozes. Quanto aos
suprimentos, a empresa enfrentou a escassez de celulose, que teve refle
xos negativos sobre o custo de papeis para embalagem, filtros e celofa
ne, levando a empresa a importar parte de suas necessidades.

Foi terminada a construção do Laboratõ
rio de Controle Cientifico e Desenvolvimento de Produtos, para o qual
foram transferidos os trabalhos a cargo do Laboratório de Rio Negro e
do Setor Quimico da Fabrica do Rio de Janeiro, centralizando todos os
programas de analises e pesquisas da empresa.

No que se refere aos plantadores, a em
presa financiou, sem juros e sem correçao monetaria, a aquisição de
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fertilizantes, defensivos e implementas, instalação de estufas, gal
pões e paióis. Foram instaladas duas novas linhas debulhador s, uma
em Blumenau e outra em Tubarão, perfazendo o total de cinco unidades
desse tipo. Foi dada continuidade ã construção de mais dois armazens
de fumo enfardado, em Rio Negro e Santa Cruz do Sul.

Quanto aos preços de venda de cigar-
ros, o Governo autorizou, em outubro de 1974, novos reajustes a
niveis, segundo a empresa, "capazes de atender, parcialmente, aos au
mentos reais de custos verificados ate aquele mês.1I Em janeiro de
1975, houve um reajuste complementar, "para compensar os efeitos re-
ais de aumentos de custos no exerclcio de 7411

•

Dentro de sua estrategia de diversi-
ficação, a empresa realizava investimentos na implantação da fãbrica
de sucos da Suvalan - Cia. de Produtos de Frutas, no Rio Grande do
Sul, a qual devia iniciar a produção durante a safra de uvas daquele
ano. A Souza Cruz participava com 80% do capital, cabendo 10% ã Coo-
perativa Vinicula Aurora Ltda. e os outros 10% ã Welch Foods Inc. ,dos
EUA. O objetivo era explorar o lIimenso potencial oferecido pelas ex
portações de suco concentrado de uvall.

Em agosto de 1974, a Souza Cruz adqui
riu açoes da Aracruz Celulose S/A, para a produção de celulose bran -
queada, estando o seu inicio de operação previsto para 1977. O BNDE
iria participar do projeto, atraves do financiamento direto e da gara~
tia aos financiadores estrangeiros de equipamentos. De acordo com es-
tudos tecnico~ e planos em execução, a Souza Cruz pretendia investir os
incentivos fiscais, a serem depositados no exercicio de 1975, em proj~
tos de reflorestamento a cargo da Aracruz.
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Na empresa Supermercado~ Peg-Pag,
houve ampliação de 37% na ãrea total de vendas. Alem da constru-
çao de novas lojas, amplos programas de reformas e de moderniza-
çao estavam sendo executados nas lOjas existentes.

Fazendo uma projeção para os cinco
anos seguintes, era comentado que:

tiAs extensas e frequentes pesquisas do mercado ... e
mais o lastro da experiência adquirida em mais de 70
anos de trabalho nesse mercado,confirmam que serão pl~
namente atingidas as previsões de aumentos constantes
nas vendas dos cigarros da Souza Cruz.

A projeção desses aumentos de vendas ao longo dos
próximos cinco anos motivam a tomada de uma infinida-
de de providências que, reunidas, formam a base de um
planejamento a longo prazo ... Tudo isso significa di-
zer que, em principios de 1980, a atual Capacidade de
fabricação de cigarros terã sido aumentada em mais de
80% .

.. .Novas areas de plantio de fumo serao criadas, e
ampliadas as atuais.

As vendas de cigarros da Souza Cruz aumentaram em
mais de 35% nos últimos três anos. Nada existe que po~
sa contrariar a crença de que esse aumento se repeti-
ra nos prOXlmos cinco anos e, para garanti-lo, a Com-
panhia continuarã empregando os mais aprimorados sis-
temas de mercadologia." (Relatório 1974)
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No Relatório de 1975, foi feita a
seguinte anãlise da conjuntura econômica daquele ano:

110 arlu de 1975 foi um ano d i f Lc il para a economia
nac iona 1. A taxa de i nfl ação, embora em esca 1 a menor
que a do ano anterior, continuou em alta. Ao mesmo
tempo, afetado pela recessão mundial, o crescimento
do PNB se situou em nivel expressivamente menor que
nos anos anteriores .

... Assim, 1975 foi para a í ndii s t r t a nacional um
ano em que o alcance dos principais objetivos deman-
dou esforços ainda maiores na comercialização dos
seus produtos aliados a estritos controles dos custos
de produção, a fim de reduzir os efeitos da inflação.
A importância do pleno alcance desses objetivos tor-
na-se evidente quando se considera que foi, e conti-
nua sendo, o unico meio de atingir o indispensãvel ni
v e l de rentabilidade para, ao mesmo tempo, remunerar
dignamente os nossos acionistas e prover o reinvesti
mento necessãrio para a futura expansão da Empresa.1I

(Relatório 1975)

-Apesar dos resultados apontados p~
la economia do pais, as vendas da empresa cresceram 11,2%, com os
cigarros com filtro representando quase 90% das vendas totais.
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Para estes resultados, contribuiram
os lançamentos de novos produtos: a marca "Du Maurier", o primeiro
cigarro de 120 mil;metros no mercado brasileiro, passando o Brasil
a ser o 39 mercadd a ter esse tipo de cigarro, logo depois dos EUA
e do Canadá; foi lançado a versão "f l t pv t o p " da marca Pall Mall.

Naquele ano, o mercado brasileiro de
cigarros tornou-se muito competitivo com a entrada das empresas mul
tinacionais, Philip Morris e R.J. Reynolds. A Philip Morris comprou
a empresa Cia. Santa Cruz e lançou a marca Marlboro. A R. J.

Reynolds adquiriu a Companhia Lopes sã.

Na area de produção, algumas fábri-
cas estavam operando a n;veis próximos de suas capacidades maximas.
Para atender a demanda, foram aprovados naquele ano investimentos no
valor de Cr$ 140 milhões, para obras, equipamentos e novas instala-
çoes nas fábricas de cigarros. Para a fabrica de charutos, cigarri-
lhas e fumos para cachimbos, foi aprovado um plano de expansão para
dobrar a capacidade produtiva. Também foram feitos investimentos no
aumento da capacidade produtiva dos centros de processamento, ãreas
de estocagem e recebimento de fumos.

Na ãrea de suprim~ntos, apos as fal
tas generalizadas de determinados materiais em 1973 e o avanço de
preços em 1974, o mercado de certos materiais, notadamente fertili-
zantes e papel, entrou em perlodo de acomodação.
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A exportação de fumo, iniciada em 1971,
atingiu, em 1975, um total de 12 milhões de quilos. A empresa tambem ~
valiava a possibilidade de exportação de uma nova máquina de empacotar
maços de cigarros, desenvolvida e construida no pais, em cooperação e~
tre o fabricante e a Souza Cruz. O Laborat6rio de Pesquisas da empresa
iniciou análises e exames de produtos remetidos por empresas estrange~
ras, recebendo em d61ar por esses serviços t~cnicos.

Dentro da sua estrategia de diversifi-
-caça0, em 1975, a empresa nao iniciou nenhum novo programa de ativida-

des, concentrando seus recursos na consolidação dos investimentos já
realizados.

Da Aracruz Celulose, a empresa subscr~
-veu mais açoes. O BNDE participava deste projeto com financiamentos e

aquisição de ações. A Suvalan teve sua implantação concluida. A Samisa
estava em fase final de implementação de uma fazenda de criação de tai
nhas em Natal(RN).

Os resultados dos Supermercados Peg-
Pag nao correspondiam as expectativas, devido ao tabelamento de preços
de alimentos, que nao permitia uma margem suficiente de comercializa-
ção, e ã retração do poder aquisitivo do consumidor, que prejudicava a
venda de outras linhas de produtos. Assim mesmo, prevendo uma recupe-
raçao dos neg6cios, a empresa investia em novas lojas e remodelação
das existentes.
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Quanto as perspectivas para 1976, a
empresa fazia o seguinte comentirio:

"Os preços de cigarros foram ajustados em 19 de janeiro
deste ano (1976), atribuindo-se ao preço da fábrica um au-
mento suficiente para compensar a elevação de custos no e-
x e r c Tc í o de 1975. Ao mesmo tempo, o valor tributâvel do IPI
foi elevado, resultando dai uma redução na margem bruta do
fabricante, enquanto os preços ao consumidor aumentaram ao
redor de 40%.

Acreditamos, entretanto, que o crescimento do mercado
retomará em breve seu ritmo tradicional. Diante do firme
propósito do Governo em fazer baixar a taxa inflacionária,
tudo nos leva a crer que o poder aquisitivo do consumidor
sera mantido, ao mesmo tempo em que apressa0 altista nos
custos será atenuada.1I (Relatório 1975)

No Relatório de 1976, era realizado
o seguinte comentário sobre os resultados daquele ano:

110 exerc;cio de 1976 ainda apresentou algumas dificulda-
des para a economia brasileira, devido, em grande parte, a
taxa inflacionária que se manteve em alta ... Ainda assim,com
parado com o ano anterior, houve um crescimento do PNB ...

Para as industrias nacionais, a expansão inesperada, em
termos de produção e vendas, foi acompanhada das tradicion~
is dificuldades de rentabilidade, causadas pela inflaçãoll

•
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As vendas da empresa cresceram 8,8%
em relação a 1975. Com este resultado, foi mantida a liderança da
empresa no mercado, durante um ano em que seus principais concorren
tes intensificaram as suas atividades. Segundo a empresa, nos primel
ros meses do ano, seu crescimento foi prejudicado pelo aumento de
39,5% no preço de venda do varejo, que vigorou a partir de janeiro.

o acrescimo que incidiu sobre o pr!
ço de fabricante foi de 33,3%. Assim, a participação do fabricante
no preço do varejo baixou de 19,2% para 18,35%, enquanto a carga trl
butãria passou a representar 70,65% desse preço. Segundo a empresa,
seus custos de produção e comercialização registraram um acrescimo
de 60% em relação a 1975, reduzindo a sua rentabilidade. O seu lu-
cro llquido do exerclc;o representou um acréscimo de 46,4% sobre o
ano anterior e nao refletiu, em termos financeiros, o crescimento de
8,8% conseguido no volume de vendas. A empresa adotou uma polltica
de contenção de gastos para recuperar a defasagem entre o aumento dos
custos e os dos preços de venda de cigarros.

Naquele ano, foi lançada a marca Ari.
zona King Size, que, em poucos meses, passou a ocupar o quarto lugar
no mercado. Tambem, em fins de dezembro, lançou o Minister Flip Top
no mercado-teste do Rio Grande do Sul.

A sofisticação dos produtos exigiu
adaptações no processo produtivo; principalmente no setor de fabrica
çao e embalagem, onde eram empregados equipamentos de alto custo uni
târio e grande capacidade de produção horaria.
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Dentro da sua estratégia de diversi
ficação, continuaram em andamento as obras de construção da fãbrica
de celulose da Aracruz. A fãbrica da Suva1an iniciou suas operações
em janeiro de 1976, produzindo concentrado de suco de uva, sendo pa~

r

te da produção e x po rt a d a e parte colocada no mercado interno.

Os resultados dos Supermercados Peg-
Pag S/A "sofreram os efeitos de mais um ano de inflação". Foi reali-
zado acordo comercial com a Euromarche, empresa francesa, com exper~
ência na operação de hipermercados. Resultou desse acordo a constitui
ção da firma Hipermercados Brasileiros Ltda, que administrava o hipe~
mercado de São José dos Campos(SP), reinaugurado apos reforma orienta
da por técnicos franceses.

No Relatório de 1977, foram feitos os
seguintes comentãrios sobre a conjuntura econ6mica:

"Como é do conhecimento piib l í c o , o ano de 1977 foi
dificil para a economia brasileira ... Houve uma redu -
çao nos investim@ntos de um modo geral. que causou u-
ma diminuição no crescimento do PNB, ... e foi acompa-
nhado por sinai~ de retração no poder aquisitivo do
consumidor ...

Esse panorama econ6mico criou problemas de
rentabilidade para algumas empresas e imprimiu, em to
das elas, a necessidade de uma reavaliação de suas pr~
oridades de investimentos e do estabelecimento de pl~
nos para aumento da produtividade." (Re la t ô r í o 1977)
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o volume de vendas da empres3 ac~
sou um aumento de 8,5%, resultado que assegurou a continuidade da
liderança da empresa no mercado, apesar da intensificação das ati
vidades de seus principais concorrentes. O valor da venda 11quida
aumentou 56%, como resultado do crescimento do volume de vendas e
dos aumentos nos preços de venda de 36,5% em janeiro e de 30% em
novembro de 1977. Ao mesmo tempo, segundo a empresa, seus custos
de produção e comercialização registraram um aumento de 56% em re
lação ao ano anterior, sendo que as maiores pressões de custo fo-
ram as dos insumos principais: fumo e filtros.

No caso do fumo, o preço de compra
ao plantador foi aumentado, na safra daquele ano, de 42 a 46%, se
gundo o tipo de fumo.

O lucro 11quido do exercicio foi
46,5% acima do lucro do ano anterior, representando um crescimen-
to real, descontado o efeito inflacionãrio, sendo considerado sa-
ti s f a tô r io, II sem e n t r e ta n t o r e f 1 e t i r nos eu to d o o a um e n t o o b t i do
no volume de vendasll

,

o aumento de preço ocorrido em n~
vembro provocou uma diminuição nas vendas dos ultimas dois meses
do ano. como era esperado. Segundo a empresa, "uma a n â l i se ma i s
profunda do mercado revela que o aumento do volume de vendas da
Cia. resultou, em grande parte, do desenvolvimento das ãreas ru-
rais, onde uma significativa taxa de crescimento da agricultura
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proporcionou um maior poder ailuisitivo as populaçõesll
•

Alguns lançamentos de produtos foram
feitos naquele ano: a marca Minister Flip Top foi estendida a grande
parte do centro e do sul do pais~ tornando-se rapidamente a quinta
marca em volume de vendas, depois de Minister, Hollywood, Continental
e Arizona; no segundo semestre, foi lançado, no Rio Grande do Sul.
a marca Lancaster King Size com ponteira branca; foi lançada, em de-
zembro, a marca Luiz XV King Size.

Durante aquele ano foi mantida a po-
litica de racionalização da distribuição, visando a economia de com-
bustivel, mas procurando manter a eficiência no serviço de entrega
aos 300.000 pontos de venda.

Na area de produção, a nova fãbrica
de Uberlândia iniciou sua operaçao em janeiro, totalizando uma prod~
ção de 2,5 bilhões de cigarros, naquele ano. Segundo a empresa, "foi
significativa a evolução da curva de aprendizagem para mãquinas de
ultima geração, tecnologicamente muito avançadas, mas jã ~poduzidas
no Brasilll

• Nas outras f ã br ica s , foi dado prosseguimento -a
modernização dos equipamentos, visa~do a manter os processos de fa-
bricação atualizados em relação as novas tecnologias.

As exportações de fumo cresceram 39%
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em volume e 52% em valor(US$). Em virtude da crescente aceitação do
fumo brasileiro no mercado internacional, a empresa iniciou pesqui-
sas com a finalidade de identificar novas ãreas apropriadas para o
seu cultivo.

o Centro de Pesquisas e Desenvolvi-
mento de Produtos intensificou seus programas de pesquisas, princi-
palmente na ãrea de desenvolvimento de produtos,com a finalidade de
"proporcionar o suporte cientifico necessãrio para enfrentar os de-
safios de um mercado que estã se tornando progressivamente mais seR
mentado, competitivo e exigente."

Dentro da sua estrategia de diver-
sificação, em principios de 1977, a Souza Cruz com a Hercules In -
corporated (EUA) e com a participação da Industria de Papeis de
Arte Jose Tscherkassky - Toga, decidiu realizar estudos de viabili
dade para a implantação de uma industria para produzir filme de
polipropileno. O investimento seria realizado atraves de uma nova
empresa, tendo a Diretoria aprovado uma participação de 50% no seu
capital.

Naquele ano, a Suvalan produziu
2.500 toneladas liquidas de concentrado de uva e suas exportações
atingiram mais de meio milhão de dõlares.

Quanto a empresa Samisa, foi toma-
da a decisão de encerrar as experiências que vinham sendo realiza-
das na fazenda de criação de tainhas, uma vez que ficou demonstra-
da a sua inviabi 1 idade comercial.
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Com relação ã politica de preços e~
tabelecida pelo Governo, a empresa fazia os seguintes comentários:

"Reconhecendo, diante das cirscunstâncias atuais, os
aspectos negativos ligados ã prãtica tradicional de con
ceder uma serie de aumentos de preços nos primeiros di-
as de cada ano, resolveu o Governo antecipar para nove~
bro a majoração dos preços dos cigarros. Nessa ocasião
foi, tambem, reconhecida a necessidade de se reestudar
o assunto em meados de 1978, visando ã fixação de um
novo reajuste no in1c10 do seg~ndo semestre. A Souza
Cruz considera louvável a redução do prazo entre as ma-
jorações de preços de cigarros, que atenua o impacto dos
aumentos no mercado, e confia em que o tradicional diá-
logo do Governo com a Industria serã mantido no intuito
de fixar uma politica que crie bases adequadas de câlcu
lo para os futuros reajustes.,." (Relatório 1977)

Quanto ao fumo, o preço de compra ao
plantador foi aumentado em 46,5% em media na safra de 1978,objetiva~
do "incentivar, mais uma vez, o seu plantio, a fim de permitir o su-
primento do mercado interno e a adoção de uma po1itica de exportação
cada vez mais agressivas,lI

Em 1978, as vendas da Souza Cruz a -
presentaram um crescimento de +9,5% em relação ao ano anterior. Para
este resultado, contribuiu o fato de que o Governo não autorizou ne-
nhum aumento de preço dos cigarros durante 14 meses. Os preços de
venda foram estabelecidos anteriormente em 19 de novembro de 1977,ten
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do havido um reajuste de 30%. Segundo a empresa, este aumento nao
acompanhou a majoração dos custos é despesas que foi de 53%. O fu-
mo, sua principál mat~ria-prima teve um aumento de 46% .

o lucro liquido daquele exerclcio
apresen~ou um crescimento de +17%, enquanto a receita liquida das
vendas aumentou +43%. Segundo a empresa, no lucro liquido foram a-
dicionados valores derivados de transações não habituais, sendo
Cr$ 131 milhões referentes a reaval iação de imóveis incorporados
para a formação da elEB e Cr$ 60 milhões referentes ao lucro reali
zado na venda das participações acionãrias nos Supermercados Peg-
Pag e na Saeb. Deduzindo estes valores, o lucro 11quido apresentou
uma queda de 1% em relação ao de 1977.

Naquele ano, a empresa vendeu suas
participações acionãrias nos Supermercados Peg-Pag e na empresa SAEB.
Foi criada a empresa Polo-Filme Industria e Comercio ltda, para pr~
dução de filmes de po1ipropileno, e a empresa Cleb- Empreendimentos,
Serviços, Negócios Comerciais e Industriais S/A. Esta ultima teria
o objetivo de administrar os imóveis da empresa, que não estavam sen
do utilizados em suas operaçoes.

Em 1979, os preços de cigarros foram
reajustados três vezes: em 19 de janeiro, em 16 de agosto e em 16 de
outubro. Em termos medios, o primeiro reajuste foi de 44%, para o fa
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bricante, mas de apenas 35% para o consumidor, em decorrência de rea~
ção autorizada no valor tributavel do IPI; o segundo reajuste foi de
20%, tanto para o fabricante como para o consumidor e o terceiro rea-
juste foi de 18% para o fabricante, enquanto para o consumidor foi àe
28,4%, em consequência do restabelecimento ao nivel anterior a 19 de
janeiro, do valor tributavel do IPI.

Esses três reajustes de preço refleti
ram-se, no volume f;sico das vendasl que registraram um decrescimo de
1,2%, em contrapartida, esses aumentos refletiram-se no crescimento
de 101% no valor dos resultados da empresa, em confronto com o do e -
xercicio anterior, e que, comparado com o indice oficial de inflação
de 77,2%, revelou um incremento de 13,6%.

Segundo a empresa, lias marcas basicas
da Cia. apresentaram, mais uma vez, excelentes resultados e continua-
ram mantendo suas posições de liderança nos respectivos segmentos. M~
recem citação especial as marcas Charm, Hilton, Ca r l t o n , pelos seus
expressivos indices de crescimento, e a marca Hollywood, cuja aceita-
ção pelo publico brasileiro tem elevado seu volume de vendas a tal po~
to que, hoje, ~ adotada por 1 em cada 4 consumidores.1I

No fim do mes de outubro, foi lançada
a marca Advance, significando o ingresso da empresa no segmento de ci
garros de baixos teores de alcatrão e nicotina.
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Segundo a empresa, "esse e, sem duvida, um segmento dos mais promi~
sores, embora existam razões para crer que terã uma evolução re1ati
vamente lenta, se bem que constante".

Naquele ano, o mercado manteve-se e!
tãvel. Como as vendas da Souza Cruz cairam -l,2%, sua participação
caiu -p a r a 82,1%, havendo uma perda de 1,1% em relação ao ano anterior.

Durante 19799 a empresa intensificou
seus investimentos em projetos de redução no consumo de energia. Foi
criada uma comissão interna para estabelecer as po1iticas a serem a-
dotadas em questões ligadas a energia. Foi iniciada a conversa0 dos
carros de vendas para o uso de a1cool. Prosseguiam os estudos para
remanejamento de caldeiras existentes nas fabricas, para conversa0 ao
uso de combustiveis não derivados do petróleo.

Tambem naquele ano registraram-se m~
vimentos grevistas em três das fabricas da empresa, havendo por al-
guns dias para1ização parcial da produção.

Foi implantado um novo sistema de
administração da Divisão Cigarreira, atraves da criação dos Grupos
de Administração Regionais com o objetivo p r i n c i p a l de descentrali-
zar a sua parte operacional. Em meados de 1978, foi implantado o GAR
Norte/Nordeste, sediado em Recife; em julho de 1979, o GAR-$UL, se-
diado em São Paulo, começou a operar e, em agosto, o Departamento de
Fumo passou a operar em sua nova Sede, em Florianópolis. Foi fixada
para o inicio de 1980 a ativação do GAR-Centro,com base no Rio de
Janeiro.
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Dentro da sua estrategia de diversi
ficação, foi dado prosseguimento ã construção da fãbrica da empresa
Polo-Filme. em Minas Gerais. para produção de filmes de polipropil~
no. Na Suvalan, não houve aumento do volume da safra de uva, mas foi
iniciada a produção de suco de maçãs,com 70% de toda a produção da
empresa dirigida ao mercado externo. Entrou em produção a fábrica
da Aracruz Celulose, com 66% das suas vendas dirigidas ã exportação.

Com o aumento da concorrência a pa!
tir de 1968, com a entrada no mercado de empresas estrangeiras atr~
ves de aquisições de empresas brasileiras, a Souza Cruz intensifi -
cou sua estrategia de diferenciação de produto. A revista Adminis
tração e Serviços publicou a seguinte materia a este respeito:

110 estado de beligerância foi declarado na t ndíis t r t a a
partir de 1968 pela alemã Reemtzma, que adquiriu a Cia. de
Fumos Santa Cruz, do Rio Grande do Sul(hoje em poder da
Philip Morris); da tambem alemã 8rinkmann. proprietâria da
holandesa Rothmans, que comprou a Lopes sâ, do Rio de Ja-
neiro, e a Sinimbu, do Rio Grande do Sul; da norte-ameri-
cana Ligget & Myers(uma das maiores do mundo), que comprou
a nacional Flõrida; e da holandesa Rothmans, que herdou a
Lopes de sã da 8rinkmann.

"Nessa epoca nós acompanhâvamos constantemente o merca
do, conforme as tendências internacionais. Sabiamos que
os concorrentes viriam e fomos tratando de aprimorar nos-
sos produtos, para atender às novas necessidades do consu
mo. Passamos então a fazer pesquisas continuas junto aos
ccns~midores para ficar a par de suas preferências e lan-
çar novas marcas", conta Kell agher.
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Segundo ele, foi nesta epoca que a Souza Cruz "começou
a se proteger" contra outras nacionais.

"Ate então sempre evitavamos ataques diretos contra os
pequenos produtores brasileiros. Não concorriamos direta-
mente com eles em suas categorias, a dos cigarros sem fi1
tro(de A a D). Mas quando as multinacionais entraram pas-
samos a competir tambem. Hoje, temos uma marca na faixa D
(Arizona, 13,50 cruzeiros). uma na C(Kent, 11,50), uma na
B(Gaivota, 11,00); e duas na A(Elmo e Clãssicos, 10,00).
Aliãs, quem rompeu as regras estabelecidas, lançando um
c ig a r r o c o m f i 1 t r o n a f a ix a O, f o i a R ey n o 1 d S II•

Concomitantemente, a Souza Cruz procurou sedimentar su
as famosas marcas nas faixas intermediarias, como o Conti
nental, o Minister e o Ho11ywood(faixas G, H e I, de 17,50
a 24,00 cruzeiros, atualmente), através de ligeiras modi-
ficações no tabaco e na mistura;e tratou de lançar marcas
mais requintadas, como o Hilton, o primeiro da faixa J, a
dos cigarros de 100 milimetros(24,00 cruzeiros atualmente) ...

"Se não fizessemos esse acompanhamento das tendências
do mercado ficarlamos ultrapassados. Seria o mesmo que
a Vo1kswagen não lançar o Passat e ficar indefinidamente
produzindo apenas o Fusquinhall

, diz Heath".
(Administração e Serviços, 1979)

No inicio de 1980, eram as seguintes
as perspectivas para aquele ano;

IICom as modificações havidas na sistematica de fixação
de preços durante 1979, não houve o aumento tradicional
em janeiro deste ano. Dentro do novo ciclo, o pr6ximo au
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menta deveria ser autorizado neste primeiro quadrimestre,
seguindo-se depois uma sequência de um aumento por semes-
tre.

Por um lado, esse novo sequenciamento tende a corrigir
as distorções verificadas em anos anteriores. Mas, por
outro, tem seus reflexos na planificação do atendimento
ao crescimento do mercado, particularmente em relação a
compra da safra de fumo que se inicia em fins de dezembro,
bem antes, portanto, de serem fixados os novos preços pa-
ra os cigarros.

Os investimentos realizados ate 1979, bem como o cons-
tante aprimoramento de seus recursos humanos, colocam a
Cia. em situação favoravel de perseguir o seu objetivo de
crescimento rentãvel". (Relatõrio 1979)

No Relatório de 1980, analisando os
resultados daquele ano, declaravam que:

liAs esperanças de alcançar em 1980 uma administração
adequada de preços foram frustradas, como sera detalha-
do no Relatório. A industria chegou a um ponto em que a
eliminação do desequilibrio entre preços e custos exige
s~iução urgente. O reajuste concedido em janeiro de 1981
representa um importante primeiro passo. A cobertura dos
custos de 1981 sera, no entanto, o fator critico. Uma
nova defasagem entre preços e custos, semelhante ã que
ocorreu em 1980, obrigarã a Souza Cruz a reexaminar o
seu n i v e 1 d e a t i v id a d e II •
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o mercado total registrou, em 1980,
um crescimento em volume de 4%, com a Souza Cruz mantendo a sua
participação. As marcas principais, como Hollywood, Arizona, Conti
nental e Minister, continuavam na liderança de mercado.

A empresa lançou a marca Carlton L~
ghts, reforçando a sua presença no segmento dos baixos teores, jun-
tamente com a marca Advance, lançada em 1979. Acompanhando uma ten-
dência internacional e refletindo o nivel de desenvolvimento tecno-
lógico da industria, este segmento era o que vinha recebendo maiores
investimentos.

Por ocasião do lançamento da marca
Carlton Lights, em 1980, a Gazeta Mercantil publicou a seguinte m~
teria, analisando a demora da Souza Cruz em lançar marcas no seg -
mento de baixos teores. Este segmento começou com o lançamento da
marca Galaxy, pela Phi1ip Morris, em 1976.

"Se conseguir o ixito que espera com o lançamento
nacional do Carlton Lights, em teste nos mercados de
Campinas e Brasllia, a Souza Cruz terã dado um sôli-
do passo para recuperar o terreno que deixou escapar
no unico segmento do mercado de cigarros em que -nao
detem a liderança: o de teores mais baixos de alca -
trão e nicotina ...

... para compensar a excessiva prudência com que
decidiu aceitar como verdadeira para o mercado brasi
leiro uma tendência de consumo que se mostrava evi -
dente no resto do mundo. A hesitação, de fato, signi
ficou uma vantagem de dois anos para a Philip Morris
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trabalhar e consolidar o sucesso do Galaxy, que continua
disparado na frente do Advance.

Christopher Burton, gerente de Comunicações da Souza
Cruz, acha mesmo que o segmento de baixos teores ~ o ~~i
co que justifica hoje uma politica de investimentos maci
ços. Embora admita que os cigarros "f u l l f l a v o r s " contj,
nuarão dominando as vendas por bastante tempo ainda, -e
na faixa dos baixos teores (entre 5 e 15% de conteudo de
alcatrão e nicotina) e dos IIlights" (teores moderados,mas
acima de 15%) que os fabricantes disputarão com mais vi-
~or os mercados ...

Ele tem uma expl icação para a demora da Souza Cruz em
converter-se aos baixos teores: a estrategia da Souza
Cruz sera sempre, de acordo com as informações do gerente,
a de buscar um diferencial, mesmo que isto represente um
atraso em seus lançamentos, como aconteceu com o Advance."
(Gazeta Mercantil - 22/10/80)

o segmento de baixos teores represe~
tava 2,8% do mercado total. O Galaxy, da Philip Morris, detinha l,5%
do mercado; o Advance 1,1% e o Albany 0,2%, ambos da Souza Cruz.

Naquele ano, o mercado jã estava bas
tante competitivo. Não sô pela presença de concorrentes com experiê~
cia internacional, que investem para aumentar sua participação, mas
também devido ao n~mero de marcas existentes: mais de 100 marcaS,com
uma variação de preço de Cr$ 21,00 a Cr$ 60,00, em 11 categorias.
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Quanto a questão dos preços, o f!

tor predominante foi a restrição imposta pelo Governo ao aumento
dos preços dos cigarros. Segundo a empresa,

"Conforme exposto no Relatório do ano anterior, em
outubfo de 1979 a IndGstria acordou com o Governo uma
nova sistemâtica para a avaliação de custos, para ser
vir de base a ajustes semestrais de preço, em abril e
outubro.

O acordo, no entanto, nao funcionou a contento.
Tanto assim que os reajustes de 25%, em 19 de maio, e
de 20%, em 16 de outubro, foram estabelecidos arbitra
riamente e visaram, sobretudo, seus efeitos nos Tndi-
ces de custo de vida, sem levar em consideração os
custos apresentados pela Industria e não contestados
pelas autoridades.

Consequentemente, apos o reajuste de outubro, . a
defasagem acumulada entre preços e custos chegou a
49%. Deste resultado, 25% representam a perda de re-
ceita no tempo, já a essa altura irrecuperável. O sal
do de 24% corresponde ã diferença absoluta entre os
aumentos acumulados dos preços e dos custos em igual
periodo, conforme acordado com o Governo.

Compreendendo que esse desequilibrio estrutural nao
permitiria ã Industria negociar o preço da nova safra
de fumo, o Ministro da Fazenda autorizou um aumento de
40% no preço dos cigarros, a partir de 16 de janeiro
de 1981. A industria entende que este reajuste cobre os
24% da defasagem ocorrida em 1980, e que a diferença re
presenta um adiantamento por conta dos custos de outu -
bro de 80 a março de 81, os quais formarão a base para
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o prô x imo reajuste de abril". (Relataria 1980)

A questão dos preços dos cigarros se
relaciona diretamente com o preço para o fumo. Visto que o plantio
de fumo e um aspecto critico de sua atividade principal, a empresa
considerava que os agricultores somente poderiam ser estimulados a
manter e aumentar a produção de fumo mediante uma "remuneração justa".
E, esta, segundo a empresa, "exige preços mais realistas para cigar-
ros e tambem uma certa moderação nas propostas dos representantes dos
fumicultores". De acordo com a empresa,

liAs negociações entre os agricultores e a Industria
para os preços da safra de 1981 foram realizadas em
dezembro (1980), em meio a grandes dificuldades decor-
rentes do achatamento dos preços de cigarros durante
1980. Felizmente, o reajuste de 40% nos preços dos ci
garras permitiu estabelecer preços para o fumo que, se
inferiores às pretensões iniciais dos plantadores e su
periores às expectativas da Industria, pelo menos imp~
diram os desequi1Tbrios previstos para a lavoura dp
produto". (Re le t ô r io 1980)

A converg~ncia de interesses dos pr~
dutores de fumo e da industria, principalmente na questão da libera-
ção de preços dos cigarros, e analisada pela REvista Administração e
Serviços(junho 1981):
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liA afinação do tom entre produtor e in dii s t r t a , na
verdade, tem antecedentes que remontam a 1971. A pa~
tir desse ano, quando a então Rodésia (hoje Zimbabwe)
saiu do mercado mundial do fumo em consequência do
boicote econômico que lhe foi imposto, especialmente
pela Comunidade Econômica Europeia, grandes empresas
multinacionais do setor de exportação deslocaram-se
desse pais para o Brasil. Entre 1971 e 1973 a prod..':!.
ção brasileira de fumo quase duplicou e o Pais entrou
na exportação.

Para os produtores, a vinda desses exportadores r~
presentou a criação de uma nova e importante client~
la, tirando-lhes da extrema dependência dos grandes
fabricantes internos de cigarros. Dnicos compradores
da materia-prima, ditavam todas as regras. IIPor exe,!!!
p 1o ", diz H a r ry ~Je rn e r, u a pa r t ir dos e x p o r ta d o r e s o s
agricultores começaram a receber a vista pela produ-
çao que entregavam, enquanto o costume era receber
com quatro a oito meses de atraso".

A entrada do Brasil no mercado de exportação do
fumo, portanto, abriu concorrência aos fabricantes in
ternos junto aos meios de produção, com consequências
que poderão influir nos preços finais do produto, de-
vido ao "lobbyll conjunto fabricante-produtor,e, espe-
cialmente, influir em toda a estrategia para o merca-
do de cigarros do Pais. r verdade que os prõprios fa-
bricantes (menos a Philip Morris, que não vendeu nada
ao exterior em 1980) são tambem exportadores, mas, em
conjunto, foram responsáveis, em 1980, por menos de
1/3 dos 300 milhões de dõlares exportados".
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Naquele ano, a Souza Cruz adquiriu
55% da safra brasileira ·de fumo, comprando a produção de 50 mil
plantadores do Sul, num total de 160 mil toneladas.

Diante das dificuldades enfrentadas
no ano de 1980, a atuação da administração concentrou-se nas areas
de economia e produtividade. Uma das decisões da empresa, neste se~
tido, foi o fechamento da fãbrica de Belo Horizonte, decisão esta
baseada nos seguintes fatores: "local que se tornou inadequado, sem
condições de expandir suas instalações, com problemas de trânsito e

de meio-ambiente". Naquele ano t amb âm foi realizado corte de mão de
obra, reduzindo-se 8% do pessoal ocupado. Segundo materia da Gazeta
Mercantil (22/12/80):

liA redução real do mercado e da produção do setor
a partir de 1979, devido, principalmente, a proble -
mas do controle de preços, foi a causa da diminuição
de contingente ocupado, de acordo com o porta-voz da
empresa, Andre Vento.1I

As exportações de fumo continuaram
crescendo, atingindo um valor em dólares 5% superior em reíação ao
ano anterior.

No que se refere a questão de ener
gia, a empresa até aquele ano alcançara uma redução de 35% no con-
sumo de combustiveis derivados do petróleo, com a instalação de
caldeiras de combustão, em leito fluidizado e a conversão de veicu
los a â l c o o l .
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-Quanto as empresas coligadas e contr~
ladas, as vendas da Aracruz cresceram 24%, sendo 76,5% destinados a
exportação. Naquele ano, a Souza Cruz detinha 26,7% do capital daqu!
la empresa. Na Suvalan, a produção de suco de uva cresceu 40%. Apesar
de produzir, em menor escala, outros sucos concentrados, o grande pr~
blema da Suvalan era a capacidade ociosa apôs o termino da safra da
uva. A primeira unidade da fãbrica da Polo Ind. e Com. Ltda. começou
a operar naquele ano; seu objetivo era substituir totalmente as impo!
tações de celofane.

As perspectivas para 1981 eram assim
visualizadas:

110 ano de 1981 promete ser difici 1. A gestão dos negócios
ira exigir da administração uma grande flexibilidade nas Op!
rações, a fim de manter intacta a capacidade gerencial e fi-
nanceira da Cia.1I

liA ne ce ss á r t a flexibilidade na condução da economia se
reflete no planejamento empresarial,obrigando a uma visão
mais curta e tornando precaria qualquer previsão. Essas con-
dições exigirão, em 1981, uma atenção total para a estabili-
dade financeira da Cia., mediante a melhor utilização dos
seus ativos atuais e a limitação, a casos imprescindiveis,de
novos investimentos na industria cigarreira.

A rentabilidade da Divisão Cigarreira ... depende de uma
administração de preços que, pelo menos, permita cobrir os
aumentos dos custosll. (Relatório 1980)
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No Relatõrio do ano de 1981, foi
feita a seguinte anãlise dos resultados:

"Pa r a a Souza Cruz, 1981 foi um ano de recuperaçao,
após as circunstâncias adversas dos anos anteriores.Os
preços dos cigarros, ajustados quatro vezes, encontram-
se agora em niveis que refletem a inflação dos custos
desde 1979, compensando a defasagem ocorrida em'1980 ...

... a restauração de uma rentabilidade mais aceitã-
vel em nossa atividade principal - que foi a primeira
prioridade da administração no decorrer de 1981 -cria
agora condições para uma retomada dos nossos planos
de desenvolvimento.

Outro passo importante ê a adoção de uma nova estr~
tura juridica da Empresa, que visa não somente ao con-
tinuado aperfeiçoamento da operação cigarreira como tam
bem a intensificação na busca de novas ãreas de inves-
timento, preparando o nosso Grupo para os grandes desa
fios do futuro.

A conjuntura atual recomenda ainda certa prudência
na implementação de planos mais ambiciosos. Mas o de -
senvolvimento ê uma necessidade, porque ê assim que a
Empresa cumpre sua função social.

A existência do lucro e a perspectiva de rentabili-
dade são condições indispensáveis ã implementação da
estratégia empresarial." (Relatõrio 1981)
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A tendência histórica no mercado bra
sileiro de cigarros era de crescimento conjugado cem um aumento no
consumo das marcas mais sofisticadas. Em 1981, esta tendênc$a foi
modificada, acusando uma queda no consumo de 5,5%. A conjuntura eco
nômica recessiva influiu nestes resultados, com seus efeitos agrava-
dos pela frequência e pelo valor dos aumentos dos preços do produto.

Em 1980, contra uma inflação de 110%,
os preços dos cigarros foram reajustados em 50%;resultando numa redu
çao no preço real do produto. A fim de corrigir esta defasagem, os
preços foram reajustados quatro vezes em 1981, num total de 172%, a-
tingindo a elasticidade da demanda num ano em que a inflação baixou
para 95% e provocando tamb~m uma procura mais acentuada das marcas de
menor preço. Como a Empresa dispunha de menos opções nestas faixas de
preços menores, sua participação no mercado caiu de 82,5% para 80,1%
em dezembro de 1981. Para reforçar sua posição neste segmento do mer
cado, a Souza Cruz lançou em setembro a marca Plaza.

No segmento de baixos teores, a empr!
sa lançou as marcas Minister Special Lights e o Columbia Ultra Lights.

A revista Administração e Serviços
tamb~m fez anãlise sobre a decisão estrategica da Souza Cruz de lan-
çar marcas no segmento de "lights":
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liA e s t r a t é q í a consiste em lançar, num prazo de dois
anos, versões IIlightsll para suas cinco principais mar-
cas (pela ordem, "Hollywoodll,IIArizonall,"Continenta1t1,

"Ni n t s t er-" e "Carltonll
). O primeiro movimento foi- o

s u rgim e n to d° IIC a r 1 to n L ig h t S 11 e m o u t u b r o d o a no p a s s~
do ...

Os riscos assumidos pela Souza Cruz, nesse caso,sao
grandes: a Cia. simplesmente estã mexendo num grupo de
produtos que representam 70% de suas vendas, o que to~
na esta uma decisão de trato sensive1. Mas essa força
com que a Souza Cruz se lança agora no segmento dos
baixos teores ê necessãria. De certa forma, tenta com-
pensar o tempo perdido. Ela so lançou o "Ad v a n c e " seu
primeiro baixo teor, em outubro de 1979, quando o IIGa-
l a x y " jã chegava a 1,5% do mercado e se tornava um su-
cesso ameaçador. "Era natural que uma empresa lider,
com mais de 80% do mercado, fosse cautelosa", justifi-
ca-se Chris Burton, gerente de comunicação de marketing
da Souza Cruz.1I (Administração e Serviços/junho-1981)

Em 1981, também foi 1 ançada a marca
internacional Kent. De acordo com matéria da revista Exame(11/2/81):

IICom o lançamento no Brasil do Kent(a segunda marca
mais vendida no mundo depois do Marlboro, da Philip
Morris), a Souza Cruz apressa sua estratégia de inter-
nacionalização de marcas, tentando ampliar de 37% para
50% sua participação no segmento das marcas estrangei-
ras vendidas no Brasil.



-169-

n -O novo produto, que ja fora anunciado no segundo
semestre de 1979, foi aprovado nos testes e deverá
substituir o Pall Mall na versão "c a í x a d u r a " e o
Ou Maurier, duas marcas internacionais da British A
merican Tobacco, a matriz da Souza Cruz ...

. .• Segundo o diretor de marketing da Souza Cruz,
Mike Heath, a empresa tambem planeja lançar no mer-
cado externo algumas marcas de sucesso. Assim, ate
o final de março, o Charm e o Advance passam a ser
comercializados no Chile. E e quase certo que a
Argentina e a Colômbia serão invadidas por outras
marcas, especialmente o Hollywood, o cigarro de ma-

aior consumo no Brasil e a 8. marca mais vendida no
mun do ".

A estrategia de diversificação adot~
da pela empresa teve como um dos seus principais reflexos, a reestr~
turação organizacional. Com o propósito de melhor identificar e se-
parar as responsabilidades de administração corporativa das distintas
funções de gerência operacional, foi fundada em dezembro a Companhia
de Cigarros Souza Cruz, adotando a antiga denominação da Empresa, p~
ra administrar todos os investimentos e atividades no setor de ciga~
ros e fumos. Como consequência, a Souza Cruz Industria e Comercio
passou a desempenhar o papel de empresa ho1ding, adequando sua estr~
tura juridica ã divisão de atribuições que já existia na organização
interna. A holding teria, entre suas principais responsabilidades,o
planejamento empresarial do Grupo, a coordenação e aprovação dos pl~
nos das empresas operacionais, a alocação de recursos de investimen-
tos de acordo com prioridades, sem prejulzo da autonomia das subsidi
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ãrias na condução das atividades.

Em 1981, a Souza Cruz objetivava re
duzir para 50~. nos cinco anos seguintes, os seus investimentos na
ãrea de cigarros, que na epoca representava 72% do ativo fixo do
Grupo. A razão deste redirecionamento dos investimentos era baseada
na compressao da margem de lucro da empresa. No entanto, o mercado
interno de cigarros em 1980 havia apresentado crescimento, o que
exigia investimentos para manter a posição de mercado. Segundo o
seu Presidente:

!lE ai exatamente que está o nosso dilema: como os
preços reais do cigarro estão muito defasados, bara-
tos, a demanda está crescendo desproporcionalmente.
O que nos obriga a investir cada vez mais na amplia-
ção da produção, sem que este aumento nos dê uma
remun-eração suficiente para continuar investindo na
mesma proporção". (Gaz. Mercantil - 18/01/81)

Em outra entrevista a Gazeta Mercan
til (17/12/81), o Presidente da Souza Cruz comentava o porque da cons
tituição de uma "holding" para incrementar o processo de transferên
cia de capital para outros setores produtivos:

"Em primeiro lugar, confiamos no futuro dos inves
timentos privados no Brasil", diz Alan Long, presi -
dente da Cia. Souza Cruz Ln diis t r i a e Comercio. "Na s
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estamos prevendo um crescimento mais lento do mercado.
E temos capacidade instalada para atender ã demanda dos
próximos cinco ou seis anos".

Alan Long pretende reduzir a importância do cigarro
nas rendas do grupo, dos 75% atuais para algo próximo
de 50% em cinco anos. "Ls s o , sem tirar recursos da prE,.
dução de cigarros", garante. A Souza Cruz não deve in
vestir mais em suas fábricas de cigarros, a não ser em
manutenção e produtividade, em contrapartida, IISomos
muito grandes no setor", diz Long. "Temos 80% do sexto
maior mercado do mundo. Queremos agora um portifólio
de investimentos mais equilibrado."

Long tem uma estrategia empresarial montada para e-
xecutar a diversificação em bases mais sólidas, evitan
do áreas desconhecidas que, eventualmente, podem gerar
resultados decepcionantes. Os dois caminhos mais seg~
ros, portanto, passam pela celulose e pelos produtos
petroquimicos. A Souza Cruz detêm 29% do capital da A-
racruz Celulose e os resultados "são excelentes",se
gundo Long,que pensa em expandir seus investimentos.
"Ac r e d i t amo s na celulose, porque o Brasil tem muitas
vantagens comparativas na sua produção: a mesma pasta
que custa 50 dólares aqui consome 220 dólares na Escan
di nã v i a II.

Os subprodutos da industria petroquimica, como os
filmes de poliprori1er.o que fabrica em Varginha(MG),
tambem interessam ã Souza Cruz. IINão queremos entrar
na quimica básica, mas podemos pensar em outros subpr~
dutos", diz. Outras áreas importantes são a de embala-
gens, "onde temos algum know-how", e, possivelmente, a
de energia".
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A empresa coligada Aracruz conseguiu
ampliar em 13,5% as suas vendas, que se elevaram a 402 mil toneladas.
Deste total, 72% foram destinados ao mercado externo. Naquele ano, a
participação da Souza Cruz no capital da empresa elevou-se a 29,3%.

APolo, jã com um ano de operaçao,
nao apresentou resultados satisfat5rios de vendas do seu produto
filme de polipropileno biorientado, apresentando prejuizos. A empresa
previa para o projeto perspectivas de boa rentabilidade e expansão a
medio prazo.

Em 1982, foram completadas as mudan-
ças na estrutura organizacional do grupo, iniciadas em 1981. ~ sub-
sidiãria Cia. de Cigarros Souza Cruz foi transferida a administração
de todos os investimentos e atividades da empresa no setor de fumo
e cigarros. A Cia. Souza Cruz Industria e Comercio passou a desempe-
nhar o papel de empresa "ho ld í nç " do Grupo.

Entre as principais responsabilida-
des da IIholding", cuja estrutura juridica, financeira e administra-
tiva refletia a divisão de atrlbu~ções que jã era adotada na organi
zação interna, figuravam a coordenação e aprovação dos planos das
empresas operacionais, a alocação de recursos de investimento de a-
cordo com prioridades preestabelecidas, e o planejamento empresarial
de todo o Grupo Souza Cruz.
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-Quanto a continuidade de sua estra
tegia de diversificação~ segundo a empresa~

"A nova estrutura juridica e administrativa do
Grupo Souza Cruz, completada no ano passado, tem
como um dos seus principais objetivos a identifi-
cação de novas oportunidades de investimento.

Com recursos disponiveis e disposição empresa-
rial de encontrar novos campos de atuação, foram
desenvolvidos diversos estudos setoriais compati-
veis com os objetivos da Companhia.

No entanto, as principais caracteristicas do
momento, nos setores mais relevantes da economia,
são capacidade ociosa, preços internacionais e d~
mesticos incompativeis com o alto custo de inves-
timento novo e mercados com pouca perspectiva de
crescimento a curto prazo. Neste clima desfavorã-
ve1 para investimentos permanentes, não foi inici
ado no decorrer de 1982 nenhum novo empreendimen-
to.

Os fatores negativos de curto prazo~ contudo,
não alteraram nossa po1itica de diversificação, e
continuaremos examinando, durante o exercicio de
1983, tanto a expansão de investimentos jã efeti-
vados como a entrada em novos negócios".
(Relatório 1982)

De acordo com a empresa, a difici1
conjuntura que o pais atravessava estava provocando importantes al
terações no mercado de cigarros e seus padrões de consumo. Em 1982,
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° mercado declinou pelo segundo ano consecutivo, com uma queda de
1,9%, menor que a queda de 5,5% registrada em 1981. Ao mesmo tem
po, tornou mais evidente a tendência ao "downtrading", que levava
o consumidor a mudar para marcas de menor preço.

Esses fatores provocaram forte ati
vidade competitiva no mercado, especialmente nas categorias de me
nor preço. A Souza Cruz investiu em atividades mercadológicas de~
tinadas a defender suas marcas dos segmentos mais altos, bem como
a tirar partido das novas oportunidades que surgiam nas classes de
menor preço.

No final do exerclcio, a Souza Cruz
vendeu 106.370 milhões de cigarros, 1,6% abaixo do ano anterior,ma~
tendo a sua posição de liderança e aumentando sua participação n~
cional de 80,1% em 1981 para 80,4% em 1982. No periodo, os eventos
de maior destaque foram a extensão nacional da marca Plaza (King
Size e Slims) e, em setembro, o lançamento da marca Cassino.

De acordo com informações da empr~
sa, as tradicionais marcas - Ho11ywood, Arizona, C~ntinental e Mi
nister, continuaram ocupando as quatro primeiras posições do mer-
cado. Ho11ywood, lider tradicional, manteve seu indice de particl
pação, apesar de a tendência ao "downtrading" ter afetado prat;c~
mente todas as marcas nobres da empresa e da concorrência.
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A marca Plaza converteu-se na qui~
ta marca mais vendida, e a Cassino, de menor preço entre os "King
Size" com filtro da Souza Cruz, conquistou o sexto lugar do merca-
do.

Sobre o lançamento da marca Cassi-
no, a Gazeta Mercantil analisou a estrategia da empresa:

"A Souza Cruz colocou ontem nos mercados carioca
e gaúcho o cigarro Cassino, categoria "C ••, a

Cr$ 120,00 o maço. Com isso, confirma a tendência
entre as grandes empresas do setor, desde o final

-do ano passado, de concentrar esforços na area dos
cigarros de preços mais baixos. A razão, para Winter
Rose, diretor de marketing da companhia, estã no
"no t ãv e l desempenho" dos segmentos de pr e ç o s i nt e r i
ores (faixas de liA" a "011

), que saltaram de uma pa..!:,
ticipação de 7,7% no mercado global de cigarros no
ano passado para perto de 9,4% apenas no primeiro
semestre deste ano .

.. .Com isso, calcula que pode recuperar parte
do terreno perdido no mercado do ano passado para ca.
De 82,5% em 1981, a participação da companhia caiu
para 81,1% neste ano.

o Cassino chega ao mercado duas semanas depois
que a Phi1ip Morris ressuscitou as marcas Mistura
Fina e Master. E tem para a Souza Cruz, entende R~
se, o sentido de corrigir sua ausência nessa fai-
xa do mercado. "O Arizona curto - da própria comp~
nhia e tambem a Cr$ 120,00 o maço - tem uma parti-



-176-

cipação tão insignificante nos nossos negócios, que
consideramos que somente agora começamos a tomar p~
sição firme nesse segmento", observa ele ...

Alem do Cassino, a Souza Cruz estã apostando tam
bem n a f a ix a II A" dom e r c a do, 1 a n ç a nd o n o C e n t r o - Sul
do pais a marca Elmo, que colocou em 1976 apenas no
Rio Grande do Sul. Um segmento ate hoje disputado
pela empresa apenas com a marca Clãssicos."
(Gazeta Mercantil - 10/09/82)

Em 1982, com o aumento dos preços
dos cigarros e a retração da demanda, o consumo de cigarros de p~
lha, e em consequência o de fumos de rolo, ganhou novo impulso,i~
clusive nos grandes centros urbanos. Desta forma, a Souza Cruz de
~ídiu investir mais no segmento de fumo de rolo e desfiado. A
Revista Exame(10/02/82), publicou matéria a este respeito:

"Preocupada em manter sob seu dominio os consumi-
dores que vêm perdendo nas faixas mais baixas dos ci
garras industrializados, a Souza Cruz resolveu moder
nizar as embalagens de seus três fumos desfiados
Coral, Cinco Pontas e Trevo, os dois primeiros quase
centenãrios. Num mercado estimado em 2 mil toneladas/
mês, a Souza Cruz acha importante ampliar sua parti-
cipação de 3%, contando para isso com uma politica
de oferecer produtos mais baratos que os dos concor-
rentes pequenos.

Mesmo sem revelar seu faturamento nessa faixa, a
empresa espera aumentar sua participação para 10% em
1982 no segmento. "Nosso crescimento ê derivado do
down trade de cigarros manufaturados, dos consumido-
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res que deixaram as marcas Clãssicos e Ar t zo n a "; explica
Alolsio de Carvalho, gerente de produtos da Souza Cruz .. ,"

Analisando a hegemonia de mercado da
Souza Cruz, que detinha 80% das vendas em 1982, a Gazeta Mercantil
comentou, em matéria publicada (11/08/82):

110 diretor financeiro da Souza Cruz explicou o fato
de a empresa vir sustentando os 80% de participação no
mercado nacional de cigarros, embora dois importantes
concorrentes passassem a ameaçar a hegemonia da Souza
Cruz. "O segredo é a d í s t r i bu i ç âo ? , explicou Donald.
Os cigarros têm de ser levados aos mais longTnquos po~
tos de venda do Pais. E a distribuição tem um custo e-
levadissimo, que faz com que só leve vantagem nesse mer
c a d o a em p r e s a que t e n h a e c o no m ia d e e s c a 1 a II •

Segundo a revista Bolsa(janeiro/83),
as participações de mercado das principais marcas, em 1982, eram as
seguintes: Hollywood 29%; Arizona 12%; Continental 11%; Minister 7%;
Plaza 7%; Cassino 5%; River 3%(Reynolds); Carlton 3%; Mustang 3%(Rel
nolds) e Galaxy 2% (P. Morris).

Quanto aos preços, no decorrer do
ano, o preço dos cigarros ao consumidor foi aumentado em 102%, ou
seja, mais do que a taxa de inflação. Ao mesmo tempo, o preço do fa
bricante elevou-se 80%. Este desajuste resultou de dois aumentos de
tributação: a elevação da aliquota do IPI e a criação do Finsocial.
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Em relação ao preço/publico prati
cado no varejo, a margem liquida do fabricante caiu de 17,55% em
1981 para 15,57%.

No Relatório de 1982, a empresa a-
presentou o quadro seguinte, mostrando o achatamento da sua margem
de lucro antes do Imposto de Renda, em decorrência da carga tribu-
tária.

Na coligada Aracruz, foi aprovada
e iniciada a implementação do projeto de expansão, orçado em US$
20 milhões, que elevaria a capacidade anual de produção em 50 mil
toneladas, a partir de 1985. Durante o exercício, a Souza Cruz ad
quiriu mais 11 milhões de ações da Aracruz, as quais, elevaram de
29,34% para 29,56% a sua participação no capital da empresa.

A subsidiária Souza Cruz Florestal
S/A, tendo em vista assegurar suprimento energetico em substitui-
çao do óleo combustível em fábricas de cigarros, adquiriu duas gl~
bas de terra para criação de biomassa florestal.

No final de 1981, a Souza Cruz en-
trou no mercado de roupas esportivas e de lazer, atraves do lanç~
mento da griffe "Ho l lywo o d Sport t í ne ". O propósito deste desen -
volvimento era capitalizar a imagem e o prestígio das principais
marcas de cigarros, estendendo seu uso a outros produtos fora do
tradicional mercado dos artigos para fumantes, com objetivos co-
merciais permanentes.



DECOMPOSIÇAO DA RECEITA BRUTA DE CIGARROS
(RECEITA BRUTA~ PREÇO AO CONSUMIDOR MENOS MARGEM DO VAREJISTA)

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Impostos e
Encargos 78% 78% 78% 78% 80% 80% 79% 79% 80% 80~~ 82%
Custos

lcorrentese Despesas 15% 16% 17% 17% 17% 17% 19% 18% 19% 17% 16%

Lucro
Antes do
1. R. 7% 6% 5% 5% 3%. 3% 2% 3% 1% 3% 2%

~
I

FONTE: Souza Cruz, Relatório Anual de 1982
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Quanto as receitas financeiras ob
tidas pela Souza Cruz, em 1982, a Gazeta Mercantil comentou, na
materia publicada em 11/08/82:

liA Souza Cruz obteve, no primeiro semestre deste
ano, Cr$ 10 bilhões em receitas financeiras, quase
tudo resultado de aplicações em tTtulos e valores
mobil iãrios. A carteira de titulas da empresa apar~
cia em 30 de junho ultimo, com o saldo de Cr$ 24 bi
lhões no ativo circulante e Cr$ 2,6 bilhões no rea-
lizãvel a longo prazo.

Essa disponibilidade de caixa foi resultado, em
sua maior parte, do Imposto sobre Produtos Industrl
alizados (IPI), que jã vem embutido no preço do ci-
garro e que representou, para a Souza Cruz, quase
70% da receita bruta do primeiro semestre.

O dinheiro do IPI pode ficar ate quinze dias em
poder da industria de cigarros antes de ser recolhi
do ao Tesouro Nacional. Isso, acrescido ao próprio
fluxo dos negócios, produz uma disponibilidade diã-
ria de caixa cuja aplicação no mercado financeiro
representa importante contribuição para o lucro fi-
na 1 .

Sobre as perspectivas para o ano
de 1983, a empresa fazia a seguinte anãlise:

II A si tua ç ã o b r a s i1 e i r a num a c o n j u n t u r a m u n d i a 1
ainda recessiva faz prever um ano de dificuldades
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econômicas crescentes ...
Existem sinais claros de capacidade industrial ociosa,

redução de poder aquisitivo do consumidor e mudanças de
preços relativos e de padrões de consumo que deixam o
setor empresarial perplexo e preocupado.

Esta conjuntura, agravada pelo alto custo real de fi-
nanciamento, bem acima do retorno sobre capital de risco,
torna improvável a curto prazo uma retomada de investimen
tos ...

Nestas circunstâncias, a politica do Grupo Souza Cruz
será calcada numa administração austera, visando a melho
rar a produtividade das companhias operacionais, equipa-
rando-se às novas real idades do mercado.

Ao mesmo tempo, serã prioritário proteger a liquidez
do Grupo, a fim de aproveitar oportunidades de investi-
mento que possam ser identificadas no decorrer do ano ... "
(Relatório 1982)

De acordo com informações da empr~
s a , durante o ano de 1983, "f a t o r e s econômicos desfavorãveis afeta
ram tanto o volume de cigarros vendidos como a própria composição
do mercado". O mercado total de cigarros sofreu uma redução de
2,3% em comparação com o ar.o anterior. Tratando-se do terceiro ano
consecutivo em que se registrou queda no volume do mercado total,
este já era 9,4% menor em comparação com o ano de 1980. O volume

total consumido em 1983 era um pouco menor que o volume de 1978.

A Souza Cruz continuou investindo
em suas marcas tradicionais, bem como em novos lançamentos, para
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-atender a demanda. Continuou investindo no desenvolvimento de no
vos produtos, no aprimoramento da qualidade, na modernização dos
processos de fabricação e na melhoria da eficiência de sua rede
de distribuição.

A marca Hollywood continua na li
derança do mercado, seguida de Belmont, Plaza, êontinental, Ari-
zona e Minister. Estas seis marcas respondiam por mais de 68% do
mercado total. Nas faixas de preço superior, a marca Charm mant~
ve sua participação. A marca internacional John Player Special,
em duas versões, foi lançada em meados do ano.

Sobre o lançamento da marca John
Player Special, a Gazeta Mercantil realizou a seguinte m a t s r i a :

110 lançameAto nao significa, contudo, que a empresa
esteja vislumbrando uma reversão da tend~ncia para
o consumo de marcas mais baratas, que vem caracter; -
zando o setor nos ultimos anos. A Souza Cruz acredita
que existe hoje um mercado promissor para essas mar -
cas diferenciadas, segundo o yerente de marketing e
comunicação, I. D. Burin.

"O John Player Special vai ter lugar, 'hoje, na pr~
ferência dos consumidores e, no futuro, com a recupe-
ração do mercado de cigarros, nós jã teremos presença
marcada e participação ativa nesta faixa", disse Burin.
Pesquisas da Souza Cruz revelam que o mercado de mar-'
cas internacionais (1% do total) estã em crescimento ...

... A marca de nome internacional mais vendida no
mercado ê a Marlboro, da Philip Morris. A segunda e
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a Pall Mall, da Souza Cr-u z ". (Gazeta Mercantil - 6/06/83)

A marca Belmont, na faixa mais aces
s;vel de preço, foi lançada em abril de 1983, tendo atingido no fi-
nal daquele ano a participação de mercado de 17%, convertendo-se na
segunda marca de maior consumo do mercado.

A marca Plaza, situada na faixa de
preço intermediãrio, atingiu uma participação de 8,5% num desempe -
nho que lhe assegurou o terceiro lugar do mercado total. A partici-
pação nacional foi mantida em torno dos 80%.

Segundo a empresa, essas modificaç~
es nos perfis de consumo t~m como causas principais a queda do po-
der aquisitivo do consumidor, os altos níveis de inflação e os au-
mentos reais dos preços de cigarros nos Gltimos anos, para compensar
os crescentes n;veis de tributação que recaem sobre o produto. O
grãfico anexo - Evolução do Mercado por Categorias de Preço -1981/83-
demonstra como vem sendo modificado o perfil de consumo do mercado
nacional de cigarros.
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EVOLUÇ~O DO MERCADO POR CATEGORIAS DE PREÇO (1981-83)

CATEGORIAS I ,J , K E,F,G,H A, B, C, D
FAIXAS DE
PREÇOS SUPERIOR Mt:DIA ECONOMICA TG .:L

1983(Out/
Dez) 16,6% 50,9% 32,5% 100%

1982(Out/
Dez) 19,3% 64,7% 16,0% 100%

1981 (Out/ 8,2% 100%Dez) 23,3% 68,5%

FONTE: Souza Cruz, Relatório Anual de 1983

A tendência de IIdown tradingll do mercado,
que estã sendo aproveitada pelas empresas com o lançamento de marcas mais
baratas, ~ analisada pela revista Administração e Serviços(maio/1983):

IIEssas circunstâncias impõem uma estrategia bivalente,
em que as empresas defendem como podem as marcas das fai-
xas superiores, mas não podem evitar - e procuram admini!
trar - o inevitãvel canibalismo que o mercado brasileiro
estã vivendo, com as marcas mais caras sendo literalmente
engolidas pelas mais baratas ...
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... Resta uma questão: nao i ing15rio lutar para acabar
tendo margens declinantes?

"Pior seria perder mercado", fulmina Bonilha. Para ele,
nao hâ como resistir às forças de mercado. E, como regis-
tra a hist5ria recente da Souza Cruz, "se não tiv~ssemos
entrado nesse .processo, teriamos perdido mercado f i rme :".

o quadro abaixo revela o ganho Uc par
ticipação de mercado das marcas de menor preço(Categorias A,B,C e D):
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VENDAS EM 82/83 - PREÇOS EM JANEIRO DE 84

CATEGORIA MARCA PARTICIPAÇ,ll;Q D,~
MERCADO % PREÇOJAN/DEZ JAN/DEZ Cr$1982 1983

A Imperador,Clãssicos,
Majestic,Elmo 3,9 3,6 290

B Ringo,Gaivota,Cruzeiro 1 •O 5,0 360
C Fio de Ouro,Pan-Amêrica,

Mistura Fina, Master, L
Mustang Ks,Be1mont < (";- 1 ,6 1 1 , 1 420

D Kissme, Sudan 85mm, l'
)"River Ks,Parker,Corcel ~.- 4,9 6,3 470.;I

E Vila Rica KS,P1aza KS,
Monterey KS,Fines$e, tRiver 90,Ar;zona KS, (o)

_.

Fio de Ouro HlO, ( -.Místura Fi na $1 ims 21 .8 18,7 500
F Wemb1ey,Montb1anc KS, I'

Sudan Luxo )' 0,9 0,4 540
G Monterey lOO,Continental,

LS,Rlaza Slims,Vila R ica ,,-
S KS ( 1 6,2 11 ,4 570

H ~ollywood.Mark-~en,Camel I' 28,9 25,6 620
-

I Galaxy,Chanceler,Century,
Minister,Advance,Marlboro
KS ,E 11 a ,S h e 1 to n ,L ui z XV 14 ,1 11 ,9 690

J Mar1boro Fl ip Top,Carlton,
She1ton 100,Hilton F1ip
Top,Co1umbia,JPS Flip Top 4,6 4,2 770

K Galaxy S1 ims,St.Moritz,
Charm,8enson&Hedges,Pall
Ma 1 1 lOO,Rothmans,
Parliament,Hilton S KS,
Marlboro 100 2, 1 1 ,8 920

I I

FO NTE: A8 IFUMO
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Segundo dados da Abifumo, no p~

rlodo de 1971 a 1983, as vendas de cigarros no mercado interno
apresentaram a seguinte evolução:

ANO BILHOES DE VARIAÇ:n:O
CIGARROS

1971 75,8
1972 82,7 + 9, 1%
1973 89,7 +8,4%
1974 100,0 +11,5%
1975 109,3 +9,3%
1976 1 17 ,2 +7,2%
1977 125 ,5 +7,1%
1978 137 ,2 +9,3%
1 979 137 ,4 -
1980 142,3 +3,5%
1981 134,4 (5,5%)
1982 131 > 8 (1,9%)
1983 128,6 (2,3%)

Tambem no Relatório de 1983, a
empresa comentava o problema da erosao da rentabilidade da ind~s
tria cigarreira, em função do nlve1 de tributação, tendo como
consequência o fato de que lia industria cigarreira estã sendo for
çada a reduzir o nive1 de suas atividades". O quadro anexo, pu -
blicado naquele relatório, procura demonstrar a queda no preço
liquido do fabricante,de 18,28% em 1978 para 14,91% em 1983 so-
bre os 100% d0 preço ao consumidor no varejo.
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PREÇO LIQUIDO DO i-ABRICANTE

ANOS 1978 1979 1980 1981 1982 1983
IMPOSTOS

1-

E TAXAS 72,26% 72,64% 72,98% 73,15% 75,19% 75,85%
I.

MARGEM
L1QUIDADa 9,46% 9,46%' 9,35% 9,29% 9,24% 9,24%VAREJISTA
PREÇO
L1QUIDO
DO

FABRICANTE 18,28% 17,90% 17,67% 17,56% ,5 ,57% 14,91~
)

FONTE: Souza Cruz, Re1atario Anual de 1983
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Na área de exportação, a Souza
Cruz, obtendo uma receita de US$ 124 milhões em 1983, se
colocou como a maior exportadora mundial de fumo. De acordo com
a empresa, 110 sucesso brasileiro na exportação de fumo se ali-
cerçou numa industria e num mercad~ doméstico em franco desen-
volvimento, não sendo, portanto, o resultado de uma polltica
de exportar excedentes. Assim, o enfraquecimento da indústria
doméstica de cigarros poderã ter sérios reflexos na exportação
de fumo, pois a força do setor reside no ~quil;brio entre os
dois me rc a do s ".

Quanto ã empresa Aracruz Celul~
se, o quadro anexo revela a evolução de suas vendas e exporta-
ção, sendo que em 1983 a Souza Cruz passou a deter 30% de seu
capital.

VENDAS PRODUÇfl:O "PREÇO MtDIO % DE VALOR DASTOTAIS (m i 1 to n . ) DE VENDAS DO EXPORTAÇOESL li (m i 1 to n . ) EXPORTAÇ~O (US$ mi1.)
(US$/ton) EXTERIOR

1978 - 42 - - -.
1979 286 291 403 66 76
1980 371 3-61 476 77 136

",1981 394 401 508 72 144
1982 421 413 427 74 133
1983 438 430 369 83 134

Fonte: Souza Cruz, Relataria Anual 1983
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Com relação ã empresa Po10, em 1983,
seu volume físico de vendas atingiu 3.998 toneladas, representando um
aumento de 48% em relação ao ano anterior. Deste total, cerca de 20%
se destinaram ao mercado externo, produzindo receita de US$ 1,5 milhão.

A empresa Suvalan, no ano de 1983,
processou o equivalente a 30 milhões de quilos de uva e 20 milhões de
quilos de laranja, do que resultaram 5.500 toneladas de concentrado de
uva e 2.000 toneladas de concentrado de laranja. Tambem produziu 3.000
toneladas de torta para raçao animal, exportadas para a Holanda. E
lançou sucos de laranja e uva em embalagem "tetrapakll na forma IIpronto
para servir".

As perspectivas para 1984 eram assim
visualizadas pela empresa:

IIEnquanto a economia brasileira continua atraves
sando um período crítico, pelo menos se percebem fo~

tes sinais de recuperação econ5mica nos países indu!
trializados, liderados pelos EUA, onde a retoma~a do
crescimento jã se alonga por um ano.

Assim, sente-se nitidamente o fortalecimento da
demanda dos produtos bâsicos exportados pelo Bra~il,
acenando com boas perspectivas para este setor em
que se insere firmemente o Grupo Souza Cruz, com seus
investimentos na Cia. Souza Cruz, principalmente na
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area de fumo, e nas empresas Aracruz, Polo e Suvalan-
todas voltadas para a exportação ...

... A Nação jã atravessa três anos de recessao; a-
credita-se que ela não pode nem deve perdurar muito
mais. Assim, a curto prazo ficaremos atentos a todas
as oportunidades que se oferecerem nos mercados inter
nos em que operamos, permanecendo prontos e bem posi-
cionados para acompanhar a retomada do desenvolvimen-
to, tão logo ela aconteça •..

.. .Portanto, daremos toda a prioridade ã busca de
novos empreendimentos dinâmicos e promissores, para
continuar o processo de diversificação que jã vem mu-
dando o perfil da Souza Cr u z ;." (Relatório 1983)

No inlcio de 1984, a revista Tendên
cia publicou entrevista com o presidente, Sr. Kenneth Summer, onde -e
analisada a estrategia da empresa:

"Vamos continuar investindo no mercado de cigarros,
para manter nossa participação de mercado, aperfeiçoa~
do cada vez mais as areas de desenvolvimento de produ-
tos, distribuição e marketing, a fim de manter nossa
posição extremamente forte nos segmentos de preços su-
periores e medios, e ganhar mercado nos segmentos de
preços inferiores, uma vez que a fuga dos consumidores
para estes ültimos segmentos tem sido acentuada nos ül
timos anos ...
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"Em termos genéricos - é Kenneth Sumner quem diz -
achamos que não faz sentido, neste momento, uma nova
diversificação orientada para novos projetos. Jã fize
mos isso com a Suvalan, com a Aracruz e com aPolo,
montando fãbricas novas. Mas, com a capacidad~ ~ciosa
atualmente existente no Brasil - e no mundo - este
r.ao parece ser o momento mais propicio para construir
f â b r i c a s " ...

IIJamais pensamos num 'portfõlio diversificado de
investimentos', como fazem os grandes conglomerados.
O que queremos é uma diversificação de investimentos
em atividades produtivas, das quais pos5amos partici-
par gerencialmente com nossa experiência e em areas
nas quais nossa experiência especifica possa ser va -
liosa. Nossa experiência e vocação indicam a agroin -
dustria,e a distribuição e marketing de produtos de
consumo em massa" ...

Sobre a estratégia de diversificação
da Souza Cruz, o Jornal O Globo publicou a seguinte materia (1/08/83):

o Presidente da Souza Cruz, Kenneth Murray Sumner,
revelou que a empresa estã com alto volume de recur-
sos no mercado financeiro - mais de Cr$ 41 bilhões -
e, diante da retração no mercado de cigarros, prete~
de fazer investimentos em duas ãreas: expansão das
exportações de fumo e compra de empresas jã existen-
tes, em setores ainda não definidos.

-Não somos banco. Estamos com muito dinheiro livre
e, como a crise não recomenda implantação de novas
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empresas, vamos comprar algumas ji existentes, nas
quais possamos contribuir com tecnologia disse
Sumncr.

De 1979 e 1983, o mercado de cigarros teve que-
da de 10%, contra um cresCI~ento anual, na d~cada
de 70, de 7%.
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4. A Empresa' Nestle

4.1. A Empresa' f'le'stle Hoje

A Cia. Industrial e Comercial Bra
sileira de Produtos Alimentares - Cicobra - e a subsidiãria
brasileira da Nestle Alimentana S/A, que surgiu em 1905 com
a fusão entre a Scciedade Farinha Lãctea Henri Nestle (funda-
da em 1866 por um químico suíço que, buscando um alimento en-
riquecido, chegou ã farinha lãctea), e a Anglo Swiss Conden-
sed Milk (ompany, fabricante de farinhas e leite condensado.

A Nestle,mundialmente, ê hoje uma
organização que emprega mais de 140 mil pessoas e tem 285 fã-
bricas em 57 países. Em 1982 as subsidiãrias e empresas asso-
ciadas da Nestle venderam US$ 13,3 bilhões de produtos, des-
de cafe instantâneo a ãgua mineral e vinho, alimentos congel~
dos e cosmeticos para lentes de contato. O grupo e controlado
por duas empresas "holding": Ne s t l ê Alimentana S/A e a Unilac
Inc. A Nestle S/A tem sede na cidade de Vevey. na Suíça. A
Unilac ê panamenha.

Segundo o Estatuto Social aprova-
do em abril de 1982, a Cia. Industrial e Comercial Brasileira
de Produtos Alimentares, sociedade anônima, define seu objet1
vo como sendo a fabricação, transformação, beneficiamento,co~
servação. distribuição e comercio de produtos alimentares, de
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outras substâncias utilizadas no fabrico de alimentos, de ma
terias-primas alimentares e alimentos "in natura", de alime,!:!.
tos resfriados, refrigerados, congelados e supergelados, em
geral, inclusive de alimentos dieteticos, compreendendo, tam
bem, o comercio de importação e exportação de produtos acab~
dos e materias-primas. A sociedade e administrada por uma Dl
retoria composta de 8 membros, acionistas ou não, residentes
no pais, sendo um Diretor Presidente e 7 Diretores, todos
eleitos por prazo de um ano, podendo ser reeleitos.

A estrutura administrativa da
empresa compoe-se do denominado "Corporate Management" e das
chamadas Divisões Operacionais. O primeiro exerce funções de
coordenação, planejamento, controle e serviços, e e integra-
do pela Presidência, pela Divisão Tecnica, Divisão Adminis -
trativa, Divisão de Abastecimento, Divisão de Serviços de
Marketing e Divisão Juridica, de Pessoal e Comunicação Social.
Constituem as Divisões Operacionais aquelas que exercem as
funções de produção e comercialização de: Prndutos Leites,I~
fantis e Dietéticos e Bebidas Instantâneas; Produtos Chocola
tes, Biscoitos, Culinãrios e Grandes Utilizadores; Produtos
Refrigerados~ Congelados e ~guas.

o Grupo Nestle ê a 27a. maior
empresa do pais em receita operacional e a lla. maior empre-
sa estrangeira, segundo o Balanço Anual de 1983(Gazeta Mer -
cantil). Iniciou suas atividades no Brasil em 1921. r hoje
um complexo agro-industrial, contando com mais de 10.000 fun
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cionãrios e operando 18 fãbricas, 14 filiais de vendas e uma
rede de 12 centros de distribuição estrategicamente instala-
dos em todo o territ~rio nacional. Aqui TY~rica cerca de 400
produtos diferentes produzindo cerca de 400 mil toneladas de
alimentos por ano nos seguintes segmentos do mercado de pro-
dutos a1iment;cios industrializados:

-Leite Condensado
-Leite em p~ integral, desnatado, semi-desnata-

do, mod i fi cado
-Leite Evaporado
-Creme de Leite
-Leite Ge1ificado
-Iogurtes, F1ans, Gelatinas e Queijos JlPetit

SuisseJl

-Alimentos Infantis
-Farinha Lãctea
·Farinhas Dieteticas e Cereais
-Cafe Soluve1
-Bebidas Achoco1atadas, Bebidas Instantâneas
-Chocolates
-Biscoitos
-Balas e Caramelos
-Sopas, Caldos e Condimentos Desidratados
-~gua Mineral
-Sorvete
-Supergelados
-Mamadeira e Bico Furado
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No Brasil ,o Grupo Nest1e e composto pelas
seguintes empresas: Alcon Laboratórios do Bras; 1 S/A, Cia.
Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares(
CrCOBRA), Inproda1 - Industria Produtora de Alimentos Ltda,
Minalba Alimentos e Bebidas S/A, Libby do Brasil - Ind. e
Com. Ltda, Cia. de Alimentos Chambourcy.
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4.2. Historico da Nest1e

4.2.1. A 'Empresa 'Matri z

A história da Nestle começa em
1867, quando Henri Nest1e, um alemão radicado em Vevey, Sui
ça, descobriu um metodo de produzir industrialmente o - pao
embebido em leite que as mães davam as crianças: a farinha
1ãctea, feita com o "bom leite de vaca suiça" e biscoito de
trigo moido.

Grande empresa mesmo a Nest1e
só tornou-se em 1905, quando se fundiu com a Anglo - Swiss
Condensed Milk Co., que vinha obtendo sucesso na venda de
leite condensado na Europa. Em 1929, a Cia. entrava no
ramo de chocolates, com a incorporação da Peter~ Callier,
Hohler, Choco1ats Suisses S/A. Depois da 2a. Guerra Mun-
dial, a diversificação acentuou-se: foi comprada a Maggi,
em 1947; as empresas americanas Crosse & B1ackwe1l, em
1960; Libby Mcnei1l & Libby em 1963; a sueca Findus Inter-
nacional, em 1962; em 1977, foi comprada a Alcon Laborato-
ries(EUA), um laboratório especializado em produtos oftã1-
micos(co1irios), cirurgicos e cosmeticos. A razão social
Nestle A1imentana S/A surgiu com a aquisição da Maggi, cu-
jo controle acionário era detido por uma ho1ding
Alimentana.

chamada
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Desde o inicio do s~cu10, a Nes-
tlê emigrou para outros paises. Primeiro na Austrã1ia(1909),
depois no Brasi 1(1920) e na ~frica(1929). Na Am~rica Latina,
a Nestlê tem fãbricas tambem na Colômbia, Venezuela, M~xico,
Chile e Argentina. A Nestle, com subsidiãrias em 57 paises e
97% das suas vendas fora da Suíça, não se internacionalizou
apenas para garantir ã matriz o envio de materias-primas es-
trategicas para sua atividade. Nos locais em que instalou
subsidiãrias, o grupo tratou de promover pesquisas e assegu-
rar um relativo desenvolvimento aut~nomo. Hoje, as subs~diã-
rias produzem e distribuem para seus mercados, mantendo um
intercâmbio com a matriz considerado infimo. Esta autonomia
na operação, que tem correspondência no poder de decisão e

iniciativa, esvaziou bastante o papel da matriz. Esta -nao
representava mais que 3,4% das operaçoes do grupo em 1979 e
empregava apenas 5 mil dos 146 mil trabalhadores empregados
em todas as 300 fãbricas do Grupo, nesta êpoca.

Em 1978, o capital da Nestle Al~
mentana AG estava pulverizado em 1 milhão de aç3es ao porta-
dor e 1,8 milhão de aç3es nominativas, perfazendo 7,142 bi-
lh3es de francos suíços. Desde 1973 ficou mais fãcil torna -
se acionista da Nestle, graças a um sistema que permite com-
prar apenas um decimo de açao. Apesar disso. não se abriu mão
de uma antiga exigência: e preciso ser suíço e residente no
pais. Por toda a sua diversidade, a empresa continua a ser
tipicamente uma propriedade suiça. Aproximadamente 2/3 dos
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2,9 mi lhões de açoes com direito a voto sao mantidos dentro
do país(as ações registradas). O resto(ações ao portador) e
cotado tambem em Paris, Frankefurt, Amsterdã, Dusseldorf e
Viena. Ao contrario das empresas produtoras de alimentos que
praticam a integração vertical, a Nestlê não possui pnanta-
çoes nem fazendas de criação. Seu domínio de atividade per-
manece exc~usivamente na indGstria alimentar, limitando-se
ã compra de matérias-primas e ã sua transformação em bens
alimentícios de longa conservação, atraves de processos in-
dustriais.

Em 1982, as venda~ mundiais da
Nestle caíram para USS 13,3 bilhões, enquanto em 1981 atin-
giram US$ 13,6 bilhões, segundo revelou em Lausane, Suíça,
sede da empresa, o presidente Arthur Furer, no encontro anu
al dos acionistas, em maio de 1983. O lucro liquido, entre-
tanto, aumentou de US$ 169 milhões em 1981 para US$ 192,5
milhões em 1982. Segundo Furer, a Nestle enfrentava proble-
mas nesta epoca. A empresa estava particularmente exposta ã

desvalorização cambial, ao protecionismo crescente e ao
grande endividamento dos países do Terceiro Mundo. Essas com
plicações foram enfrentadas atraves de cortes n~ produção e
do fechamento de fibricas nãc lucrativas. A Nestle diminuiu
o nGmero de suas fibricas em todo o mundo, de 302 para 285,
e cortou o seu quadro de funcicnários de 145,8 mi 1 para
141,5 mil, mas não foram reduzidos os investimentos em mar-
keting e pesquisa.Apesar das dificuldades, Furer disse aos
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acionistas que estava confiante no futuro da empresa, devido

ã sua sólida base financeira.

Os alimentos continuam sendo o
principal interesse da Nestle. Mas a diretoria estã tambem
procurando negócios inovadores, como pequenas empresas priv~
das com falta de uma rede de vendas internacional ou capital.
Ou expansão no setor farmacêutico(Alcon) ou no setor de cos-
mê t t c os t U Dr e a l ) . Outra via ê a de tecnologia, mãquinas e
fãbricas de processamento de alimentos e a engenharia genêt~
ca.

BIBliOTECA 30'DECK R
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4.2.2. A Su~sídiãria Brasileira

A marca Nestle começou a apare-
cer no mercado brasileiro nos idos de 1900. Um escritório de
representação da Nestle and Anglo Swiss Condensed Milk Comp~
ny, situado no Rio de Janeiro, recebia os pedidos de ataca -
distas e os encaminhava ã Suíça. Os produtos importados eram:
Leite Condensado Milkmaid e Farinha Lãctea Nestle.

A primeira fãbrica surgiu no
Brasil em 1921, na cidade de Araras(SP), atraves da aquisi -
ção da Companhia Ararense de laticinios. A produção iniciou-
se com o leite condensado "Milkmaidll

• Em 1924, a f âb r í c a pa~
sou a produzir tembem a Farinha Lâctea Nestlê. Em 1928, pas-
sa a produzir "Leite Ninho" e "Lactogeno"; em 1931, "Ne s t c q e
no"; em 1932, "E1edon e "Nescau"; em 1935, "Creme de Leite"
e "Ideal"; em 1944, "Pelargon"; em 1950, "Milo". Em 1953,in2.,
ciou-se a diversificação da empresa. Foi lançado o Nescafe,o
primeiro cafe soluvel produzido no pais e que, em 1956, com~
çou a ser exportado. Em 1959,foi lançado o chocolate com lei
te Nestle; em 1962, a linha Maggi; em 1967 foi adquirida a
fãbrica de Biscoitos São Luiz.

Desde 1921 ate 1959, a sede da
empresa funcionou na então capital do pais, a cidade do Rio
de Janeiro. De 1959 ate hoje, a sede está localizada em São
Paulo.
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Em 1940, a Cia. Industrial e Co-
mercial Brasileira de Produtos Alimentares - CICOBRA - suce-
de ã Nestlê and Ang1o-Swiss Condensed Milk Company.

-DATAS DE IMPLANTAÇAO DE F~BRICAS

1921 - Araras(SP) - (Leite)
1937 - Barra Mansa(RJ) - (Leite/Refrigerados)
1946 - Araraquara(SP) - (Leite)
1952 - Porto Ferreira(SP) - (Leite/Maggi)
1957 - Três Corações(MG) - (Leite)
1957 - Fãbrica de Choco1ates(SP)
1962 - Ca1cio1ãndia(MG) - (Leite)
1963 - Araçatuba(SP) - (Leite)
1964 - Ibiã(MG) - (Leite)
1967 - Fabrica de Biscoitos(SP)
1971 - Caçapava(SP) -(Chocolate)
1972 - Fabrica de Sorvetes(SP)
1974 - são José do Rio Pardo(SP) -(Maggi, Baby Foods,

Cereais)
1975 - Campos do Jordão(SP) -(~gua Mineral)
1976 - Ituiutaba(MG) - (Leite)
1980 - Ttabuna(BA) - (Leite)
1982 - Uberl~ndia(MG) - (nReimassas")
1983 - Montes Claros(MG) - (Itasa - leite)



-204-

-PRINCIPAIS DATAS DE LANÇAMENTOS DE PRODUTOS

1921 - Leite Condensado Mi1kmaid(Moça)
1924 - Farinha Lãctea Nestlê
1928 - leite Ninho e Lactogeno
1931 - Nestogeno
1932 - Eledon e Nescau
1935 - Creme de Leite e Ideal
1939 - Nessucar
1944 - Pelargon
1950 - Mi lo
1953 - Nescafe
1958 - Neston
1959 - Semi1ko e Molico; Chocolate com Leite Nestle
1960 - Muci10n
1962 Sopas e Caldos Maggi
1963 - Fortifex
1964 - Prodieton
1965 - Nidex
1967 - Biscoitos são Luiz
1968 - Alimentos Inf. Homogeneizados e Gelatinas JEM
1969 - Nanon
1971 - Quik; Superge1ados Findus
1972 - Alimentos lnfantis Homogeneizados Bebê e Ju-

nior; Sorvetes Yopa; Cereais Infantis (arroz,
aveia, centeio e cevada)

1973 - Iogurtes e leite Gelificados Chambourcy; Nove
Nescafe (embalagem de vidro); Novas varieda-
des de Biscoites São Luiz ..
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1975 - ~gua Mineral Minalba
1980 - Chocolate Suflair
1981 - Queijos petit suisse Chambinho; Chancy
1982 - Chocolate Lollo; Nestea(bebida instantâ

nea); Biscoito Salclic
1983 - Bolo Floresta Negra(sorvete); Flanby(flan);

Nescafê Casa Grande; Chocolate Surpresa;Ch~
colate com leite granulado Eden; Pizza e Ca
nelone Findus.
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4.3. A Dinâmica de Orescimento da Nestle

Desde o inicio de suas operaçoes
industriais no pais, em 1921. ate o ano de 1953, a empresa
concentrava seus negócios na linha de produtos ã base de
leite, tendo os seguintes produtos no mercado: Leite Conden-
sado Moça, Farinha Lãctea Nestle, Leite Ninho, Lactogeno,Ne~
togeno, Creme de Leite Nestle, Eledon, Pelargon, Milo e Nes-
cau. A comercialização destes produtos depende das condições
de produção do leite, que por sua vez depende de boas condi-
ções climãticas para uma boa safra e de um mercado regulari-
zado. Para não ficar sujeita às injunções de fatores impond~
rãveis como o sol e a chuva, a empresa vinha procurando dimi
nuir a sua dependência do leite.

Os esforços de diverficação da· subsidiãria bra
sileira tiveram inicio em 1953, com o lançamento do Nescafe,
o primeiro produto fora da linha de leites, mas sã foram ace
lerados no final da decada de 1960, com a abertura do leque
de produtos. Até então, a Nestlê ~~pendia fundamentalmente
dos produtos ã base de leite. Atualmente, alem do leite,
ela manipula cafe, cacau, carne, legumes, farinha, pescado,
frutas e âgua mineral, com as marcas Nestle, Maggi, Chambou~
cy, Minalba, Yopa e São Luiz. Os novos produtos lançados não
fugiram ã vocação natural da empresa, que e a ãrea de alime~
tos. Fora desse campo,a empresa matriz realizou incursões,
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no ramo oftalmolõgico(Alcon) e numa rede de lanchonetes com
a marca Bob's(Libby).

No periodo de 1956 a 1970, o
diretor-presidente, Sr. Oswaldo Bal1arin, foi o responsável
pela abertura da empresa no rumo da diversificação. Sendo a
Nestle conhecida como uma das mais antigas fabricantes mun-
diais de chocolate, inicialmente optou por montar ou adqui-
rir uma ind~stria chocolateira no Brasil, considerando a
importância do Pais como produtor de cacau e aç~car.

Em 1957, depois de estudos e
pesquisas, optou por adquirir a fábrica de Chocolates Garda
no S/A em são Paulo, reconhecida como a melhor chocolateira
da epoca. Apesar da boa qualidade dos seus produtos, a in -
d~stria funcionava ainda sob moldes arcaicos, produzindo m~
is de 400 produtos e embalagens diferentes, de acordo com
as oscilações da demanda. Seguiu-se então um periodo de mui
tas adaptações, como a elaboração do catálogo de matérias -
primas, novos processos de produção, controle, estoca;em,ve~
da e distribuição. Em 1958, a Ger~ncia de Produtos Chocola-
tes foi criada, assumindo o Sr. Jean Pierre Brulhart, que
se tornou posteriormente o diretor-presidente da empresa.
Foi estudada a necessidade de introduzir novos produtos e
embalagens com a marca Nestle. Em 1959, foi então lançado o
ChocoJate com Leite Nestlê e a empresa Gardano era absorvi-
da pela Cia. Brasileira de Choco1ates{CHOCOBR~S). Em 1961,
esta era incorporada ã CrCOBRA.
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Em entrevista concedida, o Sr.
Ballarin diz ter conduzido sua administração por qU3tro lIes
t r a das rr, a s a b e r :

"Pr omove r. o desenvolvimento da Empresa, nao
apenas nos produtos clãssicos, mas estimulan-
do a sua diversíficaçãolJ.

IIDentro desta ordem de idéias, carrear para
o Brasil investimentos e inspirar nos aciani!
tas a confiança pelo País, mesmo nos momentos
difíceis, convencendo-os a construir as fãbri
cas de Ibiã, Araçatuba e a adquirir a fãbrica
de Calciolândia, em 1963, quando muitos viam
o futuro do Brasil com pessimismo. Procurar e.!:!.
caminhar os investimentos para setores novos
para nos no Brasil, como Chocolates e Biscoi-
tos 11 •

IJSeja pelo desenvolvimento, seja pela di-
versificação, a empresa foi se tornando ~ada
vez maior e mais complexa, com problema- no-
vos para a época, o que estimulou o meu inte-
resse pelos problemas de Organização: passei
a estudar a fundo os conceitos e tecnicas mo-
dernas de organização, procurando não apenas
aplicar as recomendações recebidas como adap-
tã-las ao nosso meio e às nossas necessidades".
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"Nem o desenvolvimento da Empresa, nem
a diversificação, muito menos a organiz~
ção, teriam sido possiveis se o homem
não tivesse contribuido para isso, moti-
vo pelo qual o aspecto humano sempre me-
receu de minha parte a máxima prioridade".

(Revista "Atualidades Nestle",
n9 54, 1979, p. 6)

Em 1962, dando continuidade ã es
trategia de diversificação, foi lançada a linha de sopas e
caldos desidratados Maggi, a partir da mat~ria-prima proces-
sada inicialmente na fábrica de Porto Ferreira. Em 1967, foi
adquirida a fábrica de biscoitos São Luiz, em São Paulo.

Em 1971, o Sr. Jean-Pierre Bru-
lhart assumiu a Presidência da empresa, em substituição ao
Sr. Oswaldo Bal1arin. e em sua gestão deu continuidade
estratégia de diversificação. Em entre~ista concedida

-a
em

1971, o Sr. Bru1hart dizia o seguinte, quanto ã estrategia
da empresa:

"O objetivo da diversificação nao ~ aba.!:!,
donar o leite, tanto assim que foram insta
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ladas novas fábricas, ampliando nossa c~
pacidade de transformação. O que quere -
mos e ficar menos dependentes de um uni-
co produto. Com isso a empresa fica me -
nos vulnerável tambem e, ocorrendo um p!
ríodo de produção anormal no campo, o re
sultado final da empresa nao sera tão
afetado. Nosso prop~sito ê manter o
"business running" Suavemente e continu-
ar diversificando nossa produção. Temos
interesse em todas as áreas do setor ali
menta r pois esse e o nosso negócio. Est~
mos acompanhando sempre o mercado, incl~
sive nós próprios pesquisando todas as
áreas dos produtos de alimentação. E on-
de houver possibilidades, lã estaremos,a
proveitando a experiência centenaria do

1-11 ( 71)nome Nest e . Rev. Banas, novo

Ainda nesta mesma entrevista de
1971, o Sr. Brulhart analisava que a industria alimentícia
cresceu em media 4,9% ao ano no período de 1949 a 1959; cre~
ceu 3,4% ao ano entre 1959 e 1969. Em 1968, cresceu 14%; em
69, 11%; em 70, 8%. A produção da empresa cresceu, no perío-
do de 1960 a 1970, entre 8% e 9%.
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"Em relação a outros setores da industria
de transformação, a indústria alimenticia a
presentou menor crescimento e menor rentabi
lidade nas decadas de 50 e 60. A baixa ren-
tabilidade(m~dia de 5% ao ano) vem influin-
do no crescimento mais moderado do setor
alimentar,jã que reduz a capacidade e o es-
timulo para novos inwestimentos. O mercado
de alimentos ~ considerado, por natureza,i-
nelãstico, o que dificulta o seu desenvolv1
mento e ritmo elevado; alem de apresentar
muitos tabus, que geram resistências mais
intensas âs mudanças na forma de consumo. A
industria alimentar e fundamentalmente ino-
vadora na forma de apresentar os seus prod~
tos e sofre, por isso, as restrições prõprl
as do mercado. Quanto â ba ·xa rentabilida-
de, vários sao os fatores que a condicionam
a um menor nivel: a irregularidade do supr~
mento de materias-primas, que obriga a man-
ter alto o nivel de capital de giro, pagan-
do ã vista na compra ao produtor no periodo
das safras, acumulando estoques para redis-
tribuição durante todo o ano; o processo de
comercialização com limitações de infra-es-
trutura, como o transporte e a armazenagem
na área da produção, c que onera o custo de



- 212-

distribuição; a baixa concentração do comer
cio tambem encarecendo o custo da distribui
ção. Um fator limitativo do consumo e, como
consequênci.a, da rentabi lidade do setor -e
a carga fiscal(IPI e reM). Outro problema
da industria alimenticia e de tecnicas de
conservação para distribuição. Falta toda u
ma infra-estrutura que permita fazer chegar,
em boas condições, aos pontos de venda, pr~
dutos como queijos, etc. Essa ê uma das ca
racteristicas da fase moderna do setor ali-
mentãr:investimentos cada vez maiores na ã-
rea comercial, em distribuição e em servi-
ços nos pontos de venda. Em 1971, a maior
parte dos problemas da industria alimenti-
c i a , que são base das negociações do se-
tor com o Governo Federal, está ligada ã

distribuição, abastecimento e conservação.
Tam5em enfatizam os prob1e~as da an-
groindustria, buscando soluções ccnvenie~
tes, no sentido de introdução de rentabi-
lidade empresarial no campo, reorganização
e renovação tecnolEgica~.

(Revista Banas - 1/11/71)

Em 1971, a empresa expande-se p~
ra a area de conge1ados(peixes e camarões), com a marca Fin-
dus, aproveitando-se de incentivos fiscais concedidos pela
SUDEPE.
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Ainda em 1971, o planejamento da
empresa cobria os 7 anos seguintes. Com o objetivo d~ diver-
sificação, seu problema principal na epoca não era maquina -
ria nem financiamento, mas sim o homem. Para execução dos
planos até 1977, estavam empenhados na preparaçao de pessoal.
Estes planos estabeleciam tambem os objetivos das contas de
lucros e perdas e balanços até 1977. Na avaliação de seu Di-
retor-Geral, os diagnósticos e previsões quantitativas eram
bastante razoãveis. Mas o seu maior problema no planejamento
era o "t í m t n q ? , ou seja, os atrasos na projeção dos prazos
dos lançamentos, em função de dificuldades tecnicas e opera-
cionais imprevistas.

Seguindo a estratégia de divers~
ficação, em 1972 tiveram inicio as operações da fãbrica de
sorvetes, cujo lançamento ocorreu em novembro de 1972~ sob a
marca Yopa, em são Paulo. Para tanto, a empresa investiu no
desenvolvimento de projetos especiais, exclusivos, para ca-
deia de frio, tanto na area da fabricação, quanto nos siste-
mas de distribuição ao varejo e ao consumidor, que garantem
temperaturas constantes mais baixas. Em 1972, também fordm
lançados 4 novos cereais infantis(arroz, aveia, centeio e c~
vada) e 12 novas variedades de alimentos infantis homogenei-
z ad o s t t'b ab y f o od s " eJljunior foods"), ampliando a linha para
30 desses produtos ã disposição no mercado. E em 1973, foi o
lançamento da linha de iogurtes e leites gelificados Chambour
cy, para cuja fabricação a empresa construiu unidade indus -
trial em Barra Mansa(RJ).
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No inicio de 1977, ao analisar as
perspectivas da economia para aquele ano, que segundo os ana-
listas da epoca indicava ser um ano difícil, o Sr. J. P. Bru-
lhart comentava que lia Nestle e uma empresa que raciocina a
longo prazo. Também por isso não estã abalada com a possibili
dade de que ocorra uma certa retração em 1977. De qualquer fo~
ma, o setor alimentício tradicional e o que menos sofre com
essas crises.1I No entanto, declarou que iria rever a política
de diversificação acelerada seguida ate aquele ano. "üe r em os
prioridade a programas de expansão que estejam de acordo com
as prioridades oficiais. Não adianta pensar em linhas de pro-
dução que exijam a importação de sofisticadas máquinas e vul-
tosos investimentos em promoçao e publicidade". Mas prometia
"manter os mercados e segmentos conquistados ", nao pensando
em"retirar produtos ou linhas, nem em se acomodar. em termos
de marketing". Com relação aos planos para a area de produção,
o Sr. Bru1hart declarou que "ultimamente, a Ne s t lâ tem 'i mp la n
tado novas fãbricas com os equipamentos mais modernos que con
segue no mercado internacional, já que recebe informações de
empresas co-irmãs de todo o mundo. Isso tem sido suficiente
para aumentar a produtividadell.

Quanto ã política de pessoal da
empresa para aquele ano, o Sr. Brulhart declarava que 11 não
faremos qualquer corte na área de pessoal em função de possí-
veis dificuldades na economia." Ele assegurava que os progra-
mas de treinamento e aprimoramento do pessoal não seriam sa-
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crificados. Segundo ele, "não estamos pensando em 1977, mas em 1980.
Temos um instrumento fabuloso, que e o planejamento a longo prazo.
P 1 a n e j a m e n t o e o nos s o f o r t e 11. ( R e v i s t a E x ame - 1 2/ O 1 /1 97 7 )

Em 1978, a Nestle ainda obtinha 58%
de seu faturamento na linha de leite, cujo cesempenho depende de u-
ma boa safra leiteira e de um mercado regularizado. Para nao ficar
sujeita as injunções de fatores imponderâveis como o sol e a chuva,
a Nestlê vinha procurando diminuir a sua dependência do leite. Se-
gundo o Presidente da empresa, J. P. Bru1hart, "se o leite vai bem,
a Nest1e vai bem. Mas se o leite vai mal?". Assim o objetivo perse-
guido era que os derivndos do leite viessem a significar de 46% a
48% dos negócios nos 5 anos seguintes e 30% apos 10 anos. Naquela e
poca, o presidente da empresa admitia que era um processo lento,não
só por exigir investimentos volumosos, como tambem pelo fato de a
manutenção da liderança absoluta na linha de leites tambem requerer
vultosas aplicações em modernização e ampliação da capacidade insta
lada.

A Nestle obteve o melhor desempenho
do setor de industrias de a1imentus em 1978 e foi escolhida a empr!
sa do ano pela Revista Exame(Melhores e Maiores). Segundo o Presiden
te,S~. Brulhart, "fomos favorecidos pelo tempo. Tivemos um inverno
excepcional para a pecuãria, com muita chuva e pouco frio, o que
assegurou uma boa produção de leite e a normalização do mercado de
leite em pó." A empresa encerrou o ano com cerca de 1 bilhão de cru
zeiros de capital de giro e uma das menores taxas de endividamento
(0,5%) entre as industrias de alimentos, conseguindo cumprir um dos
objetivos que orientam sua politica: crescer a níveis superiores aos
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da concorrência e aos dos d~mais setores da economia. O Sr. Bru1hart
tambem reconheceu que o êxito da empresa em 1978, foi, em grande pa!
te, favorecido pelo comportamento do mercado, que reagiu favoravel-
mente aos aumentos salariais cOflseguidos. Ainda em 1978, a empresa
adotou uma cautelosa estratégia mercadológica - nao investir na di-
versificação da linha. Segundo o Sr. Brulhart, "não há perspectivas
imediatas para retomarmos uma politica agressiva no mercado de ali-
me n t o s "; Em vez de diluir esforços numa guerra mercadolõgica em vá-
rias frentes, a empresa preferiu concentrar-se em objetivos priori-
tários, como a expansão da produção em seus negócios existentes(ch~
co1ates, café s o l iiv e l , leite).

Na estratégia empresarial da Nestlé,
a comercialização e o marketing têm papel relevante~ Segundo entre-
vista de um dos diretores da matriz Suiça(Revista Exame, março,1971),
lia Nestlé reconhece que a comercialização e ponta-de-lança da empre-
sa. Aqui se praticava o markeitng antes que a palavra existisse. r
um marketing que não pode ser estandardizado. sê o metodo de traba-
lho e o "approach" intelectual dos problemas comerciais são comuns a
cada empresa associada. Todas as nossas divisões têm orçamentos pr~
pr.ios, mas o de marketing e o mais importante e o que recebe maior
verba. Não vi até hoje um orçamento de marketing-misto, no qual a d~
reção geral interfere na pollticd de marcas, etiquetas e embalagens.
Nos nos esforçamos para que a emralagem e a marca de um produto se-
jam as mesmas para todo o mundo. Mas essa centralização não prejudl
ca os resultados, pois cada subsidiária faz ligeiras adaptações ao
mercado regional".

Uma das razoes do sucesso da Nestlé,
segundo este mesmo diretor, é a autonomia de seus diretores region~
is. Eles são mais ou menos 1 ivres para tomar decisões de marketing,
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administrativas e financeiras. Apenas mantem a Suiça informada de
suas decisões. No lançamento de um novo produto, recorrem ã matriz
para os testes finais, mas são eles que decidem o tipo de equipa-
mento ou processo de produção. Mas os novos produtos lançados em
um pais jâ foram antes experimentados em outro. Alem disso, contam
com a assistência tecnica da Suiça. Uma entrevista feita com o d1
retor-geral da subsidiãria brasileira em 1971 t Jean Pierre Brulhart,
(Revista Banas, nov/7t), confirma alguns destes dados.

Segundo ele,II ... em materia de novos
investimentos, quem fornece o dinheiro e o acionista e, por isso,
deve ser consultado. Mas em materia de gestão e mercado, temos in-
dependência, não hã duvidall

• A imagem tambem ê um fator nunca rele
gado na formulação da estrategia empresarial da Nestlê. Reconheci-
da como de ~grande idoneidade e seriedadell

, conforme 'um de seus di
reotores, a empresa e obrigada a zelar por estes conceitos, o que
a obriga, por exemplo, a fazer grandes investimentos na ãrea de
pesquisa cientifica, particularmente no campo da pediatria. Nessa
linha de preocupaçao com a imagem que ela criou, em 1978, o Centro
Nest1ê de INformação ao Consumidor, que tem, segundo a empresa, "o
objetivo de submeter ã critica, de forma ampliada, o procedimento
comercial da Cia. IIAlem de atender a eventuais queixas dos consumi
dores,o Centro mantem contatos com escolas e órgãos publ icos e pri
vados ligados ã nutrição. (Revista Exame-26/09/79)

Em 1980, o Sr. Alexander Mahler assu
miu o cargo de Diretor-Presidente da empresa, em substituição ao
Sr. Jean-Pierre Brulhart. Nesta epoca, o Sr. A. Mahler declarou que
nao pretendia mudar, em linhas gerais, a politica da empresa,apenas
achava essencial enquadrar essa politica dentro das linhas prioriti
rias do governo brasileiro, no plano econômico e social. A inflação
era um dos pontos que o preocupava, pois, segundo ele, poderia ser
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um fator destruidor do poder aquisitivo aa população.Os planos
da empresa para a decada de 80 perseguem a meta de diversifi-
cação. Como os Presidentes anteriores, o Sr. Mahler declarou
que "Qu e r em o s depender cada vez menos do leite em po e ampli-
ar a participação dos outros produtos".(Gazeta Mercantil -

19/11/81 )

No final de 1980, o Sr. Mahler
previa uma redução dos investimentos da empresa na expansao
de suas linhas de produtos em 1981. Segundo ele, "esta redu-
ção faz parte da prudência recomendada pelo Governo ao setor
alimentício, que não devera crescer mais do que 3 a 5%, de
acordo com a vontade ofi ci a 1". (No per; odo de 1975 a 1979, o
crescimento anual desta industria vinha sendo de 8 a 10%).
Segundo ainda o Sr. Mahler, 110 problema num período de difi -
culdades econômicas e que o governo interfere no ritmo de
crescimento industrial, com riscos sociais, e fica muito dif;
cil convencer os acionistas a aumentar os investimentos, im-
plicando uma futura defasagem da industria frente ao crescimen
t o d em o 9 r á f i c o dom e r c a do". (G a z e t a ~1e r c a n til - 2O / 1 1 / 8 O ). p~
ra 1981, o Sr. Mahler estimava um bom crescimento para o mer-
cado interno, apesar dos p r e n iin c i o s de recessão. "Não acredi-
to que as dificuldades sejam tão devastadoras. O ajuste econ~
mico do consumidor à maior liberalidade no co~trole de preços,
e das industrias a um ritmo menor de crescimento, pOdera ser
no máximo, doloroso, mas não traumático."

Ainda em 1980, foi implantada a
divisionalização da empresa. Na antiga estrutura. abaixo da
Presidência situavam-se 6 areas. correspondentes às funções
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bãsicas desempenhadas pela empresa: Produção, Marketing, A-
bastecimento, Finanças e Contabilidade, Planejamento e Sist!
mas, Jurídica. A Minalba e a Chambourcy, empresas juridica-
mente independentes, ficavam fora dessa estrutura. A ãrea de
Abastecimento, por exemplo, era responsãvel por todas as
compras de materias-primas e de embalagens, transportes, im-
portação e exportação, etc. Esta estrutura mostrou-se super~
da, porque o crescimento da empresa - 13% ao ano, de 1969 a
1979, em volume físico - passou a exigir maior descentraliz~
ção das decisões e maior agilidade das operações, existindo
o risco de uma hipertrofia das funções. Um dos diretores da
empresa afirmou "r f â c i l avaliar as dificuldades enfrentadas,
por exemplo, pelo diretor de produção, obrigado a balancear
seu tempo entre quase 400 produtos, desde o leite - cuja pr~
dução estã espalhada por 8 fãbricas - ate aqueles de impor -
t â n c i a ma r g i na 1 II • (Revista Exame - 6/05/81)

A divisionalização objetivou CO!

rigir tais distorções, permitindo a uniformização de esfor -
ços em todas as ãreas. A nova estrutura compreende dois gru-
pos de divisões. O primeiro e formado por quatro Divisões 0-
peracionais, cada uma atendendo a uma determinada linha de
produtos:

1) Leites, produtos infantis, dieteticos e bebidas
instantâneas;

2) Chocolate, biscoitos, produtos Maggi e culinãri-
os; (posteriormente englobou o segmento de Gran-
des Utilizadores);

3) Chambourcy, Yopa e Findus;
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4) Minalba

(As duas ultimas, em 1983, cons-
tituíam uma unica Divisão: Produtos Refrigerados, Congelados
e ~guas

As Divisões Operacionais cobrem
desde a fabricação ate a comercialização dos produtos abran-
gidos. A comercialização através das filiais, entretanto
envolve alguns aspectos especiais: enquanto as praças de são
Paulo, Rio de Janeiro, são Carlos(SP), Porto Alegre e Curiti
ba passaram para as mãos das quatro Divisões Operacionais,as
sete filiais do Centro e do Norte do País(Belo Horizonte,Br~
silia, Salvador, Recife, Fortaleza. Belém e Manaus) ficaram
com a Divisão de Serviços de Marketing. As Divisões Opera -
cionais t~m responsabilidade sobre os resultados obtidos por
seus produtos, o que lhes dã autonomia para fixar e seguir
estratégias próprias, desde que se enquadrem na política gl~
bal da empresa.

o segundo grupo engloba seis Di-
visões Corporativas, que compoem junto com a Presid~ncia o
"Corpcrate Management". Exercem as funções de planejamento,
coordenação, controle e serviços as Divisões Operacionais.
são as seguintes Divisões:
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1) Juridica, Pessoal e Comunicação Social
2) Planejamento e Sistemas
3) Serviços de Marketing
4) Abastecimento
5) Finanças e Contabilidade
6) Tecnica

Em 1983, estas Divisões eram deno
minadas: Juridica, Pessoal e Comunicação Social; Desenvolvi-
mento; Serviços de Marketing; Abastecimento; Administrativa;
Tecnica.

Para se avaliar o tipo de ativida
de exercida pelas Divisões Corporativas, tomemos como exemplo
a ãrea tecnica. Esta não se ocupa de assuntos tecnicos espe-
cificos de cada Divisão Operacional, mas do planejamento glo-
bal da empresa nessa ârea(controle de qualidade, serviços de
infra-estrutura, etc) . Segundo fontes da empresa, as Divisões
Corporativas podem ser definidas como o IIthink tank" da em-
presa, ou seja, o reservatório de ideias e pensamentos, nas
áreas de planejamento, pesquisa e coordenação. Entre suas pri~
cipais atribuições estão ainda a IIfiscalizaçãoll das Divisões
Operacionais e a transmissão de experiências entre elas, o
que contribui para garantir uma conduta de conjunto a toda a
empresa-o

A empresa, com a divisionalização,
esperou obter agilização das decisões e das operações em to
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das as areas, na medida em que as Divis5es Corporati~~s fo-
rém pressionadas a acelerar o fluxo de atendimento às divi-
s5es Operacionais. Em segundo lugar, objetivou gerar uma
maior consciência da rentabilidade de cada produto com o
consequente aperfeiçoamento da gestão da empresa em geral.
Em terceiro lugar, objetivou um maior envolvimento dos fun-
cionãrios no processo de decisão e aprimorar sua formação
profissional. Para contornar o fator negativo da nova es-
trutura que é a tendência ao isolamento das varias divis5es,
a empresa planeja melhorar as comunicaç5es dentro da empre-
sa, através, inclusive, da publicação de um jornal interno.

Quanto ao eventual aumento de
custos, que tradicionalmente é uma das desvantagens da divi
sionalização, a empresa declarou na época que, numa conjun-
tura inflacionaria, era quase impossível identificar o au -
mento de custos provocado estritamente por essa reformula -
ção administrativa. No entanto, houve um aumento de pessoal
no topo da hierarquia: na nova estrutura, contam-se onze
diretores(incluindo o Diretor-Presidente) contra sete no
antigo organograma. A divisicnalização pôs em evidência o
cus:o corporativo da empresa (pessoal, aluguéis, serviços,
etc), anteriormente diluído nos custos gerais. E a empresa
ainda não havia encontrado um criterio ideal para a reparti
ção desses custos. Na epoca da divisionalização, a base de
calculo era o volume de negócios, mas havia quem defendesse
o rateio por volume de serviços.
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Em 1980, a empresa apresentou um pr~
juizo da ordem de Cr$ 200 milhões, devido ã defasagem entre os pre-
ços a serem pagos ao produtor, estabelecidos pela SUNAB, e os preços
de leite em pô, tabelados pelo CIP, segundo o Presidente, Sr. Mahler.

Em 1981, a empresa verificou melhor
comportamento das vendas de leite em pô. Os Gnicos produtos que apr!
sentaram queda de vendas, da ordem de 10% a 20%, foram farinhas,all
mentos infantis, chocolates e iogurtes. Naquele ano, a empresa viu o
inicio da recuperação das margens de lucro da maior parte dos seus
produtos, pois o Conselho Interministerial de Preços(CIP) liberou
grande parte da indüstria alimenticia de seu controle.

Em 1981, o Sr. Mahler declarava que
"os empresãrios deveriam cuidar mais de atender bem o governo e, a!
sim, evitariam perdas demasiadas", indicando que a Nestlê acredita-
va que jã aprendera a interpretar o que diz o governo brasileiro e
se preparava com antecedência para as novas medidas. Naquele ano,a
Presidência preocupava-se com a queda da rentabil idade da empresa
desde 1975, cuja cuasa era atribuida ao leite em pô.

Em novembro de 1982, ° Sr. Mahler,
diante dos bons resultados da empresa naquele ano, declarava em
entrevista (Gazeta Mercantil, 16/11/82) que "rio s s o segredo talvez
tenha sido acreditar no que dizia o ministro Delfim Netto, sobre
as dificuldades prevista para a economia brasileira.1I Prevendo as
dificuldades, ele procurou ajustar administrativamente a empresa,e
principalmente, convencer os acionistas e reinvestir os lucros no
proprio negôcio. Seu objetivo era perseguir a capitalização da em-
presa, de modo a operar com volume alto de capital de giro prôprio
e escapar dos elevados custos financeiros do mercado.



-224-

Em outra entrevista(Revista Exame~
Melhores e Maiores,1983), o Sr. Mahler, analisando os resultados
de 1982, declarou:

tiA partir de 1980, quando foi detectada uma fase
de dificuldades na economia nacional, nossa Empresa
adotou uma estrategia agressiva, para buscar reduzir
os efeitos da crise que despontava, sobre os nossos
negócios. O principal traço de nossa politica foi
definir os objetivos da Empresa de acordo com os re-
cursos disponiveis e procurar atingi-las dentro de
um equilibr;o no conjunto de resultados. Foi preciso
redobrar nossos esforços de treinamento para os 10
mil colaboradores e exigir mais criatividade nas are
as de produção e marketing. Alem disso, promovemos
nossos lançamentos, mudamos o formato de diversos pr~
dutos, tornando-os mais acessiveis,e eliminamos aqu!
les cuj.a venda era i n s t qn t f t c an t e ;"

. Em 1982, o CIP ainda controlava uma
boa parte das materias-primas utilizadas pela empresa e cerca de
40% dos produtos finais comercializados. Os preços de seus produ -
tos aumentaram em media 82%, inferior ã taxa inflacionâria(95%),e~
bora os custos de algumas materias-primas tambem não acompanhassem
a evolução da inflação. Os preços do leite e do cacau aumentaram
apenas 56%.
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Naquele ano, a Nestlê, em termos li
quidos passou a credora do mercado financeiro. A empresa elevo~ o
capital de Cr$ 8,802 bilhões para Cr$ 21,880 bilhões, mediante re-
investimento de boa parte dos lucros de 1981, fortalecendo o capi
tal de giro e atenuando os efeitos da elevação das taxas de juros
cobr~dos pelo mercado financeiro. As aplicações financeiras rende-
ram receitas financeiras liquidas no montante de Cr$ 691 bilhões.

No final de 1983, o Sr. Mahler, ao
comentar os resultados da empresa naquele ano, declarava que "No!
sa receita e que sõ investimos depois de acumular recursos prõpri
os, e isto nos garantiu um alto grau de liquidez em 1983, liquidez
esta que foi protegida para fazer frente ao investimento que pre-
viamos fazer". Sua opinião, era de que" as três milhões de bocas
novas" (recêm-nascidos) que ingressam anualmente no mercado consu
midor brasileiro são uma garantia suficiente para que a empresa
continue a investir no Pais, apesar das suas previsões de empobr~
cimento da classe media, seus consumidores por excelência.
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o Relatório de Diretoria do exer-
cício de 1983 revela com clareza os problemas enfrentados pe-
las empresa e as estrategias adotadas ~~ra fazer face as difi
cu1dades da economia brasileira a partir de 1979:

"Todos sabemos que 1983 foi um ano crítico,
durante o qual as dificuldades se acentuaram
na vida econômica do País, tornando mais
problemãtico, ao setor privado, seguir assu-
mindo seu papel histórico de maior provedor
da poupança interna ... torna-se cada vez
mais dificil ao setor industrial obter um
retorno adequado ao capital investido e, da
mesma forma, praticamente impossível a r.eali
zaçao de novos investimentos com rendimento
superior ao custo do dinheiro.

Os indícios de dias difíceis para a econo-
mia brasileira que jã ao final de 1979 come-
çaram a despontar, com o segundo choque do
petrôleo e a elevação das taxas de juros in-
ternacionais antecipavam que o tempo de bo-
nança chegava ao fim e que não só o País co-
mo tambem as empresas precis2vam ajustar-se
ã nova realidade. Não foi f âc í l , para aque-
les acostumados ao então crescimento espeta-
cular do Pais, acreditar que o "Milagre bra-
sileiro" tivesse se desvanecido ...

Nossa empresa, ao pressentir as profundas
mudanças que iriam alterar de forma dramãti-
ca as perspectivas economicas cuja intensid~
de e duração ate então eram ignoradas, esta-
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beleceu como principal tarefa adaptar todo
seu aparelho mercadológico de produção~ de
vendas, de planejamento financeiro e suas
estruturas organizacionais, para enfrentar
o embate da drãstica passagem de uma situa
ção de euforia de crescimento do pais para
um desaquecimento econômico. E agora~ em
1983, a Cia. vem de colher os frutos desse
comportamento~ que devem ser creditados,em
grande parte, ã adoção de uma politica de
racionalização, dinamização e conscientiza
ção, aliada a um programa de grande auste-
ridade nos gastos, que colocou em prãtica
desde 1980 ...

Apesar do crescimento do volume fisico,
da continuidade de sua politica de auster!
dade em despesas correntes de custeio, da
rigida administração do capital de giro em
consonância com o elevado custo para fina~
ciâ-lo, o nivel proporcionalmente baixo do
reajustamento dos preços fez com que o re-
sultado operacional bruto de 1983 da Cia.
apenas fosse idêntico ao de 1982, em ter-
mos percentuais".

Em 1983, a empresa adotou uma polI
tica de combate ã queda do mercado, ã retração do consumo, com
uma maior dinâmica de comercialização e vendas. Foram realiza-
dos lançamentos de novos produtos, adotadas novas embalagens,
novos rótulos e vãrios ajustes na maioria dos produtos jâ ex;!
tentes, inclusive quanto aos seus formatos, de maneira a tornâ-
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los, financeiramente, mais acess;veis ao consumidor.

no mercado, destacam-se:
Entre os novos produtos colocados
Chocolate "Sur p r e s a ", "Ne s t o n com

C h o c o 1 a t e ti, 11 N e s t e a" M a r a c u j ã e Ma ç ã, p i c o 1e s 11 G a 1 a k e II S t e r e 0" ,

sorvete massa-casqui nha "Da n ky Free 11, "Ch amb i nh o-jte l ", "Fl anby",
bolo gelado "Floresta Negra", Pizza "Findus" c o nq e la d a ç v Ne s c a
f e c a s a G r a n de 11 • A 1êm de s s e s, ou t r os p r o d u tos f o r a m 1a-nç a dos:
suco para refrescos, leite em pó semidesnatado, Curau(põ para
sobremesa), chocolate granulado com leite e gelatinas, total;
zando 17 novos produtos. (Relat. Anual 83)

Em 1983, o Grupo Nestle aumentou
em 10% seu volume de produção, isto e, mais 40 mil toneladas
de alimentos industrializados. Os preços de seus produtos a-
presentaram um crescimento medio de 146% em termos nominais.
Para 1984, a empresa esperava faturar Cr$ 1 trilhão, periodo
para o qual estimava uma inflação de 100%. O aumento de pro-
dução projetado era da ordem de 10 a 15 mil toneladas a mais
em volume(+3%).
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4.3.1. O Negócio de Leite

A linha de produtos ã base de lei
te sempre teve uma grande importância estrategica para a em-
presa. Primeiro, porque sua prEpria origem esti ligada a esta
linha de produtos(os primeiros produtos fabricados foram Fari
nha Lãctea Ne s t lê e Leite Condensado IIt~ilkmaidll), o que levou
ã imagem tradi"cional de uma empresa tipicamente leiteira. Se-
gundo, porque esses produtos sempre representaram uma signifi
cativa parcela nos negEcios da empresa. Em 1983, segundo fon-
tes da empresa, os produtos ã base de leite representaram
48,7% no volume físico e 45,3% r.o faturamento de toda a empr~
sa. Em terceiro lugar, porque os produtos ã base de leite
têm grande importância a nível social, econômico e politico.O
leite em pó, por exemplo, tem grande participação na aliment~
ção infantil. A empresa considera sua obrigação social conti-
nuar" fornecendo leite em pó, mesmo investindo na diversifica-
ção de seus negócios, principalmente porque hã ãreas, como a
Região Norte, onde falta leite natural para atender a demanda.
Alem disso, o leite em po tem a função de regulador do mercado,
d e v i d o ã s e n t r e s s a f r a s do 1e i t e IIi n na t u r a". A ni v e 1 p o 1i t i c o ,
a Nestle sofreu durante 7 anos(1977-84) uma campanha feita por
organizações femininistas e religiosas e por sindicatos em to-
do o mundo, visando o boicote a seus produtos. A principal acu
saçao contra os alimentos infantis do grupo, e mais especifíc~
mente os leites em pó, era de que, graças ã promoção e ã dis -
tribuição de amostras nos países de Terceiro Mundo, as popula-
ções carentes vinham substituindo o leite materno, mais adequ~
do às necessidades infantis, pelos produtos Nestle. Alem disso,
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-declaravam que as maes misturavam o leite em po a agua nao
tratada ou colocavam pequenas quantidades do produto prej~
dicando a saude da criança. Esta campanha encerrou-se no
inicio de 1984, e durante os ultimas sete anos teve forte
impacto negativo sobre a imagem e as vendas da empresa.

Refletindo a importância da l~
nha de produtos ã base de leite para a empresa, destacamos
abaixo a declaração a respeito desta atividade feita em Re
lat~rio de Diretoria, referente aos resultados de 1972:

"Abraçando uma gama polifõrmica de linhas
de produto, não descuramos nem por um momen
to da que constitui. pela importância econô
mica e social. objeto fundamental de nossa
continuada atenção e de nossas intensas pr!
ocupaçoes, ou seja a industria de leites em
po, na qual temos ocupado uma posição de re
levo. A função relevante do leite em po.
quer se a encare sob o aspecto econômico.c~
mo fator de contribuição para o equilibrio
e fomento da economia leiteira, cujas poss~
bilidades no pais estão longe de terem sido
exauridas, e quer se a considere pela expre~
siva significação generica e social do lei-
te como alimento de elevada qualificação a-
limentar. colocou uma vez mais a nossa em -
presa em vigilia de esforços e cuidados, p~
ra vencer possiveis dificuldades decorren
tes das variações climâticas ou de outras
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causas adversasll.

Na fabricação de leite em po no
Brasil, com a Nestle participam 23 empresas, totalizando 44
fábricas e 15.000 fornecedores, em 1983.

A analise da estrategia da em-
presa em relação ã linha de produtos ã base de leite adqui-
re certa complexidade em função das diversas variaveis que
influenciam este negócio, variáveis não só de ordem interna
da empresa, como tambem de ordem externa, principalmente as
politicas econômicas do Governo(agricolas, monetárias, mer-
cado externo, etc.) e as condições climaticas. Assim, a an~
lise da estrategia empresarial relativa ã linha de produtos
ã base de leite se dividira nos seguintes tópicos: Estrate-
gia de Produção, Estrategia de Produto, Estrategia de Preço,
Problemas e Resultados.

ESTRATtGIA DE PRODUÇ~O

Segundo análise feita por A.
Fredericq ( 1980)

liA localização das fabricas de leite Nestle
no Brasil corresponde ã evolução constatada
nos outros paises da América Latina onde a em
presa esta implantada há várias décadas: sua
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instalação começou em locais relativamente
próximos aos maiores centros urbanos, e
foi afastando para regiões menos industri~
lizadas. No Brasil, suas primeiras fãbricas
de laticínios foram implantadas na proximi-
dade das cidades de são Paulo, Rio de Janei
ro e, mais tarde, Belo Horizonte. As fãbri-
cas da decada de 60 jã se encontram mais a-
fastadas desses centros, no interior dos Es
tados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Du-
rante a decada de 70 foram instaladas 2 fã-
bricas de leite em pô: uma no Triângulo Mi-
neiro e uma no Nordeste do pais. Este últi-
mo deslocamento foi provocado pelo regime
de incentivos fiscais que atrai investimen-
tos industriais para essas regiões e por
ser tambem um meio para a Nestlê evitar en-
frentar a concorrência direta com as empre-
sas que compram leite para consumo em forma
fluída.

liA Nestle estã sempre se deslocando, pois,
para novas regiões (principalm€nte regices
de gado de corte), onde se instala como uni-
ca compradora e começa a organizar novas ba-
cias leiteiras. No Brasil, a localização de~
sas fãbricas corresponde a mais uma vantagem:
nas regiões escolhidas, a época de chuvas a-
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contece exatamente na entresafra da bacia
leiteira tradicional. Isso permitirâ a
produção de leite em pó durante a época em
que hã maior falta desse produto no merca
do.

Segundo a Nestle, o sucesso da implan-
tação de suas fãbricas depende de dois fa
tores bãsicos: da existência de uma efi-
ciente equipe de assistência tecnica e da
organização de um bom sistema de recolhi-
mento de leite. Esses dois fatores são es
senciais ao desenvolvimento da produção
leiteira das regi~es escolhidas.~

Em 1981, a maior rentabilidade pr~
porcionada pela cultura de cana era a causa atribuida para o
fato de as industrias terem de buscar leite em ãreas mais lon-
ges. Nesta epoca, a Nestle recolhia leite lIin natura" a distân
cias de ate 1000 km de suas fãbricas, como decorrência da sua
politica de interiorização, visando o estimulo e a evolução da
produção leitelra regional.

Quanto a assistência tecnica aos
produtores, a empresa criou em 1952 a ANPL- Assistência Nestle
aos Produtores de Leite. De acorda com A. Fredericq ,a ANPL
tinha as seguintes funções:
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"Segundo a empresa, a ANPL foi criada para
resolver o problema da irregularidade do for
ne~;mento e aumentar a produtividade, racio-
nalizando a produção de seus fornecedores.
Ela apóia as atividades tecnicas em alguns
pontos bãsicos. O primeiro ê a necessidade
de uma alimentação adequada para o gado, pr~
duzida, na medida do possivel, na própria f~

zenda, para permitir uma economia de rações
concentradas: a ANPL ajuda na formação de pa~
tagens e de capineiras, e incentiva muito a
introdução de silagem nas fazendas. Outra a-
tividade essencial ê sua ajuda na profilaxia
do rebanho e na higiene da produção: seus te~
nicos ensinam, por exemplo, como aplicar va-
cinas e pulverizar o gado contra ectoparasi-
tas, facilitando a aquisição de remedios e
dos equipamentos necessãrios. Participa tam-
bem ativamente da melhoria progressiva do r~
banho: mantem granjas experimentais onde cria
reprodutores de linhagem, para serem vendi -
dos aos fornecedores pelo preço de custo, em
prestações mensais retidas do pagamento do
leite fornecido. Essa assistência financeira
nao se restringe ã venda de bezerros pela e~
presa, mas atinge tambem a aquisição de insu
mos, a construção de silos ou estãbulos,etc.
O trabalho da ANPL ê baseado em pesquisas de
campo regulares, que fazem um levantamento
das técnicas produtivas utilizadas pelos pr~
dutores e da estrategia a ser seguida pelo
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serviço de assistência tecnica, de acordo
com as diretrizes do escritõrio central
em São Paulo."

II A N e s t 1e, g r a ç a s a seu s e r v i ç o d e a j u -
da e i sua constante demanda de leite,que
dã ao produtor a certeza de sempre conse-
guir vender seu produto, incentivou um
aumento espetacular da produção nas regi-
oes em que se instalou. Em Araras, por
exemplo, onde foi implantada a primeira
fãbrica da Nestlê do pais, de uma pequena
produção inicial de 2 mil toneladas de
leite fresco, em 1921, passou-se a indus-
trializar 700 mil toneladas em 1975. Não
se pode afirmar que tal crescimento e de-
vido exclusivamente ã presença da Nestle
na região, mas seu papel foi, sem duvida,
importante.1I

A ANPL, em 1983, atuava junto a
30.000 produtores nos Estados de Minas Gerais, São Paulo,
Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiãs e Bahia. Segundo
a empresa, enquanto a media brasileira de produção vaca/ano

está em torno de 739 quilos de leite, nas areas onde a Nes-
tle atua, esse volume aproxima-se de 1.300 quilos em media.
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Tambem em 1983, a ANPL promoveu 745 reuniões tecnicas, 77
cursos para produtores, 34.998 visitas tecnicas, 439 pa1e~
tras em escolas rurais e 276 excursões tecnicas, introdu-
zindo 2.007 touros de raças leiteiras apuradas e assegura~
do uma reserva de "366.00 toneladas de alimentos para o re-
banho leiteiro, por ocasião da seca. A ANPL conta com 140
tecnicos de nível universitãrio e medio, que atuam no cam-
po junto aos produtores. São eles os responsáveis pela di-
fusão da tecnologia e promoção da produção econômica "do
leite, alem de contribuir para a melhoria da rentabilidade
da exploração leiteira, como"forma de racionalizar custos
e manter o interesse do empresário rural pela sua contínu~
dade. Desta forma é garantido o fornecimento do leite" in
n a t u r a " para a produção do leite em po e dos produtos deri
vados do leite. Nos serviços da ANPL de financiamento aos
produtores e dissiminação de prãticas racionais de manejo
e criação, a empresa tem aplicado taxas superiores a 1,5%
de seus dispêndios totais com a compra de leite.

Quanto as fãbricas, o Grupo Ne~
tle tem hoje 11 fãbricas de leit~ em p5 e derivados de le~
te, locaiizadas em Araras(SP), Barra Mansa(RJ), Araraquara
(SP), Porto Ferreira(SP), Três Corações(MG), Ca1cio1ãndia(
MG), Araçatuba(SP), Ibjã(MG), Ituiutaba(MG), Itabuna(BA) e
Montes Claros(MG). Em 1983, foi iniciada a construção de
uma usina de pré-condensação para processamento de leite em
Jatai(GO).
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A primeira fãbrica surgiu com a-
quisição de uma industria jã instalada, em Araras, para pro-
duzir Leite Condensado, Farinha Lãctea e o primeiro leite em
pô, com a marca Ninho. A estrategia adotada para im~lantação
das outras fãbricas objetivou localizã-las em ãreas de forte

economia agro-pecuãria, prôx;mas às bacias leiteiras. Poste
riormente, adotou a estrategia de interiorização, objetivando
distanciar-se dos granées centros de consumo de leite líqui-
do, para não criar conflitos.

ESTRATtGIA DE PREÇO

Segundo o Presidente da empresa,
Sr. A. Mahler, em entrevista em 1983, "o leite em pô e um
dos produtos de mais baixa rentabilidade para o Grupo Nestle.
Ela foi de 0,4% em 1980, de 4,2% em 1981, declinando para 3,1%
em 1982, não devendo atingir os 3% em 1983. Produto severamen
te controlado pelo CIP, sua baixa rentabilidade, ao longo da
última decada, tem desestimulado investimentos no setor, es-
pecialmente a produção de leite em pó enlatado ... Não obstan
te a elevação do preço do leite em pó para consumo, determi-
nada pelo CIP, quase sempre tenha ficado aquem da inflação,
às vezes de forma bastante acentuada, nos ultimas anos, para
a industria, produza ela leite enlatado ou para fins indus -
triais, o problema não se restringe apenas ao preço final do
produto. O diferencial de preços para leite destinado ao con
sumo e o destinado ã industrialização constitui outro probl~
ma. Em termos de remuneração, afirmavam os prôprios produto-
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res, os valores eram aceitáveis, mas descriminatôrios,
pois nao entendiam a razão tecnica de um considerável dife
rencial(7,5%) estabelecido não em função da qua1idade ou
dos custos de produção, mas exclusivamente em função do
destinatário... Embora concorde que o produto "in n a tu r a "
destinado ao abastecimento urbano deva merecer prioridade
de atenção, entendo, tambem, que o leite destinado ã trans
formação em pô precisa ser contemplado, no mínimo, com a
segunda prioridade ... "

Como podemos verificar por es-
tas declarações, o preço dos leites em pó/llin natura" sem-
pre foi uma variável fora do controle da empresa, visto
que e considerado pelas autoridades econômicas como um in~
trumento de regulação da oferta de leite para consumo e p~
ra industrialização, a sofrer flutuações de acordo com a
prioridade da política econômica do momento, ora para ate~
der a demanda de lei te "j n natura 11 para o consumo, ora pa-
ra atender as reinvidicações das industrias. A fixação dos
preços reflete o conflito entre estes dois setore os pro-
dutores de leite pasteurizado e a industria de ~eite em pó.

Com relação ã rentabilidade da
linha de leite para a empresa, em materia da Revista Exame
(1979), um empresário nacional, concorrente da empresa na
ãrea de laticínios confirmou que e altamente rentãvel para
a Ne s t l ê , tendo declarado que: "sua fi losofia de trabalho
e atuar em zonas novas, onde compra o excedente de leite
mais barato. Após a industrialização, vende a preços de
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-mercado permitidos pelo CIP, com margens bem superiores as
das outras industrias, porque a Nestlê joga no volume: sua
capacidade de estocagem e imensa e ela pode suportar os
custos financeiros que isso implica."

A pritica de comprar o leite ex
tra-cota ê reconhecida pela empresa em um manual explicati-
vo, dirigido aos seus quase 30 mil fornecedores, intitulado
"Quem produz e quem vai produzir leite, acaba de ganhar um
aliado experiente". O folheto explica que "o leite de cota
e a quantidade media foruecida nos três meses de menor pro-
dução do período junho/setembro ou setembro/dezembro, con -
forme a estação de seca da região." O leite em excesso, que
segundo a Sunab vale apenas 61,3% do leite de cota, ê a
quantidade que passar da cota, formada nos demais meses do
ano. A Nestlê, portanto, como uma empresa altamente capita-

1/lizada, leva vantagem sobre as demais pois pode comprar,
transformar e estocar qualquer quantidade de leite em exce~
so (mais barato) dos produtores? (Revista Exame-26/09/79)

O aumento do preço do leite "in
na t u r a II a t a x a s u p e r i o r a i n f 1a ç ã o, r em une r a n dom e 1h o r os
produtores, evita o desvio do gado para abate. E, desta for
ma, a indústria e os laticínios regionais podem normalizar
a produção dos derivados de leite evitando as especulaç~es
de preços no varejo. Segundo o Sr. Mahler, presidente da
empresa, ê melhor pagar mais ao produtor do que ficar sem
a matéria-prima: caso os preços determinados pelo governo
sejam inferiores aos níveis reivindicados pelos produtores
de leite, estes certamente reterão o produto, se as indus-
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trias nâo pagarem mais.

ESTRATEGIA DE PRODUTO

Em 1981, o Sr. A. Mahler, dire-
tor-presidente da empresa, declarava que a tendência do lei
te em pó no mercado interno ê ser substituído cada vez mais
pelo leite líquido - longa vida ou "f n n a t u r a ",

"Podemos ver que metrópoles como Salvador
e Fortaleza se estão cercando de bacias lei
teiras e a tendência ê a população consumir
mais leite liquido, a nao ser em casos de
leite para bebês ou de substituiçâo do lei-
te lIin naturall por problemas de abastecime.!l
t o ". (Gazeta ~lercan"'il -19/11/81)

Esta declaração revela a estra-
tegia que a empresa adotou para a sua linha de produtos -a
base de leite, cuidando de garantir sua presença em outros
segmentos de mercado como o de iogurtes, requeijão e outros
derivados do leite, segmentos que a longo prazo significas-
sem um bom mercado~ e nos quais a empresa-matriz tivesse

11 Know-ho\'I".

o primeiro produto fabricado no
-pals foi o Leite Condensado Moça, em 1921, seguido pela Fa-

rinha Lãctea Nestle em 1924, e do primeiro leite em pó, com
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a marca Ninho, em 1928. Os produtos ~ base de leite e derivados,
que foram lançados, são os seguintes:

-Leites em po: Integral Ninho, Integral Instantâneo
Ninho, Desnatado Molico, Desnatado Instantâneo Mo-
lico, Modificado Lactogeno, Modificado Nanon, Aci-
dificado Pelargon, Modificado Prodieton, E1edon,
Sem~-Desnatado Semilko, Modificado Nestogeno, Inte-
gral Pulvolac

-Leite Evaporado Ideal
-Leite Condensado Moça
-Creme de Leite Nestle
-Farinha Lactea Nestlê
-Iogurtes, Gelificados, flans, queijos "p e t i t suisse"
-Sorvetes

. PROBLEMAS E RESULTADOS

Em junho de 1973 houve uma crise
na produção e no abastecimento de leite "i n natura", no Estado
de são Paulo, em função da estiagem, provocando um d~ficit diã
rio de 600 mil litros. Em função deste problema, a Nestlê de-
cidiu fechar temporariamente sua fabrica de leite em pô de Por
to Ferreira e colocar os 200 mil litros diarios de leite por
ela industrializados ã disposição do consumo da capital pauli~
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ta, numa tentativa de amenizar a crise. A decisão foi tomada
apôs reunião do Sindicato da Industria de Laticínios do Esta
do de São Paulo. Para que a empresa nao tivesse qualquer pr!
juízo, a ela foi con~:~ido pelo Governo Federal a redução da
alíquota do Imposto de Importação de leite em pô, de 45% pa-
ra 2%. Desta forma, a quota de importação de leite em pô da
Nest1ê poderã chegar ate 4 mil toneladas (JB-5/06/73). Em
três meses de acordo, a Nestle deixou de fabricar 2.100 tone
ladas de leite em pó.

Em 1974, o plano de expansao da
empresa previa a implantação de uma fãbrica de leite condensa
do em Calciolândia(MG), a transformação da fãbrica de Três Co
rações de leite em pó em produtora de leites dieteticos, a
ampliação da fãbrica de Ibiã e a implantação de nova fãbrica
deleite em po em Ituiutaba. O plano exige um investimento de
900 milhões de cruzeiros.

Em julho de 1974, a empresa po~
suía o projeto de implantação de uma fãbrica de leite em -po
na região da Sudam . a 200 km de Belem. Esta decisão tomou
como base os seguintes fatores: a) cerca de 50% da produção
de reite em po da empresa era consumida no Norte-Nordeste; b)
a necessidade de fugir dos grandes centros consumidores de
leite liquido, para não criar atritos; c) a constatação de
que onde hã gado de corte e possível construir centros 1eitel
ros. Segundo o presidente, J. B. Brulhart, "c om este projeto,
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a Nestl~ segue a linha pioneira que orientou sua polTtica ne!
tes 54 anos de atividades no Brasil. Procuramos sempre $aber
como deverâ ser a empresa nos pr5ximos dez anos, sem jamais
esquecer que, quanto maior a empresa, maior deve ser seu aju!
tamento aos pl anos governamenta iS. II

Este proje~o nao foi concluTdo,
mas o objetivo da empresa de construir uma fãbrica de leite
em ârea mais próxima da região Norte-Nordeste foi concretiza
do com a fâbrica de Itabuna(BA).

Em 1975, continuaram, embora
bastante diminuidos em relação aos dois anos anteriores, os
problemas de abastecimento, impedindo que a produção de lei-
te em põ integral tivesse sido adequada ao perfeito suprime~
to do mercado. Dentro da politica da empresa, foi dada prio-
ridade para a produção de leites em põ modificados(especiais
para alimentação infantil), cujo fornecimento foi mantido
convenientemente, mesmo com sacrifTcio dos demais produtos da
linha de leites.

A Nestlê, em 1975, coletava
leite numa ãrea de 77.775 quilômetros quadrados. Em 1980 essa
ãrea passou para 157.498 quilômetros quadrados. Para um aumen
to de apenas 10,8% nas entradas globais de leite.
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A fãbrica de Ituiutaba(MG), ina~
gurada em dezembro de 1976, tem capacidade de produção diãria
de 84 toneladas de leite em po, o 4ue equivale a 652.000 li-
t r os de 1e i te 11 i n na t u r a 11, e n t r e 9 u e s p o r 6 2 52 f o r n e c e d o r e s d i -
retos, usinas e cooperativas. A coleta do produto e feita atra
ves de cinco postos de recepção e resfriamento em Minas Gerais
e sete em Goiãs. Essa ãrea de operação compreende 43.000 km2.

Em 1977 houve escassez da produ-
çao leiteira, o que fez com que as unidades fabris da empresa
destinadas exclusivamente ao processamento do leite acusassem
capacidade ociosa.

Em 1978, o Governo pôs em prãti-
ca uma pOlítica de estímulo ã pecuãria leiteira. Este fator,so
mado às excepcionais condições climãticas, favoreceram o cres-
cimento da produção e da produtividade do leite lIin naturall,
nas principais bacias leiteiras do Centro-Oeste, levando a
Empresa a operar, em 9rande parte do ano, no limite mãximo de
sua capacidade industrial. Por outro lado, a empresa se viu
diante de problemas resultantes do desiquilíbrio entre produ-
-çao e consumo. Naquele ano, a empresa a1cançou um aumento de

70% nas vendas de leite em pô. Nesta epoca, 60% de seus negõ-
cios eram apoiados no leite como materia-prima.
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Em 1979, a empresa enfrentava e~
cassez do leite "in natural!, em função de condições climãticas
adversas.

Em 1980, houve retração no consu
mo de leite e derivados motivado pelo aumento dos preços dos
produtos.A empresa tambim enfrentou uma defasagem entre os pr!
ços pagos ao produtor, estabelecidos pela Sunab, e os preços
de leite em pô tabelados pelo CIP. O fornecimento de leite na-
quele ano diminuiu cerca de 25% em relação ao ano anterior. Se
gundo o Sr. Mahler, Presidente, lia mudança da política leitei-
ra tem prejudicado em parte o desempenho dos negocios, devido
aos problemas de escassez ... Levando-se em conta todas as uni-
dades produtoras de leite em pô da Nestle, a ociosidade media
das fãbricas chega a mais de 50%". Os sucessivos problemas do
abastecimento interno de leite, "decorrentes da falta de estI
mulo a certas atividades agropecuãriasl!, levaram a Nestli a
reduzir a participação dos leites nas suas vendas, que ate
1978 era de cerca de 58%. Em 1980, a Nestle transformou em
leite em po 7,2% dos 9,8 milhões de toneladas de leite "in na-
turall produzidas no país.

Em 1981, houve expansao da ofer-
ta de leite "in natural! devido ao aumento da produção e ã re -
tração no mercado de queijos e outros derivados do leite, em
função do aumento de preços ao consumidor, levando os laticí -
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nios a oferecerem maiores quantidades de mat~ria-prima is in-
dústrias. Em 1980, a empresa recebia apenas 15 mil litros de
leite por dia das usinas. Em 1981, comprava dessas mesm?' usi
nas 1 milhão de litros/dia. As oito fãbricas de leite em -po
da empresa tinham capacidade para processar diariamente 3,7
milhões de litros, e processavam 2,8 milhões de litros/dia 0-

riundos das usinas. No entanto, as usinas forneciam apenas 20
a 25% da materia-prima da empresa. O restante era assegurado
pelos seus 26 mil fornecedores exclusivos, que aumentaram sua
produção de +35%. Com eles a Nestl~ mantinha compromisso de
compra: o excesso de oferta iria garantir o abastecimento do
mercado durante a entresafra. A empresa preparava-se para en-
frentar a entresafra do leite com um estoque de cerca de 8 mil
toneladas de leite em po. Naquele ano, com a politica de pre-
ços mais próxima da realidade dos custos, praticada pelo Go
verno, a empresa vendeu mais 15% de leite em pô, nos cinco
primeiros meses do ano, não havendo falta de mercado. No de
correr de 1983, graças a garantia da correção trimestral de
preços assegurada pelo Governo, a produção de leite começou
a rea~ir, o que, entretanto, não evitou que o Governo viesse
a importar 13.500 toneladas de leite em pô, que, reconstitui
das, ajudaram a suprir a escassez moment~nea do produtc A
segurança de preços ao produtor, no entanto, jã ao final do
ano, fez com que a produção reagisse e o setor de leite em
pô apresentou um crescimento de 8% em relação a 1982~ embora
a oferta continue ainda insuficiente para o atendimento da
demanda.

Tambem em 1983, com a aquisiçãe
do controle acionãrio da fãbrica de leite em pô da ITASA em
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Montes Claros, a empresa dava continuidade ã sua política de
se afastar dos grandes centros urbanos, estimulando a produ-
ção leiteira regional, e também de fixar raizes operacionais
sólidas na ãrea de atuação da SUDENE para aproveitamento de
incentivos fiscais.

Ainda naquele ano, houve a cria
çao pelo Ministério da Agricultura da Comissão Consultiva do
Leite - COMLEI, formada por representantes dos setores de pr~
dução, industrialização e do próprio Governo, com o objetivo
de propor uma política nacional para o setor laticinista, en-.
tre outros.
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4.3.2. Cafê Solúvel

A ideia de transformar o conheci
do põ-de-cafê em soluve1 partiu de dois fazendeiros brasi-
leiros. A ideia foi levada por eles mesmos aos 1aboratõrios
Nest1e, na Suíça, em 1930. Seis anos depois, com muitas
pesquisas realizadas, os tecnicos da empresa encontraram a
solução: tranformar o cafê em grão, em pô soluve1. Apesar
de o Brasil haver sido o pioneiro na ideia do cafe solúvel,
foram os EUA, e a Europa os primeiros a instalarem suas
fãbricas. A Nest1e inaugurou a fãbrica de cafe soluve1 no
Brasil em 1953, na cidade de Araras. Em 1956, o Nescafê bra
sileiro era exportado.

Em 1973, a revista Veja(7/03/73)
apresentou a seguinte matéria acerca do cafe solúvel da Nes

1/ _
Vinte anos apos a primeira investida no

campo do solúvel, que conquistou apenas
1,7 do consumo brasileiro de 8,5 milhões
de sacas de cafe por ano(segundo mercado
do mundo, depois dos EUA), a Nest1e faz
uma nova tentativa,amparada por gigantes-
ca promoçao.

Começando pelo Rio Grande do Sul, região
que mais consome o solúvel no país, foi
lançado hã duas semanas o "Nescafe solu -
vel torrado e moído". Ate fins de março,



-249-

o novo produto, sob a forma de graos e em
embalagems de vidro de 50, 100 e 200 gra-
mas, estarã distribuldo.

~o novo i superior ao antigo. Basta lem-
brar que entre um e outro existem vinte
anos de avanços t~cnicos." Apesar de fa-
zer misterio sobre as previsões de vendas
do novo Nescafe, Represas espera lIum cre~
cimento de 30% a 40% no mercado do solü -
vel em 1973." Nem tudo graças apenas ao
recente lançamento da Nestlê, ê claro.
Tranquilamente, como se não falasse da
concorrência, ele anuncia as novidades a-
guardadas para os próximos dois anos: "E-
xistem dezesseis industrias autorizadas a
funcionar no Brasil, mas apenas quatro e~
tão vendendo no mercado interno: a Nestle,
a Dinamo, que começou em 1968, a Cacique,
desde 1970, e a Iguaçu, que lançou o lio-
filizado em fins de 1972. Mas eu tenho in
formações de que a Cacique vai lançar um
novo soluvel ainda em março. Depois devem
surgir os lançamentos da Dominium, Realca
fe, Brasilia e Cocam."

"Tantas novidades sao perfeitamente nat~
rais para Represas, um bem-humorado mexi-
cano, há três anos no Brasil. Ele conta
que, com a eliminação dos subsidias do g~



-250-

verno na compra de cafê pelos torrefadores,
em dezembro de 1971, as fãbricas de solúvel
ganharam condições de competir com os pre -
ços do cafê torrado e moido. Alem disso,e1e
acredita que no Brasil ocorra uma tendência
jã acentuada em outros países como EUA,onde
40% do cafe e consumido na forma de solúvel,
Ing1aterra(85%), Mexico(20%), Argentina(25%).
Para a Nestle, portanto, e ate bom que ou-,
tras fãbricas lancem novas marcas, populari
zando o produto. li! muito melhor ter uma fa
tia menor de um bolo grande do que a maior
parte(80%) de um bolo pequeno, como o de
agora, comenta Represas".

Em 1975, segundo a empresa,
a disponibilidade de frascos constituiu problema pa-
ra a produção do Nescafe. Outro entrave, de maiores
proporções, foi a queda nas exportaç6es brasileiras
de c a f ê solúvel, de modo geral, que também se refle-
tiu sobre as vendas de Nescafe ao E~terior. O pro-
duto continuava sendo, nesta epoca, o líder no merca
do interno, onde detinha ,75% das vendas.

Em 1977, a elevação do pr~
ço do cafe para o consumidor, em níveis que chegaram
a atingir 106%, foi fator determinante da retração do
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consumo que, no caso do soluve1, experimentou queda de ven
das em torno de 20%.

Segundo materia publicada na re-
vista Exame(26j09/79), em 1979, a empresa planejava montar
na cidade paulista de Araras, a segunda fábrica do Nescafe,
cuja produção seria praticamente voltada para o mercado ex
t e r no. No p aí s, o s h ã bit o sal ime n t a r e sai. n d a e r a m m u j t o a r
raigados, inibindo as possibilidades de grandes saltos a
curto prazo. A expectativa, nesta epoca, era vender 2,5 ve
zes a quantidade de 1978 nos 5 anos seguintes. O Nescafe
vinha atingindo vendas de ate 300 toneladas mensais, com
uma participação de mercado de 85%. Comparado com os EUA,
onde o solúvel e responsãve1 por quase 30% das vendas de
cafe, a penetração do solúvel no Brasil e inexpressiva, en
tre 3% e 4%. Por outro lado, este dado mostra que o merca-
do a conquistar pode ser muito amplo. Devido a isto, a em-
presa vem investindo em propaganda para incrementar as ven
das. Segundo um dos diretores da empresa, "Vender Nescafe
e marketing puro; devemos criar o hábito do soluvel nos
lares b r a s i le i r os ", A empresa vem aplicando ate 5% das ven
das do produto em promoções e propaganda.

Em 1983, a Gazeta Mercanti1(9jl1/
83) publicou a seguinte materia sobre o lançamento do Nes-
cafe Casa Grande:
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IIpesquisas indicaram que um amplo seg-
mento do mercado se mantem fiel ao cafê
torrado e mo;do, porque considera o Nes-
cafe fraco demais. A constatação levou a
empresa a desenvolver nos ultimos tres a
nos um tipo de cafê solúvel mais forte
que estã colocando no mercado nacional,
com a marca "Ne s c af s Casa Grandell

•

Rui Calheiros, gerente de grupo de pr~
dutos da Cia., diz que o novo Nescafe tem
o"sabor mais encorp ado -e, portanto, e
mais adequado ao paladar de grandes con-
sumidores de cafe, como ê o caso dos bra
si leiros". Ele admite que o Casa Grande
venha a provocar um efeito de canibalis-
mo sobre a sua marca de cafe soluvel ma-
is antiga o Nescafe Tradição - mas nao
se mostra preocupado com essa perspecti-
va. IIS e i s s o a c o n t e c e r, S e rã um bom n e g~
cio para a Cia.", pois a nova marca cus-
ta 13% mais c a r o ."

IICalheiros não fala sobre expectativas
de vendas, mas elas certamente são oti -
il] i s tas, uma vez que o p r o d u t o e s t ã s e n d o
colocado em praticamente todos os pontos
de venda cobertos pelo Nescafe Tradição.

A distribuição começou a ser feita em
agosto ultimo, mas 50 depois que o Casa
Grande atingiu todo o mercado e que a em
presa passou a anunciã-lo pela televisão
(a campanha entrou no ar domingo passado).
No proximo dia 15, mais de 2 mil out-doors
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anunciarão o produto em todo o Pais e,
a partir dai, a publicidade se limita-
ra a de sustentação, atraves de anun -
cios em revistas e degustações em su-
permercados das principais cidades bra
sile;ras. Paralelamente, consumidores
das class:es s ê c í o= e c Snom t c a s IIAIIe 11811

estarão recebendo em suas casas, via
mala-direta, amostras grãtis do produ-
to. A agência encarregada da conta do
Casa Grande ê a McCann-Erickson. A ver
ba não foi revelado. Tema da campanha:
IIChegou o Nescafe Casa Grande, para
quem saboreia cafe.1I

IINo ano passado foram consumidos pe.!:
to de 3,7 bilhões de xicaras de cafê
soluvel, sendo 3,4 bilhões do Nescafe
Tradição da Nestle, que, segundo Calhei
ros, detem cerca de 90% desse segmento.
O cafê soluvel, segundo ele, represen-
ta apenas 6% dos 62 bilhões de xicaras
de cafê de todos os tipos consumidas a
nualmente no Pais.1I

IICalheiros afirma que o Casa Grande
poderã ter um papel importante na valo-
rização do conceito de cafe soluvel no
Pais, "p r i n c í p a lm e n t e do Ne s c a f s ", "Sa
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bemos que há um publico potencial considerável
para o cafê soluvel mais forte, mas nao conse-
guimos ainda qualificã-los. E e isso que come-
çamos a fazer a~~ra a partir da entrada do pr~
duto no mercadoll

,

"O Casa Grande custarã cerca de 13% mais ca-
ro que o Nescafe Tradição, da Nestle, e sera o
ferecido tambem em três diferentes tipos de e~
balagens: de 50, 100 e 200 gramas. Calheiros a
cha que o novo produto nao tem concorrente, e~
bora a Cacique, com as marcas "Caciquell e "Pe-
1_"e , dispute no mercado com o Nescafe Tradicio
nal .~Hi cerca de doze fabricantes de cafe sol~
vel no Brasil, mas a maioria estã mais voltada
para os mercados do exterior,"
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4.3.3. Biscoitos

Em 1967. a marca são Luiz e as
instalações onde eram fabricados esses biscoitos foram
adquiridas pela Nestle. A partir dai, a pequena fábrica,
localizada em são Paulo. foi sendo gradativamente ampli~
da. Melhorar a qualidade do biscoito passou a ser a pal~
vra de ordem. Verificou-se que haveria necessidade de
novos equipamentos. Máquinas·modernas foram compradas e
instaladas. A capacidade de produção da fábrica cresceu
e conseguiu-se elevar,"e homogeneizar a qualidade dos
biscoitos, com a adoção de novas tecnicas de fabricação.
O corpo de pessoal tecnico da fábrica foi ampliado, com
a contratação de mais especialistas. e novas fórmulas de
biscoitos foram desenvolvidas.Observou-se então que a li
nha de produtos existente não era satisfatória. Alguns
produtos foram mantidos, outros eliminados e novos tipos
foram incluídos, vãrios deles inéditos no pais. Tambem
foram realizadas modificaç~es nas embalagens dos produ-
tos, com base em duas caracter;sticas principais: grande
efeito visual e acondicionamento perfeito do produto, p~
ra preservar sua qualidade. Tambem deveriam permitir uma
identificação facil, mesmo ã distância, dos vãrios tipos
de biscoitos. O logotipo foi mudado e ganhou a cor doura
da, que o consumidor associa a produtos finos. E adicio~
nou-se a palavra EXTRA, com os objetivos de marcar a di-
ferença entre os antigos e os no~os biscoitos São Luiz e
caracteriza-los como produtos fora de serie na qualidade.
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Em setembro de 1972, depois de
cinco anos de todos estes preparativos e investimentos,a
empresa fez o relançamento dos biscoitos são Luiz com a-
poio de campanha publicitãria, que comunicava IIEstã sain
do do forno uma nova geração de biscoitos. São Luiz Extrall

•

Para viabilizar o relançamento, tamb~m foram feitos in -
vestimentas na ãrea de comercialização. Foi preciso trei
nar a equipe de vendas, ensinado-lhes novas técnicas.Cui
dados especiais foram desenvolvidos para se conquistar m~
iores e melhores ãreas de exposição nos pontos de vendas,
que foram abastecidos de material promocional. O forneci
mento dos produtos passou a ser feito em menores quanti-
dades e com maior frequência, levando-se em conta a per!
cibilidade dos biscoitos. Era impcrtante que, ao compra-
los o consumidor recebesse a impressão de produtos que
lIestavam saindo do fornoll

• A campanha de relançamento do
produto sofreu vãrios testes e pesquisas antes de ser co
locada no mercado, a nível de : pesquisas de habitos de
consumo, testes de produto(degustação), testes de embala
gens e de propaganda.

Nesta epoca foram colocados no
mercado 29 diferentes produtos, entre tipos e sabores,di~
tribuidos em 76 modelos de embalagens, a saber: grupo de
salgados{ãgua, salclic, cream cracker, âgua e sal, gerg~
lim, queijo, bono cracker e aperõ); grupo de biscoitos
secos(maria, coco, leite, maizena e 115411); grupo doces
(lincoln cream, rosquinhas de leite, biscoitos com pas-
sas, champagne e palitos de coco); grupo recheados(lara~
ja, abacaxi, baunilha, morango, chocolate; waffers de
limão, coco, chocolate, laranja, abacaxi e baunilha).
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Os objetivos pretendidos apos o
relançamento eram os seguintes: a Nestle, que em 1966 ti-
nha uma participação de apenas 2,6% no mercado de biscoi-
tos, pretendia chegar ao final de 1972 com 4% do mercado.
Era a quarta marca nacional, entre os biscoitos de primel
ra qualidade e o objetivo era conquistar a segunda posi-
ção em 1973.

Em fevereiro de 1982, a empresa
lançou o biscoito Salclic, no segmento de salgados, com
a diferença de ser "moderadamente salgado, para que possa
ser consumido t amb êm com qualquer tipo de d o c e ". Os resu1
tados de vendas foram acima do previsto: em três meses ven
deram toda a produção que esperavam colocar no prazo de
um ano. E , apesar de ter aumentado em cinco vezes a quan-
tidade de biscoitos, ate atingir o limite máximo da capa-
cidade de fabricação, a Nestle nao conseguia volume sufi-
ciente para atender a demanda."A própria conjuntura aju -
dou este produto. Os biscoitos e os chocolates perderam
rentabilidade, ao ficarem muito tempo sujeitos ao contro-

I1e do CIP, o que desestimulou os fabricantes a investir
no desenvolvimento de novos produtos. Com o preço vigia-
do, a industria nao se sentia animada a fazer 1ançamen -
tos de produtos novos, e por isso o Salclic chegou ao
mercado no momento em que os consumidores encontravam-se
ãvidos por novidades", foi a declaração feita pelo Che-
fe de Grupo da ârea Biscoitos e Chocolates da empresa,em
entrevista ã Gazeta MercantiJ(2/06/82). para explicar o
sucesso alcançado com o produto.
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4.3.4. Chambourcy

o negõcio de iogurtes e leite gelificado
começou no Brasil para o Grupo Nestle em 1972. Atraves de
um contrato de Aliança Operacional, celebrado entre a crco-
BRA e a empresa Produtos Gastronômicos Ltda, fói confiada ã

CrCOBRA a fabricação dos produtos Chambourcy, na linha de
iogurtes e leites Gelificados, enquanto a distribuição e
venda seria processada pela outra empresa. Durante 1972,ho~
ve a estruturação da empresa, a nivel de estudos, planejame~
to e concretização da infra-estrutura para operação. Em ago~
to daquele ano, a empresa, originariamente com a razao so-
cial "Produtos Gastronômicos Ltda", foi transformada em so-
ciedade anônima, passando a adotar a denominação de Compa -
nhia de Alimentos Chambourcy e o capital da sociedade foi
elevado de Cr$ 50 mil para Cr$ 3 milhões(valores nominais
de 1972).

Em fevereiro de 1973, no Rio de
Janeiro, foram lançados seis sabores de iogurtes (natural,
morango, maracujâ, goiaba, abacaxi, limão) e três sabores
de leites gelificados(chocolate, baunilha e caramelo), fa -
bricados em novas instalações construidas em Barra Mansa(RJ),
na antiga fãbrica de leite.

A marca Chambourcy pertence a
uma industria de laticinios francesa, que produz na Europa
iogurtes, leites gelificados, queijos, cremes e sobremesas
lãcteas sofisticadas.
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Embora tradicional produtora na
Europa, a empresa lançou sua linha de iogurtes quase três
anos apos a Latic;níos Poços de Calda(LPC) ter colocado
com sucesso, a partir de 1970, os produtos Danone, inaug~
rando o mercado brasileiro de iogurtes requintados, com
sabores ou com pedaços de frutas. No per;odo de 70 à 74,0
mercado apresentou ;ndices de crescimento medio anual da
ordem de 45%. A partir de então, os resultados tem ;hdic~
do taxas menores de crescimento e ate taxas negativas nos
anos mais recentes. Em termos reais, o consumo de iogurte
passou de 40 milhões de potes/ano, em 1971, para 195 mi-
lhões em 1974, e 208 milhões de potes em 1975.

Em 1976, apos três anos de lan-
çamento , a linha de iogurtes e sobremesas lãcteas aprese~
tou-se rentãvel para a empresa.

Em 1978, a empresa produziu 103
milhões de potes de iogurtes e sobremesas, 10% mais do
que em 1977, enquanto o mercado total absorveu 400 milhões
de potes.

Em 1979, a linha de produtos da
Chambourcy já estava bastante diversificada, contendo os
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seguintes itens: iogurtes com polpa de frutas(morango, ab~
caxi, ameixa, pessego, coco, maçã); iogurtes com pedaços
de frutas(morango, abacaxi, pessego, pera, ameixa e maçã);
leites gelificados(chocolate); flans Chambourcy(baunilha/
chocdlate, coco/caramelo, thocolate/caramelo, baunilha/mo-
rango); flans Chambourcy(coco/ameixa, baunilha/caramelo,
baunilha/morango); gelatinas. A empresa ampliou a sua capa
cidade de distribuição indo para as praças de Fotaleza,Br~
silia e Belo Horizonte. Tambem naquele ano, substituiu o
sabor ameixa da linha de iogurtes cremosos pelo sabor de
banana. "De s c ob r í mo s , a t r av à s de pesquisas, que a ameixa
só adquire conotação de alimento quando o consumidor pode
senti-la de fato na boca e não apenas o seu sabor. Por is-
so, a ameixa permanece na linha iogurte com pedaços de
frutas", segundo a empresa.

Em 1979, a marca Danone detinha
33% do mercado; a Chambourcy 22%; Vigor 16%; Paulista 10%;
Batavo 10%; Itambe 5,5%; Leco 2,5%; CCPL 0,5%. Naquele ano,
a produção da Nestle foi de cerca de 150 milhões de poti-
nhos de iogurtes e sobremesas.

o iogurte de morango ê um produ-
to estrategico, por representar 50% da venda de iogurte no
Brasil. Este sabor e ° carro-chefe de todos os tipos de io
gurtes. Segundo a empresa, nesse setor, quem não tem um
bom fornecimento de morango. não vende. De modo a ter ga -
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rantia de fornecimento e eliminar o problema .da tendência
de escassez das safras de morango, a empresa implantou n~
vas ticnicas de cultivo e m~todos pr6prios de industrial!
zaçao e compra na região de Pelotas(RS) e na sua fabrica
do Rio Grande. O morango i recolhido dos produtores, pro-
cessado e congelado na fãbrica do Rio Grande e remetido
para a fâbrica de Barra Mansa(RJ), onde são fabricados os
iogurtes com pedaços de frutas, e para São Paulo para fa-
bricação de sorvetes. Em Pelotas, a Nestle passou a abso~
ver em 1981 cerca de 20 toneladas diarias de morango pro-
duzido na região, contituindo-se no segundo maior compra-
dor da região. Com a introdução de metodos próprios para
a compra - posto de coleta, freteiros que buscam o fruto
nas regiões mais distantes, transporte frigorífico, pesa-
gem na frente do fornecedor, garantia de preço real, en-
tre outros - a empresa procura estimular os produtores a
substituírem as culturas menos produtivas pelas de moran-
gos de melhores tipos, de culturas mais produtivas.

Em 1981, segundo anãlise deste
setor feita pela revista Exame(10/02/82), houve grande qU!
da no consumo de iogurtes, sobremesas gelificadas e quei-
jos "p e t i t s u i s s e ". De 1970 a 1980, o consumo desse tipo
de produto pulou de 16 milhões para mais de 810 milhões de
potes, impulsionado pela popularização do novo habito ali
mentar e pelo constante lançamento de novos produtos. Em
1981, no entanto, o consumo caiu para 670 milhões de potes,



-262 -

isto e, menos 17% em relação a 1980. O segmento de sobre-
mesas registrou a maior queda global, menos 25%, por serem
~-~dutos relativamente fãceis de substituir. Os iogurtes,
"p o r nao serem guloseimas", cairam globalmente cerca de
14%. O segmento dos queijos "petit suisse", vendidos por
seu valor nutritivo e como complemento alimentar, manteve-
se estâvel, favorecido igualmente pela entrada de novos
concorrentes.

Tambem segundo a Revista Exame,
"intensificar os investimentos em publicidade e ingressar
em novos mercados são parte importante da estrategia de
duas das mais fortes concorrentes da LPC: a Chambourcy,da
Ne s t l â , e a Paulista. "Estas linhas exigem até 10% do fa-
turamento em publicidade e promoção", justifica Avellar
Vasconcelos, diretor da Chambourcy. "Nossa grande investi
da em publicidade no ano passado, coincidiu com a retra -
ção da LPC. Tinhamos dois produtos importantes a apoiar -
"petit s u i s s e " e "Ch am cy " - e apesar da crise fizemos tam
bem promoção e descontos". "Fugindo da linha adotada pe-
~~ LPC, que promoveu seu petit suisse Oanoninho com apelos
racionais("vale por um bifinho"), a Chambourcy preferiu o
"a p p r o a c h " sentimental, lançando um similar, o Chambinho,
com embalagem em formato de coração. Em 1982, a linha petit
suisse deverã representar de 20 a 30% do faturamento da

Chambourcy. Os iogurtes respondem por 50%, ficando o res-
tante com as sobremesas. "E 1981 nos ensinou a sermos mais
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r e a l t s t a s :', admite Vasconcellos. "Se conseguirmos aumentar
nossas vendas em 5% jã teremos feito um bom negócio. O me~,
cado e jovem e tem potencial e, para atingi-lo, pretende -
mos continuar agressivos em pub l t c t d ade ;" finaliza.

Em 1983, a empresa, assim como
suas concorrentes, estam apostando no desenvolvimento do
segmento de queijo tipo IIpetit suissell

, unico segmento do
mercado de produtos frescos/refrigerados que vinha cresce~
do na epoca. Naquele ano, foram consumidos cerca de 448 mi
lhões de potes de IIpetit suisse", com um crescimento de 20%
em relação a 1982. A empresa compete neste segmento com a
marca Chambinho, contra o seu principal concorrente Danoni
nho. Para 1984, a empresa planejava lançar a versao Chambi
nho Neston, com o objetivo de dar ao produto um conceito
mais consistente de alimento e conquistar a simpatia das
maes preocupadas com a nutriçâo dos filhos, abrindo espaço
em ocasiões de consumo ate então fechadas ã sua fama de
guloseima, como a hora do lanche ou o cafe da manhã. Com
este lançamento, a empresa objetivava um crescimento de
30% nas vendas de IIpetit suissell

• A campanha de propaganda
para apoio do lançamento tinha uma verba estimada de Cr$
500 milhões (fevereiro/1984).
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4.3.5. Sorvetes

Os sorvetes Yopa foram lançados
no mercado brasileiro em novembro de 1972, em são Paulo.
Desde 1967, a empresa vinha estudando o mercado de sorve-
tes e considerou que, naquela epoca, o crescimento entre
10 e 20% ao ano ainda era modesto face ao potencial de
consumo. O consumo per capita era pequeno, 0,7 litros de
sorvete ao ano. As projeções da empresa previam que o
consumo per capita superaria 1 litro por ano em 1975,taxa
ainda considerada pequena, comparandó~se com o consumo em
outros países.

Segundo a empresa, o lançamento
da linha de sorvetes foi consequência do caminho natural
de uma empresa com tradição em leite e laticínios. A Nes-
tle jã tinha larga experiência em sorvetes em outros paí-
ses, possuindo fãbricas na França, Espanha, Suíça, Mexico
e Chile, entre outros.

Alem da variedade de produtos,
para atender a todos os gostos e idades, a empresa con -
fiava em dois fatores b~sicos para seu sucesso nesse mer-
cado: seu sistema de frio - a fãbrica em são Paulo, dis-
punha de um túnel de refrigeração, o único existente no
pais - e um rigoroso controle de qualidade. Para tanto,
a empresa realizou investimentos em projetos para a cade
ia de frio, garantindo temperaturas constantes mais bai-
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xas na area de fabricação e na distribuição ao varejo e
ao consumidor (caminhões isotérmicos). Tambem foram in-
troduzidas inovações nesse mercado no setor da distri
buição, equipando-se pontos de venda não tradicionais
para o sorvete, como supermercados e auto-serviços, com
conservadoras abertas, permitindo ao produto nova fren
te de consumo.

Ao lançar sua linha de sorve-
tes, a empresa tinha como objetivo estrategico atingir
não apenas o publico infantil, tradicional consumidor
dos sorvetes vendidos em carrinhos, mas introduzir de-
finitivamente o conceito de sorvete como sobremesa, de
modo a ampliar o seu consumo a nive nacional. Para is-
to, "OS sorvetes na o podem ser apenas cremes gelifica -
dos, mas sim produtos sofisticados, com diferentes sabo
res. A industrialização, envolvendo a readaptação de
sabor, cria alternativas de mercado ate então inexplori
dasll,segundo declaração da empresa(Revista Tendência,dez
74). Desta forma, em 1972 foram lançadas três linhas
principais de Yopa: picoles, copinhos, copas e tijolos.
Na linha de picoles, os produtos eram os seguintes:IJato",
chamado assim porque reproduzia na sua forma um foguete
espacial, com morango no centro, coco por fora e cober-
tura de chocolate; "Lo l l y-Po p " nos sabores chocolate, li.
mão, goiaba, morango e coco; "c r em o so " nos sabores cre-
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me e abacaxi. Os copinhos vinham com colher de plãstico
nos sabores creme, morango, creme-morango e creme-choco
late. Copas vinham nas versões "Ta r t e r e la "; "Pralinka"
e "Copa Toscana". Tijolos nos sabores dos, copinhes. Tam-
bem eram produzidos sorvetes para venda a granel, para
hoteis, restaurantes, etc.

Desde o lançamento, pratica -
mente todos os anos, nos meses próximos ao início do
verão, a empresa tem lançado novos produtos, com carac-
terísticas diferenciadas em termos de sabores, ingredi-
entes e formatos, alem de investir em campanhas de pro-
paganda e promoção, especialmente nos meses de verão.

Em 1983, uma anãlise deste s!
tor feita pela Revista Marketing(novembro/1983) inform~
va que o mercado de sorvetes no Brasil sofre diretamen-
te os efeitos das oscilações do clima. Com 70% de seu
volume de vendas concentrado no perivdo de outubro a
março, os anos de 81 e 82 foram dif~~eis para as indus-
trias, em função de uma queda em termos reais de 30%.
Estimando o mercado em 100 milhões de litros anuais,com
uma fatia de 30% na produção artesanal de sorveterias e
doceiras, as industrias(Unilever, Kibon e Nestle) reco-
nhecem que ainda hã um longo caminho a percorrer para
expandir o consumo de sorvetes, alem de um litro per
capita atual, bem como atenuar a marcante sazonalidade.



-267-

Duas estrategias bãsicas vêm sendo desenvolvidas pelos
fabricantes nesse sentido. Uma delas e promover a li -
nha lIimpulsoll

- composta por picolés e cones - propic2.
ando maiores estimulos ao consumidor, atraves de prêm!
os e atividades esportivas. Nesta linha a venda e exe-
cutada pelo varejo tradicional e a distribuição atraves
de ambulantes. Outra estrategia, na qual supermercado
é o distribuidor mais importante, é incentivar a linha
de consumo domestico, transformando a imagem do sorve-
te, não mais uma guloseima de verao, mas uma sobremesa
prãtica e de preço acessivel. Um esforço especial no
segmento do consumo domestico de sorvetes vem sendo de
senvolvido pelas industrias. As fam;lias, devido ã cri
se econômica, tendem a adotar hábitos mais caseiros,
também pela sensação de insegurança nos centros urba -
nos. O aumento dos "f r e e z e r s " nas residências t amb êm

favorece a escolha do produto para consumo domestico.
Nessa direção, a participação dos supermercados ganha
cada vez maior importância para a industria.

No verao de 1983/84, segun-
do a revista Superhiper(fevereiro/84):

liA marca Yopa iniciou sua ofensiva da te!!!,
porada com novos 1 ançamentos na 1 i nha "{m -
pu ls o ": o picolé Galak, o inovador Stereo -
recheado com xarope de frutas em dois canais
-, e o cone Danky Free. Atuando no eixo São
Paulo e Rio de Janeiro, sua participação
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nestas areas chega a 20%, situando-se
em termos nacionais por volta de 12%,
conforme declarou Gilberto Mônaco, g!
rente de marketing. Não existem pla -
nos imediatos de ampliação de distri-
buição, mesmo porque e fato reconheci
do por todas as empresas que em SP-RJ
situa-se 65% do potencial do mercado
nacional. Sendo a linha impulso a
mais rentável para as industrias, e a
que obtem melhor desempenho no verao,
a Vopa tamb~m dedicou bastante ~nfase
às atividades promocionais. Via tele-
visão e nos pontos de venda, são di -
vulgadas as normas da distribuição de

- .premlos que obedece a soma de pontos
dos palitos marcados, e nas praias a
divulgação é feita através de aviões.
Aliás, este jã e o segundo verao que
a empresa executa uma promoção basta~
te diferenciada. Em todo o litoral ca
rioca e paulista, equipes compostas
por professores de Educação Fisica e
estagiãrios cuidam de um espaço nas
praias onde fornecem todo material p~
ra prática de esportes aos frequenta-
dores, e lã tambem efetuam troca dos
pa 1i tos premi ados. liA promoção de pr~
ia traz um resultado bastante satisfa
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tõri o em termos de imagemll
, disse Mônaco."

"Por sua vez, a Yopa opta por introduzir
lido ma is simples ao mais e lab o r a d o ". Tra-
balha tambem com sabores especiais nos
potes plãsticos, e oferece duas tortas g~
ladas: a Meringa e a mais recente, Flores
ta Negra, que se assemelha ao bolo do mes
mo nome, composta por cerejas e raspas de
chocolate. Os preços das tortas ao consu-
midor estão por volta de Cr$3.1001l.

Em 1983, a distribuição de sorv~
tes Yopa diminuiu, em consequência da decisão da empresa
de restringir sua area de atuação para não brigar mais de
perto com a Kibon, a lider do mercado, o que envolveria ma
iores investimentos. Segundo o Presidente da empresa, Sr.
Mahler, "Tt m í t am os nossos pontos de venda de 12 mil para 6
ou 7 mil apenas, cobrindo praticamente só Rio e São Paulo."

Ainda em 1983, em "Atualidades
Nestlêll(1983), a empresa fornecia informações sobre o lan-
ç a m e n to d o b o 1 o 9 e 1 a doi' F 1 o r e s t a N e 9 r a ", p o s i c i o n a nd o c omo
"a sobremesa de inverno da Yopall

:
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"Uma ba s e de pão-de-lõ, uma camada
de musse de chocolate, outra de musse
de nata com pedaços de cereja e mais
uma de chocolate. Tudo coberto com
raspas de chocolate, açucar e cereja.
Estã pronto o bolo gelado IIFloresta
Negra", lançado pela Vopa em fins de
abri 1, "para suprir uma necessidade
de mercado no inverno", como explica
Gilberto Monaco, do marketing Yopa:

"Este produto vem diminuir a sazo-
nalidade. Então, nôs unimos o aspec-
to sobremesa ao aspecto sorvete. Co-
meçamos pelo "Floresta Negra", por
se tratar de um bolo muito conhecido
no mercado brasileiro, alem de nao
ter aquele frio exagerado do sorvete,
que assusta o brasileiro no inverno.1I

"0 Floresta Negra ê produzido qua-
se artesanalmente,alem de ter sofisti
cada controle de qualidade, os resu~
tados no seu primeiro mês de lança -
menta foram "excelentes", como clas-
sifica o próprio Monaco, porque nes-
se periodo foi necessãria a reposi -
ção de 20 mil litros do produto nc
mercado, mesmo contando apenas com o
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apoio de cartazes somente nos pontos
de venda, 11

110 Floresta Negra e apresentado em
embalagens de um litro(oito porções),
o suficiente para uma fam11ia media,
Para ser consumido, o bolo deve ser
retirado duas horas antes do IIfreezerll

ou congelador,lI
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4.3.6. Supergelados Findus

No final de 1971 a Nestle lançou
no mercado brasileiro produtos supergelados com a marca
Findus.

A revista Exame(out/197l) publi-
cou materia divulgando informações acerca deste novo negó-
cio da empresa:

"U'ti l t z a nd o incentivos fiscais, a
Nestle montou a Alimentos Supergel~
dos, que produzirã peixe congelado
e refeições ã base de pescado, uti-
lizando know-how da Findus Interna-
cional. Estudos da empresa mostram
que, so para atender ao mercadd da
Grande São Paulo, em 1975, serão ne
cessãrias 116.650 tono (o consumo a-

tual estã por volta de 90.000 ton.),
das quais 5% de produtos congelados
para o pescado popular e 30% para o
pescado fino. Inicialmente, lançarã
apenas o peixe cru ou cozido, para
mais tarde entrar na linha de "esp~
cialidades" - pratos típicos brasi-
leiros, ã base de peixes e camarão.
Com essa experi~ncia, a Nestle bra-
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sileira estã se preparando, em termos
de know-how e conhecimento do mercado,
para o futuro, quando os supergelados
se transformarem num dos principais
ramos do setor alimentício, como mos-
tra a tendência mundial.

A Alimentos Supergelados trabalharã
em convênio com a Pesca1, que f or ne c e
ra matéria-prima para a fãbrica insta
lada em Rio Grande, RS, e produzirã
2.100 t/ano. O equipamento da nova e~
presa - importado da Alemanha, Suecia,
Holanda e Sulça - ê automãtico e per-
mite produção em linha. Um novo mode-
lo de embalagem foi especialmente es-
tudado para que a dona de casa prepa-
re o produto com um esforço minimo,
bastando aq ue c ê-To ."

Em entrevista ã revista Banas
(1/11/1971), o Sr. Brulhart, diretor-presidente da em -
presa, informou acerca dos investimentos a serem feitos
neste novo negócio:

IIEstamos lançando a marca Findus no pais
e, para atender às exigências técnicas da
distribuição, fomos obrigados a encomendar
protótipos de conservadoras a menos de 20
graus centígrados. Cada uma delas nos cus-
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ta Cr$ 14 mil. Se o que se pretende
no mercado são 100 pontos de venda,
nau hã problema, mas para 1000 pon-
tos de venda, o valor jã sobe a al-
go apreciãvel. Agora, veja ate onde
se iria, quando se sabe que o Pais
possui 180 mil desses pontos no se-
tor de alimentos. Os investimentos
sao de vulto ... "

" ... Mas não são só as conservado-
ras: hã tambem que considerar os ca
minhões que trazem a produção do
Sul, a menos 25 graus, os depósitos
de distribuição, que tambem devem
estar equipados com compressores de
frio especiais, câmaras frias a me-
nos 30 graus, etc. Hã toda uma téc-
nica nova, exigindo inversões vulto
s as. 11

Sobre o mercado, o Sr. 8rulhart

" .•. ainda teremos de vencer alguns
tabus. O consumo per capita de peixe
é baixo e o produto ainda tem conota
ções negativas para o consumidor me-
nos esclarecido. Para desfazer esse
mito, muito trabalho de verdadeira e
ducação do consumidor precisa ser re
alizado. E serã, sem d íivi d a."
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Em 1975, a empresa informava
que os supergelados sao produtos de largas possibilíd~
des para o futuro, mas ainda não compensavam economic~
mente. A empresa, porem, continuava acreditando neles
e ampliando sua ãrea de distribuição, jã estando em
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador.Ta~
bem foram lançadas novas e mais sofisticadas variedades,
ampliando sua faixa de vendas.

Em 1977, no Relatório da Di-
retoria, a empresa acusava um crescimento de vendas em
torno de 2%, inferior aqueles registrados nos anos an-
teriores, resultado este atribuído, em parte, ã dimi -
nuição do poder de compra por parte do consumidor e em
parte, ao insuficiente abastecimento de. camarão de pe.:!..
xe "i n natura ". Em decorrênci a do acordo operaci ona 1 e
fetivado com a Cia. de Alimentos Chambourcy, naquele a
no, a empresa alcançou melhor rendimento nas operaçoes
de transporte final dos produtos, alem da ampliação de
atendimento a outros pontos de venda. Tambem naquele a
no a empresa lançou novos produtos.

Em 1983, a Gazeta Mercantil
(25/08/83) publicou materia sobre o lançamento da li-
nha italiana da Findus, onde são revelados os proble-
mas enfrentados pela empresa durante os 13 anos de Op!
ração,' que fizeram com que a empresa nunca registrasse
lucros. A materia publicada foi a seguinte:
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liA julgar pelos primeiros dias de vendas
da pizza "mussarela" que lançou nos merca-
dos do Rio e de São Paulo, a Findus, divi-
são de supergelados da Nestle, parece ter
encontrado o caminho certo para firmar-se
no mercado de alimentos congelados, o que
vinha tentando sem grande êxito hã 13 anos.
Na base desse exito estã naturalmente a
disseminação recente do hãbito do consumo
d e a 1im e n tos c o n 9 e 1 a dos no Pai s. II Mas hã

também o cuidado da Findus de se adaptar a
uma nova realidade de mercado partindo p~
ra uma linha de produtos com preços mais a
cess;veis e mais comuns aos hâbitos alimen
tares da região onde trabalhamosll

, diz Fer
nando Simioni Jr., gerente de produtos da
divisão.

"Começamos pela pizza, exatamente por ser
um produto bem ao gosto dos mercados de São
Paulo e do Rio de Janeiro, onde estamos re
a 1 i z a ndou m te s t e 11, e x p 1 ; c a. A p i z z a j ã vem
pronta para chegar ~ Inesa do consumidor em
15 minutos, e estã sendo vendida, no tama-
nho médio, a cerca d~ Cr$ 1.200,00. Um pr~
ço, segundo Simioni Jr., bastante adequado
para competir com as pizzarias que entre -
gam a domicílio. "Oferecemos a vantagem da
comodidade de ter a pizza na gelaGeira e
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servi-la a qualquer momento. Ela mantem a
qualidade, se conservada no congelador,d~
rante pelo menos dois meses", diz.

(Uma pesquisa telefônica realizada por
este jornal detectou uma faixa de preço,
nas pizzarias, entre Cr$1.100,00 e Cr$ ..•
1.600,00 por uma pizza media, entregue a
dom i c i 1 i o.)

-Simioni Junior prefere nao revelar por_
enquanto as vendas do produto, mas afirma
que os resultados estão acima das expect~
tivas, e que a divisão "estã confiante no
seu s u c e s s 0". A i d e i a ê t o r n ã - 1 a um dos
principais produtos da Findus e dar in; -
cio ã chamada IIlinha italianall que, ainda
neste ano, sera ampliada com IIlasanhall e
"canelonell

•

IITrabalhar com produtos ã base de peixe,
nossa principal linha no passado, tornou-
s e e c o no m i c a m e n t e i n v i ã v e 1 11, a f i rma. Os
peixes eram importados do Uruguai e da Ar
gentina e levados ao Rio Grande do Sul ,o~
de a Findus esteve sediada ate o ano pas-
sado. Este esquema, naturalmente, aprese~
tava custos muito elevados. "Estãvamos con
dicionados ã safra dos peixes, a pagar em
dólares a materia-prima e a arcar com a
estocagem durante o ano t o d o ? , diz ele. A
lem de que, lembra, o consumo de peixe não
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e muito disseminado no Brasil.
Alem de investir em produtos que apresentem
melhor potencial de vendas, a Findus desen-
volve uma agressiva ação de marketing, que
consiste, principalmente, em promoções nos
pontos de venda e "merchandising" junto aos
cursos de congelamento de alimentos, onde
se encontram seus provavelmente mais fieis
consumidores. "Consumir alimentos congela-
dos e um hãbito que vem crescendo cada vez
mais no pais. Temos informações, por exem
plo, de que os fabricantes de freezers e
fornos de microondas não estão dando conta
dos pedidos", diz Simioni Jr.
Para aproveitar amare favorâvel, a Findus
realizou mudanças importantes. Para começar,
reduziu de 40 para 10 itens a sua antiga II
nha de produtos. A unidade do Sul foi grad~
tivamente desativada e uma nova fabrica cons
truida em São Jose do Rio Pardo, para melhor
aproveitar os centros de distribuição de São
Paulo e do Rio.

De fato, ate o ano passado, a Findus possuia
distribuição nacional. Hoje cobre apenas 200
pontos de venda em São Paulo e no Rio, quase
10 vezes menos do que tinha quando estava fl
xada no Sul. Alem de uma sens;vel diminuição
nos custos, a Findus acredita ter condições
de controlar melhor a chamada "cadeia do frio",
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ou seja, o transporte em caminhões fri-
goríficos ate os depósitos ou filiais,a
estocagem em câmaras frias e a coloca -
çã o nos p o n tos d e ve n d a II.

Mas vender congelados exige cuidados
especiais dos fabricantes, a orientação
do consumidor. Caso este não observe al
guns requisitos básicos no ato da com -
pra - como passar pelo balcão dos con-
gelados apenas na hora de sair do supe!
mercado e não ficar circulando com o
produto dentro dos carrinhos - a quali-
dade fica comprometida, explica Simioni
Jr. "E, por tabela, a imagem da Findus".
Com a maior proximidade dos pontos de
venda, a Findus melhorou as condições de
en v í a r equipes de assistência tecnica ao
auto-serviço para examinar os freezers
e os balcõesll

•

IINo Brasil, a divisão não teve ainda
o mesmo êxito que conquistou em paises
como Inglaterra, Suecia e EUA. Ao con-
trário. Em seus 13 anos de trajet6ria
no Brasil, a Findus nunca registrou lu-
cros, embora tenha atravessado uma boa
fase entre 1977 e 1978, ati8gindo bons
volumes de vendas, que Simioni prefere
omitir."
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Ainda em 1983, em "At u e l í c ade s
Nestlelt(1983) a empresa publicava informações sobre os
dois mais recentes lançamentos da marca Findus:

liA massa e crocante, coberta por autêntico
molho de tomate e mozarela. O oregano vem -a
parte para ser colocado a gosto, como manda
a boa cozinha italiana. Depois de 15 minutos
ao forno, estã pronta a Pizza Findus, lança-
da na Grande são Paulo e em algumas cidades
do Interior e do Litoral paulistas e no Gra~
de Rio somente para pontos de venda selecio-
nados, "p a r a garantir a qualidade", como ju~
tifica Fernando Simioni Jr., de Produtos Fin
d u s : ItA pi zza deve ser conservada a l8QC ne-
gativos. No "freezerlt ou mesmo no congelador
domestico.

Alem de cartazes nos pontos de venda, a pr~
moção da Pizza Findus consta de degustação,
cupons "vale-pizzalt e mala-direta, pois, se-
gundo Simioni, "quem prova uma vez, se trans
forma num consumidor frequente da pizza, que
e equivalente ã das melhores pizzarias de
São Paulo",

A pizza e o primeiro produto semipronto da
Findus na linha italiana, que serã seguida
por lazanha e caneloni. Esta linha marca uma
nova fase da Findus, como revela Fernando Si
mi oni :
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"Ate então, a linha da Findus estava ba
seada em peixe. Procedemos a uma modificação cons!
rando as tendências do hãbito alimentar brasileiro,
e agora oferecemos ~"Tla linha de produtos mais vari~
da, fabricada em nossa Unidade de Rio Pardo, recen
temente inaugurada."

"Primeiro vieram as pesquisas em restau-
rantes e rotisseries de alto nível para
sentir as tend~ncias e preferências do
consumidor. Com base nos resultados,a Fin-
dus desenvolveu um canelone ã bolonhesa da
mais alta qualidade, que pode ser servido
como entrada ou como prato principal, de
acordo com as sugestões encontradas na pr~
pria embalagem. Produzido em embalagens de
540 gramas(porção suficiente para três pe!
soas) "este canelone ê recheado com carne
mo;da de primeira e coberto com molho de
tomate e molho branco, recobertos com quel
j o p a rm e são ", r e s s a lt a F e r n a n doS im i o n i J r. ,
de Marketing Findus. A embalagem jã vem
prontinha para ir direto do congelador ao
forno. Trata-se, sem duvida, de uma refei-
ção moderna, prãtica, de alto nível e com
preço compatível, que pode ser encontrada
nos principais supermercados da Grande são
Paulo, Baixada Santista, Campinas e Grande
R i o. 11
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4.3.7. Baby-foods

Em 1968, a Nestlê lançou no
mercado-teste de Salvador onze variedades de alimentos infan
tis homogeneizados, com legumes, carnes e frutas, explorando
inicialmente apenas a linha infantil (para bebês de 3 a 9
meses). A escolha de Salvador como mercado-teste foi de c o r req
te do fato de esta ter deficiente abastecimento de frutas e
lequmes frescos, e por ter uma razoâvel estrutura de pontos
de venda. O teste fracassou porque, sendo a embalagem de la-
ta, as consumidoras não podiam olhar o produto e ficavam in-
sequras quanto a sua qualidade. A decisão de lançar o produ-
to em lata baseou-se em dois aspectos: a empresa jâ tinha t~
da uma estrutura voltada para a fabricação de latas; não ha-
via naquela época nenhum fabricante de frascos que pudesse
produzir os patinhos de vidro.

Em 1970, a empresa decidiu
repetir o teste em são Paulo, para saber se a mulher paulis-
ta agiria de forma diferente. A reação, porém, foi a mesma
da mulher baiana, isto ê, os preconceitos foram praticamente
os mesmos. Este segund fracasso levou ã conclusão de que s!
ria indispensãvel fabricar os patinhos de vidro, o que ocor-
reu em agosto de 1971.

Em janeiro de 1972, o prod~
to foi relançado nos mercados de são Paulo e Rio de Janeiro,
inicialmente em treze variedades e só da linha "j n f a n t i l ". A
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linha IIjuniorll para bebês de 9 meses a 2 anos de idade surgi-
ria apenas mais tarde. Ao final do ano de 1972, quando seu
principal concorrente, Gerber, chegou ao mercado, a Nestlé t.:!..
nha 25 variedades da linha infantil e 15 da linha junior lan-
çados. Na época, um executivo da empresa declarava que 11 os
lançamentos representam um importante desenvolvimento e um de
cisivo avanço em nossa produção de alimentos para a infância,
porque com estes novos produtos entramos decisivamente com fõ~
mulas modernas no campo da alimentação infantil, ou seja, no
periodo da passagem da mamadeira para a alimentação na c o lhe r ".
Outro executivo também afirmava que lia linha visava a pre-parar
as crianças, a fim de que não passassem bruscamente de uma
dieta liquida, ã qual jã estavam habituadas, para uma dieta s~
lida, que requer maior trabalho para sua ingestão". O lan ç ame n
to dos Alimentos Infantis Juni.or("junior f o o ds "}, ainda em 1972,
era justificado como "n âo mais simplesmente um purê salgado ou
doce, mas produtos levemente amassados ou em pequenos pedaços,
para iniciar a criança no processo da mastigaçãoll.(Revista At~
alidades Nestlell, março de 1973). Em 1975, segundo fontes da
emoresa, a Nestlé possuía uma participação no mercado de 74%.
Neste ano, houve problemas para suprimento do produto aos con-
sumidores, principalmente em razão de dificuldades no abasteci
menta de vidros para embalagem.

A Gerber, uma IIjoint-venture"
da Gerber Products Co. americana com a Atlantis, uma empresa de
produtos de limpeza inglesa, entrou neste mercado em final de
1972 e sa i u e m f i na 1 de 1981.

Segundo pesquisas, as empresas
constataram que a maioria das mães utilizava o produto apenas es
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poradicamente, em situações de emergência, ocasiões em que pre
cisavam viajar com os bebês, ou quando a empregada adoecia ou
estava de folga. O hábito de preparação caseira de alimentos,
principalmente para os bebês, em função da disponibilidade de
empregadas domesticas, era muito arraigado e provocava uma fo!
te resistência ao consumo de um produto industrializado como o
"baby-food", Mas o principal fator era o sentimento de culpa
em relação ã utilização do produto. Diante destes fatos, ficou·
claro para os fabricantes que o costume só pegaria se os pre -
conceitos fossem superados. Atraves de revistas e de anuncios
oela TV, a Nestlê oassou a divulgar o produto, ressaltando que
ele seria fresco, natural e não conteria qualquer sübstânc;a
qui m i ca o u c o ns e rv a nte, O tem a da c am pa n ha e ra: II Di re to da
granja e da horta para a mesa do bebê".

A Gerber adotou como estraté-
gia a divulgação do.produto junto aos pediatras, aos revendedo
res e às mães. A Gerber constatou que os pediatras desempenha-
vam um papel relevante como o elemento que confere o "n i 1,i1 ob~
tat" ao consumo do produto. Assim, passou a realizar o trabalho
de envolvimento destes, através de visitas de propagandistas
aos consultórios, quando eram fornecidas amostras dos produtos,
ma t e r i al i nformati vo e brindes,

Para as mães, a Gerber enviava
amostras e informações do produto às maternidades. Através da
campanha publicitária, de caráter psicológico, procurou liberar
as mães do sentimento de culpa, com um argumento que fosse con-
vincente: "Converta seu tempo em carinho e dei XC': a Gerber cuidar
da alimentação de seu bebê", No primeiro ano de atuação, em
1973, a Gerber alcançou 30% do mercado, ficando a Nestlé com 63%
e a Nutri Baby com 7%, segundo dados dos relatórios Nielsen de
dezembro de 1973.
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Em 1979, o mercado estava pr!
ticamente dividido entre a Nestlé e a Gerber, numa proporção de
60% e 40%, respectivamente. Segundo a Nestlé, sua participação
de mercado alcançou 74% em 1975, 57% em 1976, 60% em 1977 e
58% em 1978. Esta perda de participação era atribuida a probl~
mas de fornecimento dos potinhos, fazendo com que a Nestlé fo~
se obrigada a reduzir a produção e a descontinuar o abasteci -
mento em determinad~s épocas. Além destes problemas, os preços
dos produtos eram controlados pelo CIP, o que não permitia o
repasse para o consumidor de alguns aumentos de custos, achatan
do a rentabilidade.

Em 1978, segundo a Nestlé, a prod~
çao global foi cerca de 60 milhões de potinhos, o que represe.!!
tava um consumo de apenas 100 patinhos por ano por parte de C!
da um dos 600 mil bebês nascidos em familias que possuiam po-
der aquisitivo para consumir o produto. Tanto para a Nestlé ,
quanto para a Gerber, o ritmo das vendas dos alimentos infan -
tis industrializados apresentou crescimento considerado peque-
no. Houve uma evolução lenta até pri ncipios de 1981, quando o
setor começou a apresentar valores negativos. Na Nestlé, os e-
feitos dessa inversão foram dissipados pela vasta linha de pr~
dutos comercializados. Na Gerber, por não ter uma linha de pr~
dutos mais diversificada, os resultados negativos foram fatais,
fazendo r~~ que descontinuasse a produção em novembro de 1981.

Em 1981,em termos de volume de
faturamento, os alimentos infantis, em potinhos)representavam !
penas 25% do total faturado com farinhas(Neston, Farinha Láctea,
etc) e 5% dos rendimentos obtidos com a venda de leite em po.



Este mercado é muito seqmentado, em termos de variedades de
Drodutos, encontrando condições mais favorãveis na Grande S~o
Paulo e Estados do Sul. Conforme as pesquisas, 80% dos consumi
dores desses alimentos estão na faixa etãria de 3 a 9 meses, o
que s u ce r e sua caracterlstica de substituto da chamada "p a p i -
nh a :". Também e apontada pelos fabricantes uma incoerência na
comercialização destes alimentos prontos: destinados às cama -
das de maior poder aquisitivo, uma parcela reduzida da popula-
çao, esses produtos encontram a barreira do fato de que sao
justamente as mulheres pertencentes às camadas de maior poder
aquisitivo que ainda dispõem da colaboração da empregada domes
tica, mesmo quando não mantem atividades fora de casa, possibl
litando a manutenção do hãbito de preparo das reféições em ca-
sa.
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4.3.8. ~gua Mineral Minalba

o negócio de agua mineral surgiu quando
a Nestl~ suTça comprou uma participação da empresa francesa Soci~t~
Gen~rale de Eaux Min~rales, de Vittel. Naquela ocasião, a empresa
via um bom futuro para o negócio de agua mineral no mundo, porque a
humanidade estaria preocupada com o fenômemo da poluição.

No Brasil, a empresa lançou a agua mine
ral Minalba em 1975, vJlendo-se de seu know-how internacional e da
utilização de seus canais de distribuição, o que lhe dava signific~
tiva vantagem, visto que nenhuma engarrafadora de agua mineral con-
corrente possuTa, na ~poca, distribuição nacional.

A empresa Minalba Alimentos e Bebidas
S/A ~ proprietaria de uma area no Parque da ~gua Santa, em Campos
do Jordão, São Paulo, onde esta instalada uma usina de engarrafa-
mento, que entrou em operação em 1975. A empresa, por definição e~
trategica, mantem suas atividades concentradas na exploração das
fontes de sua propriedade, não possuindo vinculos de qualquer natu
reza com outros engarrafadore~ t5ta estrategia baseia-se no prin-
cipio de que o engarrafamento de agua mineral ~ uma operaçao rela-
tivamente complexa e delicada effitermos de garantia de preservação
das caracteristicas de pureza bacteriológica prõpria da agua na sua
emergência. Para garantir a qualidade do produto final, a empresa
declara ter feito significativos investimentos para dotar a usina
de controle permanente de qualidade. Como decorrência desta estrate
gia, a empresa mant~m estoques de vasilhame e de produto acabado na
fabrica, com a consequente necessidade de elevação do capital de
giro. Tambem e parte desta estratégia a adoção de garrafas personi-
ficadas, com modelo depositado no INPI (Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial), para garantir o seu uso exclusivo no engarra-



-288-
famento da ãgua mineral Minalba. No plano comercial, a garrafa
exclusiva permite uma me l r.o r identificação da marca com o pro-
duto e evita interferências no "pool" de vasilhame comum exis-
tente no mercado. A fábrica de Campos do Jordão possui vãrios
grupos de extrusão de garrafas de PVC atõxico, acoplados dire-
tamente a uma linha automática de enchimento, para garantir uma
perfeita higiene do vasilhame.

o jornal Gazeta Mercantil (3/05/76)
publicou materia sobre o lançamento da Minalba:

liA opçao por uma garrafa própria tambem foi
influenciada pelo desejo da diretoria da empre-
sa de identificar a embalagem com o produto. E~
sa preocupaçao com a imagem acabou determinando
toda a estrategia de lançamento do novo produto.
Na campanha publicitária veiculada em fins de
outubro atraves da televisão, de cartazes nos
pontos de venda)em jornais e em encartes nas
r e v i s tas "V e j a" e "M a n c h e te 11, a 11 M i na 1 bali p ro c.!:!..
rou apresentar a nova marca, identificando-a com
a Nestle .

.• .Para garantir o sucesso desse empreendi-
mento, a "Minalba" conta com as experiências de
engarrafamento da água feitas pela Nestlê em
outros quatro paises. Na França, a Nestle distri
b u i a â g u a 11 V i t t e 1 11; n a A 1e m a n h a, a "R i e te nau e r 11 ;

no Canadá, a "Montclair", e nos EUA a "De e r p a r p "
e a "Crystal Spring Water", comercializada em
garrafões, destinados principalmente a empresas."



Em 1976, a empresa enfrentou problemas
com o abastecimento da mat~ria-prima do vasilhame (PVC), que este-
ve limitada às cotas do único fornecedor nacional, obrigando a em-
presa a importar vãrios lotes. Mesmo assim, o abastecimento ficou
aquem dos níveis normais de consumo. Segundo a empresa, naquele a-
no, os resultados alcançados em termos de participação de mercado
atingiram os objetivos estabelecidos para o primeiro ano de opera-
ção, embora pudessem ser ultrapassados, não fossem as dificuldades
iniciais próprias de todo empreendimento novo.

No primeiro ano de operaçao, 1976, a
empresa apresentou um prejuízo de Cr$ 32,8 milhões acumulados. Se-
gundo entrevista do Diretor da empresa ã Gazeta Mercantil (27/04/77):

"Nesse ano e meio em que o produto estã no mercado,
uma de suas principais dificuldades tem sido justamente
a de colocar o vasilhame na rede varejista. Pois donos
de bares e restaurantes mostraram-se, no início, refra-
tãrios ã aquisição de mais um vasilhame de ãgua mineral.
Isso exlicava a ausência de Minalba da maior parte dos
restaurantes, mesmo de São Paulo, onde o produto e mui-
to procurado.

Segundo Benatti, ate o final deste ano, a empresa
deverã ter colocado um numero suficiente de vasilhames
que permita uma comercialização normal do produto. Mas,
ate lã, deverã continuar dando treinamento especial a
sua equipe de vendedores. Graças a essa equipe e a um
eficiente sistema de distribuição - que conta com os
dist~ibuidores de produtos Brahma em são Paulo e no Rio
e com toda a rede Nestle -ele acredita que a empresa d~
ve atingir, ate o final do ano, um ponto de equilíbrio
entre os seus custos e vendas. t assim que a Minalba es



pera poder saldar os prejuizos do ano passado -
um total de Cr$ 24,5 milhões - e os Cr$ 8,3 mi-
lhões acumulados durante os cinco anos em que
a empresa investiu na instalação da fãbrica e
em estudos geolõgicos sobre a fonte, em :~mpos
do Jordão."

Em 1977, consolidou-se a distribuição
do produto, na embalagem de PVC, a nivel nacional. Tambem se com-
pletou a distribuição em embalagem de vidro nas ãreas de Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ainda naquele ano, uma segunda
fonte de ãgua, situada no mesmo Parque da ~gua Santa (Campos do
Jordão), estava em fase final de captação.

No Relatório da Diretoria de 1978, a
empresa constatou que apesar das dificuldades referentes a condi-
ções climãticas adversas, a empresa conseguiu boa perfomance, com
aumento das vendas de 7%, e atingindü 20% do mercado. Nesta epoca,
noticiavam queixas de pequenos comerciantes, segundo os quais a
Nestle lhes impunha compras casadas. Ou seja, para garantir suas
cotas de leite Ninho, de fãcil colocação junto dOS consumidores,
os pequenos comerciantes seriam obrigados a adquirir a ãgua Minal
ba.

Em 1979, a Minalba vendeu 62 milhões
de litros de ãgua minerais. Na fãbrica de Campos do Jordão, a
linha de garrafas de PVC estava operando com 100% de sua capaci-
dade instalada e os planos para sua ampliação começavam a ser dis
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cutidos, visando ao melhor aproveitamento das fontes ~gua Santa
e Marisa. Nesta epoca a ãgua mineral era considerada, segundo a
opinião do Diretor da empresa, um produto de excelente perspec-
tiva no mercado brasileiro por oferecer alternativas para o con
sumo de 'drinks', refrigerantes, sucos e vitaminas, com a vanta
gem de ser natural, visando o consumidor preocupado com a este-
tica e sua saude. Objetivava-se desenvolver uma campanha publ i-
citâria de modo a estimular o consumo e trabalhar a marca Minal
ba, com a garantia de qualidade da marca Nest1e. Ainda em 1979,
um dos obstãculos enfrentados para o crescimento estava nas ãre
as de transporte e distribuição. A empresa pretendia desenvolver
um sistema de racionalização do transporte da ãgua, dentro do
qual estava sendo considerada a implantação de centros de dis-
tribuidores intermediãrios entre a usina engarrafadora e os po-
los de consumo.

Em 1980, apesar dos obstãculos rela
cionados com os problemas de materia-prima e de transportes, a
unidade de Campos do Jordão adquiriu duas prensas nacionais pa-
ra a produção de tampas e lacres de garrafas de PVC, com capaci
dade para atender ~ demanda de quatro matrizes de garrafas. O
novo equipamento - incluidos moldes, e instalação - custou ~ em-
presa cerca de Cr$ 5,5 milhões de cruzeiros em 1980.

Muito em decorrência dos investimen
tos da empresa em vendas e distribuição, o consumo da agua mine
ra1 no pa~s aumentou de 390 milhões de 1 itros em 1979 para 549
milhões em 1982.



A Revista Administração e Serviços, em
junho de 1980, fez análise da competição de mercado existente en-
tre as duas grandes fabricantes multinacionais de água mineral, a
Nestle e a Perrier:

"O grande sonho dos engarrafadores de água
mineral e que o nivel de consumo do mercado bra
sil eiro suba dos modestos três 1 itros "p e r cap2.
tall anuais de hoje para algo mais próximo dos
quase 58 litros bebidos pelos franceses, por e-
xemplo. Mas, quando isso acontecer, provavelme~
te sô alguns poucos entre os cerca de cem enga~
rafadores em atividade no Pais terão motivo pa-
ra comemorar. E, entre esses poucos, os mais a-
nimados serão certamente a Cia. Industrial e
Comercial Brasileira de Produtos Alimentares
Cicobra, subsidiária da Nestle Alimentana AG,da
Suiça, e a Suramic - Sucos, REfrigerantes,~guas
Minerais Indústria e Comercio, que representa
a Sources Perrier, da França ...

... A Nestle jã teria conseguido operar aci-
ma do ponto de equilibrio com a ãgua Minalba,que
lançou hã cinco anos. E tenta agora elevar tan-
to a parcela de 20% que tem das vendas totais de
agua mineral do Pais como a sua participação no
faturamento global da empresa(13,5 bilhões de
cruzeiros no ano passado) para bem acima dos a-
tuais 1,5%. IINão e uma má p e r f ome n c e " avalia Cul
ley. E isto ele atribui ã maneira como o produto
chegou ao mercado. O que quer dizer: cercado de
todos os cuidados na ãrea de produção, distribu



ição e formação de imagem.
-... 0 fato de ser o'maior produtor de aguas minerais

do mundo e de ter chegado ao Pa1s um ano antes nao foi
suficiente para dar ã Perrier as condições para aprese~
tar um desempenho a altura de sua arqui-rival. Pelo me-
nos por enquanto, ela tem de se conformar com uns 7%
das vendas totais do setor. A Nestle partiu com a vanta
gem de jã dispor de um eficiente sistema de distribui
ção. E pôde assim ganhar terreno, enquanto sua concorren
te gastava tempo em montar um.

Desde que iniciou seus negocios no Brasil, em 1974,
a Perrier permaneceu algum tempo cautelosamente limitada
a comercialização das ãguas São Lourenço e Petropolis.
So em meados de 1977 ousou passos mais largos, adquirin-
do por 10 milhões de dólares a Imataca, empresa de capi
tal venezuelano que tem as direitos de fabricação e dis
tribuição da Pepsi-Cola, Crush, Grapette e Gini no Rio
e em são Paulo. A Imataca transformou-se na Refinco,que
pretende ser a plataforma de onde a Perrier espera poder
dar o grande salto em direção ao mercado.1I



4.3.9. Bob's

Em 1974, a Libby do Brasil Ind.
e Com. Ltda, empresa pertencente ã Nestlé S/A, adquire a maior
rede de restaurantes "fast f o o d " do país, criada em 1951 no Rio
de Janeiro. Em 1977, a gerência passa para o controle da Nestlé
brasileira.

Em 1974, a Bob's possuía 12 lo
jas no Rio de Janeiro. Em 1983, possuía 35 lojas - 32 no Rio e
3 em São Paulo- , um Centro de Preparo de Alimentos, uma fabri-
ca de copos e embalaqens e uma metalurgica.

A partir de 77, com o controle
da Nestlé foi realizada uma renovação no conceito, na dec~
ração e comercialização. Verificou-se a necessidade de ampliar
os restaurantes, que ate 1977 ofereciam apenas serviço de balcão.
Foi, então, desenvolvido o primeiro "Restaurante Bob's, com me-
sas e cadeiras. O visual da Bob's também teve alterações: rec~
beu tratamento padronizado, desde os caminhões aos uniformes dos
funcionarios, sempre com listras e letreiros em vermelho sobre
fundo totalmente branco. Além da ampliação física dos restauran-
tes e da nova programação visual, o cardãpio também foi modific~
do: diariamente, são oferecidas duas opções de pratos rapidos -
"Hamburger com batatas fritas" e "Salsichas com batatas fritas" -



al~m dos sandufches tradicionais. Para acompanhar, refrescos
naturais de laranja, limão, maracuj~, caju, mate. mate-limão
e "m i lk+s h ak e "; de sobremesa, sorvetes, "sundaes", panquecas
amc r í c a n a s e "b a na n a s p l t t ".

Em 1981, em entrevista ao
Jornal do Brasil(15j03j8l), o diretor-geral do Bobls, Sr.
François Lemaistre declarava:

"Ca de vez mais o nosso negócio passa
de lanchonete a restaurante. mesmo que
se mantenha um cardãpio mais ou menos
limitado a 30 opções de sandufches,so!
vetes e refrescos, basicamente. Cerca
de 60 mil pessoas entram diariamente
em nossas lojas, e temos 1 mil e 300
empregados; somos uma atividade de
serviços, lidamos exclusivamente com
seres humanos, e para nós a fórmula do
sucesso ê, antes de tudo, muito taba -
1 h o, p a c iê n c i a e de d i c a çã o . II

Naquele ano, o Bob's procur~
va sócios para abrir 1000 pontos de venda com a sua marca em
todo o Brasil. Segundo o Sr. C. Stauffer, diretor de marketing
da empresa,

"Acredito que, através dos sistemas de
franchaising e joint-ventures possamos
chegar a 1 mil pontos de venda no Brasil
da marca Bob t s , pois nosso lema, q ua l í da
de, limpeza e rapidez, tem grande aceit~
ção. Queremos manter nossa posição de lf
de r. "



11 H o j e, mui tas 1o j as s a o p rõ p r ias,
outras alagadas. Vamos entrar agora
em shopping centers, com capital pri
prio ou de terceiros, para acelerar
a expansão. Jâ temos uma indástria
de alimentos funcionando e partimos
para instalações mais amplas porque
achamos necessârio manter o contro-
le sobre os produtos que vendemos,~
ma vez que a qualidade Bob's é uma
de nossas caracteristicas mais im -
portantes. Nosso hamburger é 100%
c a rn e de b o i; o re f re s co de 1a ra n j a
ê feito com suco natural, espremido
diariamente na central de alimentos.
Poderemos, também, lançar novidades:
aoora mesmo passamos a oferecer aos
nossos f req ue se s mate gel a do " ,acre~
centa o Sr. Christian.

liA situação não ê das mais fâceis.
Com menos dinheiro, os consumidores
tornam-se exigentes, mais conscien-
tes. E isso significa uma vantagem
adicional para o Bob's, que oferece
produtos de valor em troca do paga-
mento. As pessoas não saem mais de
suas salas para tomar a reféição,no
Centro. Entendemos isso e estamos o
ferecendo aos escritórios blocos p~
ra os boys trabalharem com maior e-
ficiência, na hora de peqar o almo-
ço; além disso, o boy tem'direito a
um refresco de oraça nas compras a-
cima de Cr~200 e a um Bob 's burger
e refresco se levar às lojas pedi -
dos acima de CrS500."
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Em 1982, o Bob's abriu uma lo
ja no Shopping Center Morumbi e outra nas imediações da aveni-
da Paulista, com investimentos em torno de Cr$80 milhões em ca
da uma das novas ur,:cades. Além disso, estava investindo Cr$ 2
bilhões para a construção da nova central de abastecimento em
Jacareoaqua, no Rio de Janeiro, aparelhada para atender ã de-
manda de 80 lojas.

A Nest1é atua no setor também
nos EUA e na França. No primeiro, opera uma rede de 35 restau-
rantes, a "Rusty Scuppel" e, na França, formou uma joint-vent.,!!
re com a Societé Europeénne de Restauration(Eurest) e admini~
tra os "Restop", uma cadeia de cerca de 20 restaurantes insta-
lados na beira das rodovias. A Libby, nos EUA, dedica-se ao n~
gõc;o de c ms e rv a s e superge1ados, mas no mercado brasileiro
cuida apenas da rede Bob's.

Em 1983, diariamente, eram
servidas, nas 35 lojas, 7S mil refeições, que exigem, entre o.,!!
tras matérias-orimas, 4 toneladas de carne bovina, que vêm do
Rio Grande do Sul e 6 mil litros de suco de laranja. Todas as
refeições passam por um controle de qualidade no Centro de Pre
oaro de Alimentos, localizado numa área de 32 mil metros qua-
drados(5 mil de ãrea construida) em Jacarepaguã(este Centro es
ta equipado para, num ~nico turno, abastecer 55 lojas). A Bob's
empregava em 1983,1.600 funcionários, entre o setor a dmt n t s t ra
t i vo , restaurantes, Centro de Preparo e.as duas fabricas - lo-
calizadas em Parada de Lucas, na periferia do Rio de Janeiro.
Estas duas fabricas(uma é metal~rgica) produzem todos os copos
e guardanapos utilizados pelos restaurantes. Esta verticaliza-
ção da empresa existe desde os tempos de Robert de Falkeburg,
como conta o Sr. Lemaistre(Diretor-Geral):
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liA Bob's ê uma empresa com produção
vertical, não por vontade própria,mas
por necessidade. Na epoca que Robert
crio~ a rede de lanchonetes, não havi
a no Rio de Janeiro bons fornecedores
de copos de papel, nem de equipamen -
t o scp a ra restaurantes de forma geral.
E, atualmente, de tempos em tempos,a-
brimos concorrência publica, para av~
liarmos os nossos preços internos,que
ainda se justificam e con o m i came n t e i "

(Atualidades Nestlê,29 trim./83)
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4.3.10. Investimentos em Produção

A sequ;'r, sao analisados os
investimentos feitos pela empr2sa na area de ativo fixo, em
termos de instalações, f âb ri cas , máquinas e equipamentos,que
objetivaram ampliar a capacidaáe de produção para fazer face
às estratéaias de crescimento implementadas pela empr!
sa.

Em 1971, os investimentos rea
lizados na area de produção foram os seguintes:

.Conclusão e início de funcionamento
da nova fábrica de chocolates, em Ca
çapava(SP);
'.Conclusão das obras da nova fábrica
de café solúvel, Nescafé, em Araras
( S P ) ;
~Prosseguimento dos trabalhos de pr~
paração do terreno, em são José do
Rio Pardo(SP), para construção da fá
brica de alimentos infantis, no va -
lar de Cr~ 60 a 70 milhões;
.Reforma geral das instalações da f!
brica de biscoitos São Luis, em São
Paulo;
.Novas usinas de recepçao e resfria-
mento de leite "in natura" em São
Paulo.
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Em 1973, foi dado início ã
implantação da fãbrica de São José do Rio Pardo, prevendo -
se investimentos da ordem de Cr$ 80 milhões. A nova fábrica
irá operar três linhas de produtos: sopas, caldos e condimen
tos desidratados da marca Maggi, cereais infantis e farinhas
alimentícias, e os alimentos infantis"Baby" e "uun í o r Foods".

Em 1974, o plano de invest~
mentos da empresa orevia os sequintes projetos, envolvendo
recursos da ordem de Cr$ 900 milhões.

-amDliação da capacidade de recepçao de
suas fábricas de leite em pô de Araçat~
ba e Ibiã, passando de 500 mil litros
de leite/dia para 700 mil.

-aumento da capacidade de produção da
fãbrica de biscoitos São Luiz.

-implantação de nova unidade de produ -
ção de leite em pô em Ituiutaba(MG).

-transformação da atual fábrica de Cal-
ciolândia(MG) de produção de leite em
pô para leite condensado.

-transformação da fábrica de Três Cora-
ções (MG), de leite em pô para leite mo
dificado.

(Revista Tendência/ Dez.74)

Em 1975, a empresa estava
construindo a fábrica de Ituiutaba(MG). Também outra estava
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projetada para o município de São Miguel do Guamã, no Parã.

Em 1976, a empresa estima-
va realizar um investimento da ordem de Cr$ 300 milhões, os
quais começaria~ a dar retorno em 1978/79, segundo as expe~
tativas.

Em 1977, a empresa investiu
um tota 1 de Cr~ 340 mi 1hões na amp 1i ação de 1 inh as de p rodu-
ção jã existentes, na pr5pria empresa e em algumas de suas
coligadas. Naquele ano, a empresa iniciou a implantação de
sua unidade industrial de Ttabuna, Sul da Bahia, destinada ã
semi-industrialização do cacau e ao processamento de leite.O
projeto absorveria investimento previsto da ordem de Cr$ 550

milhões, dos quais Cr$ 32 milhões foram aplicados em 1977.

Em 1978, os i n ve.s.t í men.t os da
empresa totalizaram Cr$ 386,4 milhões. Neste período, a empr!
sa importou mãquinas e eqúipamentos com especificaçõe~ tecni-
cas sem similares no mercado nacional.

Em 1979, foi concluída a du-
plicação da fãbrica de leite em pó em Ituiutaba(MG). Estavam
em andamento as obras de expansão da unidade de produção de
cafe solúvel em Araras(SP) e da fãbrica de São Jose do Rio
Pardo(SP), alem da introdução de novos equipamentos em diver-
sas unidades de produção e a construção de novos postos de re
cebimento e refrigeração do leite, especialmente no sul da
Bahia.
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Previa-se a imo1antação da fabrica de chocolates em Itabuna(BA)
exiqiria investimentos da ordem de Cr$ 1,2 bilhão, parte deles
carreados Delo Finor. A ampliação das fabricas de Caçapava e
são Jose do Rio Pardo tinha investimento previsto da I,.,.1em de
Cr$ 1 bilhão nos três anos seguintes.

No início de 1980, o Presiden-
te, Sr. Mahler, afirmava que, graças ã escalada inf1acionaria,a
empresa teve de rever seus planos de investimentos. "Temos va -
rios projetos, mas a sua execuçao dependera da capacidade finan
ceira da Cia." Em 1980, a empresa investiu um pouco mais de
Cr$ 3 bilhões na expansão de suas linhas de produtos. Foi inau-
gurada a fabrica de processamento de cacau em Itabuna(BA), com
capacidade para 17.500 toneladas/ano, devendo fabricar 14 mil
toneladas de semi-manufaturados (manteiga de cacau, torta,licor
e chocolate em pó) para a indústria de chocolate de Caçapava e
exportar o excedente.Esta fábrica custou um investimento de Cr$
1,'1 bilhão.

No início de 1981, a empresa
previa gastar Cr$ 4 bilhões na aqúisição de maquinas e equipa-
mentos para as fabricas de Araras(Nescafé) e Caçapava(Chocola-
te), na ampiiação de suas instalações e contratação ~~ mão-de-
ob ra.

Em 1982, ao lançar o chocola-
te Lo110, a empresa declarou ter investido nos anos anteriores
cerca de US$ 800 milhões na ampliação da fabrica de Caçapava,
c o n c l ui da no final de 1981.



Ainda em 1982, a empresa pre-
via investir nos dois anos seguintes(abri1 82 a abril 84) Cr$
8 bilhões nos seguintes projetos:

-novas caldeiras para a queima de biomassa e prod~
ção de vapor. (Cr$ 4 bi 1 hões)

-compra de florestas energéticas para assegurar a
linha requisitada pelos novos equipamentos

o objetivo do programa ener-
gético do Grupo era economizar 35 mil t/ano de óleo combustí-
vel. Segundo o Diretor Tecnico do Grupo, lias investimentos t-
rão aumentar o ativo da Nest1é, mas não a produção. Logo os
custos fi xos aumentarão. 11 liA estratégi a dará segurança ao su-
primento energético das suas indústrias ... Ou se reduz o con-
sumo de derivados de petróleo ou se corta a o r o du ç ã o ". Na ep~
ca a energia representava certa de 3,7% do custo médio de fa-
bricação do Grupo.

Na ãrea de produtos, a em -
presa objetivava investir em 1983 no lançamento de superge1!
dos, um mercado com boas perspectivas, segundo opinião da em
p re s a .

Em 1983, a empresa passou a
utilizar biomassa - madeira e bagaço de cana-de-açucar - nos
processos industriais de geração de vapor, em substituição
ao óleo combustlvel, em sua fãbrica de Araçatuba. A nova cal
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deira deverã complementar a demanda energetica das fã-
bricas da empresa localizadas próximas a usinas de a-
çucar e ãlcool, durante seis meses ao ano. Alem disso,
duas florestas foram implantadas, uma no Estado de Ma
to Grosso do Sul e outra no Estado de Minas Gerais,p~
ra garantir o suprimento energetico das fãbricas da
empresa ate o final deste seculo. Em 1984, serão im -
plementadas caldeiras deste tipo nas fãbricas de Ibiã
(MG), Porto Ferreira e Araras. Foram feitos investi-
mentos tecnicos no valor de Cr$ l3.76~ milhões, dos
quaiS mais de Cr$ 5.000 milhões foram aplicados na a-
quisição de fornos e equipamentos para a substituição
de queima de óleo combustivel por lenha e ~agaço de
cana-de-açucar. Neste mesmo ano, a empresa concluiu as
negociações para aquisição das quotas restantes da
Libby do Brasil Ind. e Comercio Ltda, assumindo o con
trole da referida empresa.

Tambem em 1983, foi ini-
ciada a construção de uma usina de pré-condensação p~
ra processamento de 350.000 litros/dia de leite 11 in
n a t u r a v , em Ibiâ(GO), e t amb êm a duplicação da capac..:!..
dade de recepção de leite da Fãbrica de Itabuna(BA) ,
de 300.000 para 600.000 litros/dia. Tambem em 1 983 ,
a empresa, atraves da subsidiâria Inprodal-Industria
Produtora de Alimentos Ltda, adquiriu o controle aci~
nãrio da ITASA - IndGstrias Alimenticias Itacolomy S/A,
em Montes Claros(MG), que e uma fábrica de leite em
pã com capacidade industrial para processamento diário
de ate 200 mil litros de leite "in n a t u r a ". Tal aquis.:!..



çao faz parte da estratégia de interiorização das unida-
des fabris, afastando-se dos grandes centros urbanos.Tam
bem é resultado da política, "reiteradamente manifestada
às autoridades maiores do Nordeste, de fixar raízes ope-

"racionais sôlidas na ãrea de atuação da SUDENE.

Para 1984, eram previstos in
vestimentos da ordem de US$ 50 milhões para:

-início da construção de uma nova usina de
pre-condensação de leite em Jataí(GO), com
capacidade total para 350 mil litros diãrl
os de processamento de leite "in natura"
(investimento de Cr$ 4 bilhões)

-duplicação da capacidade de recepção de
leite da fãbrica de Itabuna(BA), de 300
mil para 600 mil litros diãrios.

-modernização de equipamentos, com ganho de
produção, nas áreas de chocolates e biscoi
tos.

-prosseguimento dos investimentos no progr~
ma energético de substituição de ôleo com-
bustível por lenha, na alimentação das ca1-
deiras.
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5. 'A Empresa Gessy Lever

5.1. A Empresa Gessy Lever Hoje

A Indústrias Gessy Lever Ltda
e a subsidiária brasileira do grupo anglo-holandês Unile -
ver, que produz e comercializa diversos produtos e servi -
ços, atraves de cerca de 550 subsidiãrias em 75 paises e
emprega cerca de 270.000 pessoas mundialmente, tendo duas
sedes: uma em Londres (Unilever PLC), outra em Rotterdam
(Unilever N.V.).

A Unilever de hoje ê originã-
ria da fusão, em 1927, de grupos de empresas estabelecidas
na Inglaterra e na Holanda. A maior parte de seus negócios
prende-se a bens de consumo não duráveis, identificados por
marcas e embalagens, principalmente alimentes, detergentes
e produtos de toucador. Os alimentos incluem margarinas,o~
t r os Õ 1e o s e g o r d u ras, s o r v e te, a 1 im e n tos c o n 9 e 1a dos, c a r -
nes, chã, peixes e bebidas. Ramifica-se, tambem, em ou-
tras atividades, tais como a produção de quimicos, papeis,
plãsticos, materiais de embalagem, rações animais e plant~
ções tropicais. A UAC Internacional, uma das principais em
presas do grupo, tem interesses substanciais na ~frica e
em outras partes de mundo, em diversificados empreendimen-
tos industriais, mercantis e como distribuidora de produtos
de terceiros.
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No Eras; , a Gessy Lever e a
37a. maior empresa do pais em receita operacional e a l4a.
maior empresa estrangeira, segundo o Balanço Anual de
1983(Gazeta Mercantil). Instalou-se aqui em 1929, com a
razão social S/A Irmãos Lever, para fabricar e comerciali
zar sabões e sabonetes. Em 1983, era responsãvel por mais
de 60% dos detergentes e sabonetes consumidos no pais, a-
tuando diretamente em todos os Estados brasileiros, sendo
seus produtos encontrados em mais de 200 mil revendedores.
Contando com cerca de 5 mil e 800 funcionãrios, opera 7
unidades industriais, 9 escritórios de vendas, 25 depósi-
tos e 20 câmaras frias em 15 cidades brasi leiras. A oper~
ção no Brasil representou menos de 2% do faturamento de
US$ 20 bilhões da Unilever em 1983.

Em termos organizacionais, a
empresa estã estruturada em cinco Divisões: Divisão Eli-
da Gibbs/Atkinsons, Divisão Gelato, Divisão Lever, Divisão
Van Den Bergh, Lever Industrial/Orquima Ind. Quimica Ltda.

A Lever e a Divisão de prod~
tos destinados â limpeza dom~stica e pessoal. Responsã-
vel pela fabricação e distribuição, a nivel nacional, de
detergentes em pô, detergentes liquidos, sabonetes, sabão



em barra, abrasivos e amaciantes de roupa, dispõe de
três unidades produtoras, todas sediadas no Estado de
são Paulo(Capital, Valinhos e Indaiatuba). Foi respo~
sãvel pelo lançamento do primeiro detergente sintéti-
co do país e, mais recentemente, pela introdução dos
amaciantes de roupa no mercado brasileiro. Tendo como
objetivo estrategico o desenvolvimento de novos prod~
tos e a melhoria permanente da ação dos produtos exi~
tentes, a Divisão mantem laboratório em são Paulo,com
150 tecnicos qualificados trabalhando em pesquisas de
materiais, anãlises e controle de qualidade de insumos
e produtos acabados. Produz e comercializa as seguin-
tes marcas: OMO, MINERVA, SKIP, GESSY, LUX, VIM, RINSO,
COMFORT, BREEZE; LIFEBOY, SOLIS, e outras.

A Elida Gibbs/Atkinsons e
a Divisão de produtos de uso pessoal, nos mercados de
higiene bucal e corporal, cuidados com os cabelos e
perfumaria. Fabrica sabonetes, desodorantes, cremes
dentais, shampoos, cremes rinses, perfumes, loções,co-
lônias, lr~ões para barba, espumas de barba, talcos,
creme de barbear , cremes para a pele, brilharti-
na, fixadures de cabelo, hair spray, loções cremosas.
Tem as marcas: REXONA, IMPULSE, CLOSE-UP, SIGNAL, SEDA,
VINOLIA, DENIM, ENGLISH LAVANDER, ELEVEN, EXECUTrVE,E~
PLOIT, MISS FRANCE, EM8ASSY, LINIC, SUCCESS, HARMONY,
COSAMEA, TRIM, NUAGE, entre outras. Possui uma fãbrica
em Vinhedo(SP). Dispõe de diversos centros internacio-
nais de pesquisa e desenvolvimento de produto. O mais
i~portante deles, que funciona como um centro coordena
dor de pesquisas da empresa em todo ° mundo, ê o Labo-



rat~rio da Unilever, em Isleworth, Inglaterra. Adicion01
mente, hã um complexo de centros de estudos e desenvolvi
mento, trabalhando no Brasil, em Vinhedo; na França, em

Saint Denis; na India, em Bombaim e nos EUA, em New Jer-
sey.

A Van Den Bergh e a Divisão
especializada no atendimento a segmentos especificas do
mercado de alimentos. Tem como objetivo prioritãrio 11 a
manutenção de alto padrão de qualidade, higiene e segura~
ça de seus produtos, aliada ã satisfação das necessidades
do consumidor". Utiliza-se da tecnologia internacionalmen
te disponivel, desenvolvida principalmente no Centro de
Pesquisa da Unilever, em Vlaardingen, na Holanda. Em 1983,

mais de 50% das margarinas cremosas consumidas no pais f~
ram produzidas pela empresa. Produz, alem de margarinas,
os chãs, molhos para salada,õleos alimenticios(soja, gira~
sol e pBlma), gorduras e 5leos hidrogenados para o merca-
do industrial, dos setores de confeitarias, doceiras, pa-
nificadoras, restaurantes, cozinhas industriais, e indús-
trias alimenticias de choco13tes, biscoitos, sopas, maio-
neses, massas, etc. Para apoiar sua atuação no mercado in
dustrial a empresa montou uma Confeitaria Experimental e
um servico de assistência tecnica ao industrial, que rea-
lizam cursos de Panificação e Confeitaria para os profis-
sionais do setor, alem de representarem apoio de pesquisa
e desenvolvimento tecnico ãs empresas clientes. Possui u-
ma fãbrica em Valinhos, com capacidade de produção anual



da ordem de 100 mil toneladas. Seus produtos têm as marcas
DORIANA, ADORELLA, BECEL, ASTRA, GRADINA, MARVELLO, VIOLA,
LINNEA, VAQUEIRO, entre outras.

A Gelato é a Divisão respon-
sável pela produção e comercialização de mais de 50 tipos
de sorvetes, nas variedades de picoles, cones, copos, bo~
los e embalagens "Leve para casa". Possui fábrica em São
Paulo. Com sistema de distribuição próprio, composto de
9 depõsitos e 18 distribuidoras, a empresa cobre os merc~
dos de Minas Gerais, Mato Grosso, são Paulo, Paraná, San-
ta Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

A empresa Orquima Ind. Quí-
mica Ltda, através de suas duas Divisões, Lever Industri-
al e Crosfield Químicos, produz materias-primas e produ -
tos de limpeza. A ãrea de detergentes industriais cobre
desde a linha geral para industrias, fazendas, veículos,
até produtos específicos para hoteis e hospitais, tendo
ainda uma linha de banhos para metais. Na ãrea de produ -
tos químicos, a Orquima prcduz metassilicato e comerciali
za sílicas especializadas pnra o uso em cremes dentais,
couros, vernizes, tintas e para a clarificação e estabili
zaçao de cervejas, papeis e plásticos. Produz e comercia-
liza, tambem, uma linha de aditivos para concreto, onde o
acompanhamento da utilização do produto se faz necessário.



Nesse caso, a venda de produtos é resultado de uma venda
de serviços. Adicionalmente, a Orquima comercializa gli-
cerina, usada em grande parte pelas Forças Armadas. A
Orquima caracteriza-se como uma vendedora de serviços, a
companhando e adaptando seus produtos aos processos em
que serão uti lizados, ao mesmo tempo em que treina o pes-
soal usuãrio.

Em 1983, em uma publicação
da empresa, o seu então Presidente, Sr. Paschoal Ricardo
Netto, deu uma definição da empresa:

"Se nos fosse exigida uma definição da
Gessy Lever em poucas palavras, tentar;a-
mos qualificã-la como uma empresa basica-
mente voltada ao consumidor, ao qual ofe-
rece uma serie de produtos nas ãreas de a
limentação, higiene pessoal, domestica e
industrial, norteada em seu trabalho por
uma filosofia de produzir com alta quali-
dade, segurança e preço justo ... Existe,
também, uma outra face das atividades da
empresa, nao destinada ao consumo popular:
a fabricação de produtos quTmicos e maté-
rias-primas para seu uso e venda ao merca

do interno."

No Brasil, em 1983, alem da
Gessy Lever, o Grupo Unilever detinha o controle acionã-



rio da Mavibel, empresa de pesquisa de mercado, e da
Orquima, fabricante de produtos químicos.
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5.2. Histórico da Gessy Lever

5.2.1. A Empresa Matriz

A Unilever existe hã mais de
50 anos enquanto grupo de empresas. Mas sua origem ê bem
anterior a isto.

Foi na segunda metade do se-
culo passado que) na Inglaterra e na Holanda, tr~s empre-
sas foram fundadas, inteiramente independentes uma da ou-
tra. Na Inglaterra, dois irmãos, William H. Lever e James
D. Lever, fundaram a empresa Lever Brothers em 1885, para
fazer e vender sabão. Seu primeiro produto foi o sabão
SUNLIGHT, em pedaço, embrulhado com papel impermeãvel e
colocado numa caixa. Também na Inglaterra, Anton Jurgens
e seus filhos trabalhavam inicialmente no comércio de man
teiga. A partir de 1869, começaram a fabricar um novo ti-
po de manteiga artificial, a margarina, inventada por um
qulmico franc~s, naquele ano. Na Holanda, Simon Van den
Bergh e seus filhos exportavam manteiga e, depois, passa-
ram tamb~m a fazer margarina. Posteriormente a Lever pas-
sou a fabricar margarina, e as empresas Jurgens e Van den
Bergh passaram a produzir sabão, na medida em que sabão
e margarina contêm as mesmas matérias-primas bâsicas, E -
leos e gorduras.
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o primeiro passo no processo
de fusão das tr~s empresas aconteceu em 1927, quando Jur-
gens e Van den Bergh formaram a Margarine Union na Ingla-
terra e a Margarine Unie na Holanda. Em 1929, a Margari-
ne Union fundiu-se com a Lever Brothers e mudou seu nome
para Unilever Limited. Ao mesmo tempo, a Margarine Unie
da Holanda tornou-se Unilever N.V. (N. V. significa Naam-
loze Vennootschap, ou companhia de responsabilidade limi
tada).

o desenvolvimento dos nego-
cias em produtos alimenticios não tem muito a ver com
óleos e gorduras, nas suas origens. Parcialmente, come-
çou com William Lever, que estabeleceu uma empresa para
assegurar o fornecimento de peixes(Mac Fisheries) e com-
prou outra(Walls) para assegurar o fornecimento de pas -
têis e linguiça, alem de fabricar sorvete. Em 1922, es -
tas empresas foram vendidas a Lever Brothers. Hoje, a
Unilever produz e distribui uma grande variedade de pro-
dutos alimenticios, a saber: peixe, linguiça, pasteis,
produtos de carne defumados, conservados e enlatados,so~
vetes, alimentos congelados, sopas prontas, alimentos en
latadas e desidratados, geleias, chã, cafe, bebidas de
frutas, pudins instantâneos, misturas para bolo e quei -
jos naturais, óleos vegetais, margarinas, gorduras, ra-
ções animais.



Os negõcios no ramo de produtos
químicos industriais sao desenvolvidos por um grupo de compa -
nhias da Unilever, principalmente na Inglaterra e na Holanda,
com conexões na industria química dos EUA. Este ramo de negõc~
os surgiu como uma derivação do negõcio de sabões. A fabrica -
ção de sabão produz glicerina; óleos e gorduras podem ser sep~
rados para fornecer ãcidos graxos e ãlcool graxo; o si1icato,
que usa no processamento de certos tipos de sabão, tambem tem
outras utilidades industriais. Recentemente, a Uni1ever expan-
diu-se consideravelmente no setor de p1ãsticos e adesivos. Ois
põe tambem de companhias envolvidas no campo de papel, impres-
sao e embalagens.

O Grupo United Africa Company
(UAC) surgiu a partir do desenvolvimento do negócio de planta-
ções na ~frica Ocidental. Em 1914, Wil1ian lever estabeleceu um
cultivo de coqueiros nas Ilhas Solomon; em seguida, lançou no
Congo uma empresa para explorar plantações de palmeiras, que
sao a fonte de materia-prima para margarinas(õ1eo de palma).
Em 1920, para expandir seus negócios comerciais com a ~frica,~
dquiriu a Niger Company que, em 1929, fundiu-se com a African
and Eastern Trade Corporation, dando origem ã United Africa Co~
pany. Plantações da Uni1ever estão hoje estabelecidas na Nige-
ria, Camerons, Gabão, Malãsia, Ilhas Solomon e Congo. A UAC ho
je ê especializada na ãrea mercantil, comercializando produtos
como material têxtil, generos alimentícios, veículos a motor,
mãquinas, tratores, aparelhos e1etricos, material para constru-
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çao, produtos farmacêuticos, etc. Tambem opera uma cadeia de lo
jas (Kingsway Stores) nas cidades mais importantes da ~frica O-
cidental. Alem destes, a UAC tem diversos outros negócios. A
principal companhia subsidiãria do grupo ê a Palm Line Limited,
uma linha de navegação ã qual pertencem 15 navios, trafegando
entre a ~frica Ocidental e a Europa.

Em 1983, os negócios do Grupo
Unilever atingiram a seguinte participação no volume global de
Receitas:

-Margarinas, õleos, gorduras
-Outros alimentos
-Detergentes
-Produtos Quimicos
-Rações Animais
-UAC internacional
-Produtos de uso pessoal
-Papeis, plãsticos, embalagens
-Outros

23,5%
25,3%
19,6%

7,0%
6 ,9 %

5,7%
5,1%
3,0%
3,9%

Quanto a participação nos lucros,
a distribuição e a seguinte:



-Detergentes
-Margarinas,óleos,

gorduras
-Outros alimentos
-Produtos químicos
-Produtos de uso

pessoal
-Rações animais
-UAC Internacional
-Papeis,Plãsticos,

embalagens
-Outros

25,8%

24,0%
25,5%

1 3 , °%

6 ,4%
3 ,1%
2,2%

(0,1%)
0,1%

Verificamos que 68,4% das recei-
tas e 75,3% dos lucros estão concentrados em três negócios: de-
tergentes; margarinas 61eos e gorduras; outros alimentos.

A distribuição total da Receita
por area geogrãfica, em 1983, foi a seguinte: Comunidade Econõ
mica Europeia 57,3%; outros países europeus 6,5%; Estados Uni-
dos 16, 1%; ~sia, Austrãlia e Nova Zelândia 10,4%; ~frica 7,0%;
America Central e do Sul 2,7%.

COMPOSIÇ~O ACION~RIA

Os capitais das duas companhias,
hoje, sao oficialmente cotados nas Bolsas do Reino Unido, da R~
publica da Irlanda e dos EUA, e o capital da N.V. e tambem ofi-



cialmente cotado na Holanda, Belgica, França, Alemanha, Luxem-
burgo e SuTça. Na Unilever Limited o n~mero de acdonistas sUp!
ra 192.000. Na Unilever N.V., onde quase todas as ações são ao
portâdc~. não se tem uma estimativa correta, porem calcula-se
que na Unilever, como um todo, hã mais de 300.000 acionistas.

Uma ou outra das companhias ma-
trizes possui todo o capital na maioria das subsidiãrias e a
maior ou grande parte nas restantes. O que significa que as ma
trizes dispõem do total dos recursos do grupo e, admitindo di-
ferenças em paises diversos, as relações entre Unilever e com-
panhias associadas são as de proprietãrio acionista e não a de
controle pelos administradores.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A Unilever limited tem os escri
tõrios centrais em Londres e a Unilever N.V. em Rotterdam, Ho-
landa. ~a direção dos neg5cios, e com a responsabilidade pera~
te os _~ionistas, estã a Diretoria Central. O presidente da U-
nilever limited e automaticamente vice-presidente da Unilever
N.V., e vice-versa. Cada diretor da Unilever ê memb~o da Dire-
toria das duas companhias. Conforme a legislação sobre Associa
çoes, o numero de diretores e 30, mas na prãtica os numeros va
riam entre 22 e 25. Enquanto a maioria dos diretores tem res~o~

sabilidades especificas em diferentes setores, seja funcional
ou regional, existem alguns que anualmente sao designados pela
Diretoria Central para formar uma comissão denominada "Special
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Commitee~, encarregada da coordenação geral. Atualmente esta comis
são e integrada pelos Presidentes das duas companhias matrizes e
um Vice-Presidente da Limited. Reune-se frequente e regularmente
com os diretores dos diversos setores dos negócios para participar
das decisões dos assuntos resolvidos pela Direção. r responsavel
pela definição apropriada dos programas de ação da Unilever e pela
indicação de caminhos para a direção geral dos negócios.

No segundo nível hierarquico, estão
as Gerências das areas responsaveis pela administração e operação
do Grupo. São três áreas, a saber:

a)Coordenação de Produtos, responsavel pela coorde-
naçao, numa base mundial, das políticas referentes
a produtos e marcas;

b)Grupos Regionais,responsaveis pelas operaçoes em
areas geograficamente definidas;

c)Serviços Centrais, cujas responsabilidades e cam-
pos de trabalho são funcionais.

A Coordenação de Produtos ~ inte-
grada pelas seguintes equipes de coordenação: produtos químicos;
sabão e detergentes; margarina, óleos e gorduras comestíveis;ali
mentos congelados e sorvetes; carne; produtos de toilette;papel,
impressos e embalagens. Cada uma dessas equipes de coordenação ê

chefiada por um diretor da Diretoria Central(Matriz) ou por um
dos mais antigos gerentes, e cada um 11 tem o mundo Unilever como
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-sua par~quia." r sua tarefa formular programas de açao, para estl
mular a expansão onde houver oportunidade para as diversas linhas
de produto da empresa, 2stabelecendo um ponto focal unico parõ to
dos os aspectos de produçcto e marketing.

Nos Grupos Regionais, hã cinco Co-
missões: Comissão do Reino Unido; Grupo Europeu Continental; Co -
missão de Alem-Mar;Grupo da ~frica Unida; Grupo de Plantações.Têm
a função de coordenar as operaçces das diversas companhias dos
vãrios paises, tendo em vista assegurar a uniformidade dos progr~
mas de açao.

Os Serviços Centrais englobam os
seguintes serviços: finanças e contabilidade, pesquisas, auditcria,
pessoal, marketing, compras, economia e estatisticas, engenharia,
organização, embalagens, patentes, juridico, seguro, transporte e
informação. O objetivo desses serviços centrais e o de providencl
ar conhecimentos e experiências que as unidades oper~cionais indl
viduais não teriam condições de desenvolver por conta pr~pria.Têm
função consultiva. Fazem recomendações e ajudam na execuçao.

Segundo uma publicação da empresa,
a existência dos diversos níveis de coordenacão na Matriz não quer
dizer ausência de iniciativa das diversas unidades operacionais.
Segundo esta publicação:
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11E v id e n tem"e n te, não p o d e h a ver r a p i dez s e t u d o
tem que ser feito passo a passo para cima, onde
estâ sendo ponderado e debatido ant~s de se pronu~
ciar em julgamento e retransmiti-lo novamente,pa-
ra baixo, aos que devem entrar em ação. Um freio
deste tipo não somente retardarã decisões mas,pi-
or ainda, sufocará o desenvolvimento de talento a
dminrstrativo e iniciativa dentro da empresa, re-
traindo qualquer senso de vigorosa finalidade e
força de movimento. A conclusão e que a Unilever
somente pode funcionar eficientemente, aplicando
no máximo possivel o principio de delegar. Por
essa razão, tanto quanto possivel, cada unidade
tem liberdade de levar adiante suas próprias ope-
rações, dentro da estrutura dos programas de açao
combinados com um minimo de supervisão e controle.
Porem algum controle deve existir, ou aquilo que
às vezes e chamado de IIdiarquia Unilever" torna -
se-ã "a n a r qu i a Unileverll

.(1I0 que e Unileverll,1969).

Os controles, mencionados no texto,
sao de três tipos; o Plano Anual de Operação da Unidade; o Orçame~
to Anual; seleção e remuneração da Gerência superior.

o Plano Anual de Operação, que em
geral abrange mais de um ano, e elaborado pela unidade operacional/
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subsidiãria. Depois,e discutido com os respectivos Grupo Regional,
Coordenador de Produto e os Departamentos Consultivos e de Servi-
ços Competentes, antes de serem submetidos ã apreciação da Ccmi2
sao Especial e da Diretoria. O resumo total destes planos fornece
a base para estimativa dos lucros da Unilever, nos 12 meses se-
guintes. Os planos individuais servem como medida pela qual, duran
te o ano, o desempenho de cada unidade pode ser avaliado.

O Orçamento Anual determina o dis-
pêndio de capital para os anos seguintes, indicando as direções
estrategicas dos negõcios no futuro. O orçamento e elaborado pela
unidade operacional e submetido, atrav~s de seu Grupo Regional, a
Comissão Especial e depois ã Diretoria para aprovaçao.

O terceiro controle da Unilever es
tã na seleção de elementos para a Gerência de Cupula. Este e um
assunto para recomendação, a ser discutido com a Comissão Especial.
Da mesma forma, uma vez por ano a Comissão Especial e seus consul
tores revisam os salãrios das Gerências de cupula e Diretorias.

ESTRATrGIA EMPRESARIAL

No Relatório da Unilever, referen-
te aos resultados globais da empresa no ano de 1983, constatava -
se a ênfase dada pela empresa em: redução de custos, aumento de e



ficiência e produtividade, inovação e expansão das operaçoes.

"Nós permanecemos cautelosamente otimistas quantc
a continuas melhorias nas condições econômicas sob
as quais operamos, embora, muitos problemas, como o
desemprego, estejam ainda para ser resolvidos. No fu
turo, nós vemos oportunidade para continuo crescime~
to e fortalecimento de nossos diversos e bem estabe-
lecidos neg5cios. Deveremos continuar a dar maior ên
fase em redução de custos e aumento de eficiência e
produtividade, enquanto ao mesmo tempo perseguir in~
vação e extensão das linhas de nossos produtos atra-
vês de pesquisa e desenvolvimento, assim como dar co~
tinuo apoio para nossas atuais marcas. Deveremos pr~
cur2r expandir nossas operações atraves da aquisição
ou em ãreas nas quais jã temos sucesso, ou ainda em
areas onde achamos que poderemos entrar com sucesso."

("Unilever in 1983")



5.2.2. A Subsidiaria Brasileira

A empresa se instalou no Brasil em
1929, com a razao social S/A Irmãos Lever, para fabricar e comer-
cializar sabões e sabonetes. Para fundã-la, haviam chegado ao Bra
sil três ingleses: Eric Hayden, George McCabe e Wiilia "Ri ç by , No
inicio, a empresa limitava-se a comercializar produtos importados
da Inglaterra, especialmente o sabão SUNLIGHT e os flocos LUX.

-Em 1930, um ano apos a sua funda -
çao, a Irmãos Lever inaugurou sua fãbrica, em Pirituba, a 13 kms
do centro de são Paulo. O primeiro produto ali fabricado foi o
sabão SUNLIGHT. Entre os anos de 1932 a 36, lançou o creme dental
Lever e os sabonetes LEVER, CARNAVAL(tentando capitalizar uma im~
gem tipicamente brasileira) e LIFEBOY. No começo de 1937, a em -
presa iniciou forte campanha promocional para o sabonete LEVER e
isso acabou motivando a construção de novo prédio para deposito,
bem como a importação de novas maquinas. Estas, no entanto, so
viriam entrar em atividade em 1942, devido ao recesso provocado
pela 2a. Guerra Mundial.

Em 1943, a fabrica sofria sua se-
gunda ampliação. Em 1944, a Irmãos Lever passou a exercer a admi-
nistração da firma S/A Perfumaria J.E. Atkinsons, com sede no Rio
de Janeiro, cujo capital jã havia sido incorporado pela Lever.
Em 1946, a ãrea da fabrica atingia 85.000m2 e a empresa ja utili-
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zava três depositos, sendo um deles exclusivamente para os pro-
dutos de perfumaria e toilette Atkinsons. Nos anos de 1947 e 48,
a empresa se preocupou em ampliar a distribuição de seus produ-
tos pelo territorio nacional, chegando a mais de 6 mil cidades
e cerca de 65 mil clientes. A estrategia da empresa, na epoca,
voltava-se para a criação do habito de, no banho, substituir-se
o sabão em pedra pelo sabonete.

No inicio dos anos 50, apos a 2a.
Guerra Mundial, houve estagnação dos negocias. Quando a inflação
começava a crescer e a criar problemas financeiros, a estrutura
começou a ficar cara. A estrategia, então, foi reduzir os custos
e procurar novos mercados, fora de sua linha tradicional de sabo
netes e sab6es sm pedra. Assim, em 1953 a empresa lançou um pro-
duto que causaria grande impacto e viria a provocar uma signifi-
cativa mudança nos habitos de lavagem de roupa da dona de casa
brasileira: o sabão em pó Rinso. Com ele, tiveram inicio as cam-
panhas de demonstração das vantagens do produto em relação ao ve-
lho sabão em pedra. Amostras do produto foram distribuidas nas
residências, demonstrações eram feitas em cinemas, campanha pu -
blicitaria foi desenvolvida atraves de veiculos de comunicação,
principalmente o radio. Em 1957, dando continuidade ao desenvol
vimento desse mercado, a empresa lançou o OMO, o primeiro deter-
gente em põ sintetico a surgir no mercado. Na epoca, a fabrica -
ção era de outra empresa, a Brasitex, pois a Lever ainda não PO!
suia sua torre de sopragem. No final da decada de 50, a empresa
montou o seu departamento de Marketing.



Em 1960, a Lever incorporou a en-
tão Companhia Gessy Industrial, sua maior concorrente no mercado
de sabonetes, grande no mercado de dentrifícios e em potencial
no setor de detergentes. A partir de então, a empresa passou a
ter a atual denominação. A Cia. Gessy possuia o sabonete e o
creme dental Gessy, o sabão em pó Minerva e o Minerva em tab1ete.
Em 1962, a empresa começou a produzir o detergente em po OMO, a-
pôs a instalação da torre de sopragem. Em 1963, o produto foi
relançado com melhoras em sua fórmula e passou a ser distribuído
nacionalmente. Em 1964, objetivando o desenvolvimento de recur-
sos humanos, iniciou o programa de "t r a i ne e s " de Gerência, requi.
sitando jovens universitãrios recem-formados para um programa de
treinamento. Em 1966, fez sua primeira incursão no mercado de ali
mentos com o óleo de amendoim DULAR.

Em 1970, houve a divisiona1ização:
surgiram as divis~es E1ida-Gibbs, Lever, Van den Bergh e Atkinsons.
Naquele ano, a divisão Van den Bergh lançou a margarina Doriana.
Em 1973, a empresa ir.corporou a Alnasa(Alimentos Nacionais S/A), fa
bricante do scrvete Ge1ato. O passo seguinte foi a incorporação
da Orquima Industria Quimica Ltda, juntando-a com a antiga Lever
Industrial.

Desde a fundação em 1929, a empresa
foi dirigida ate hOje por oito presidentes, a saber:



1929 a 1933 - Eric Hayden Morris
1933 a 1947 - George McCabe
1947 a 1957 - Jean Marie Fernand Edange
1957 a 1964 - C1ive Jchn Van den Bergh
1964 a 1970 - Habbo P. H. Nitschmann
1970 a 1974 - Geofrey Ian Grant
1974 a 1984 - Paschoal Ricardo Netto
1984 - Jan Pee1en
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5.3. A Dinâmica de Crescimento da Gessy Lever

Em 1960, numa das maiores transa-
çoes privadas até então realizadas no pals, a Lever adquiriu a
Companhia Gessy Industrial, uma empresa maior do que ela. Segun-
do o Sr. Paschoal R. Netto, presidente da empresa:

liA aquisição da Gessy foi que permitiu ã

empresa dar a seus negócios uma economia de
escala e chegar aos anos 60 em condições de
p a r t i c i p a r a t i v a me n te do 11 b o om II b r a s i 1e i r o " .

(Revista Expansão,14/01/73)

Na decada de 60, a participação da
empresa no mercado era ativa, mas não tanto quanto se desejava.
Seus negócios continuavam concentrados nos mercados de sabões,de-
tergentes e artigos de toucador, e a empresa parecia não acompa -
nhar o vasto e diversificado amãlgama de interesses da Unilever.
A ~~rtir de 1966, quando a empresa investiu no aperfeiçoamento
das suas tecnicas de Marketing e na implantação de novos sistemas
de vendas, começaram a surgir as primeiras idéias de diversifica-
ção da produção, em outras áreas que não as de sabonetes e deter-
gentes. Naquele ano, fez sua primeira incursão no mercaco de ali-
mentos, lançando o óleo de amendoim DULAR. Mas somente em 1970,
com a divisionalização da empresa, e que foram dados os passos de
finitivos para a diversificação e dinamização dos negócios.



Em 1970, o Sr. G.J. Grant, inglês,
v e i o a o B r a s i 1 P a r- a a s s um i r a p r e s i d ê n c i a d a em p r e s a. V e i o p o r
ordem da Unilever, com a missão de estudar a subsidiãria brasilei
ra para tornã-la mais ãgil e eficiente.Ele tinha a incumbência de
preparar a empresa para a mudança administrativa que jã havia o -
corrido na Unilever da Europa e dos EUA. O Sr. Grant fora escolhi
do pelos três membros do "Sp e c i a l Comn í t t e ", coordenadores da cor
poraçao, por ser considerado um estrategista, especialista em mar
keting e propaganda. Segundo o Sr. Gr a n t , "Logo que cheguei sen
t i a n e c e s s i da d e d e c r e s c e r mui t o II ( E x p a n são, 1 4/0 1 /73 ) .

O Sr. Grant viera com a missão de
expandir a empresa em diversas ãreas, o que era considerado dif;-
cil com a estrutura em vigor. A empresa era administrada em mol-
des tradicionais: um presidente e diretores para cada ãrea funci~
nal. Portanto, para minimizar as desvantagens do gigantismo da
empresa, tomou a decisão de divisionã-la, com um "general manager"
para cada divisão. O conceito da nova estrutura era de que cada
divisão funcionasse como uma companhia independente. O "general ma
na 9 e r" (o u II ma na g i n g d i r e c t o r") t e r i a r e s p 011 S a b i 1 i da de d i r e ta p e-
los lucros e seria tamb~m o responsãvel pelo lançamento de novos
produtos. Seria uma espécie de mini-presidente com seu pequeno"
board", sendo livre para tomar uma série de decisões, mas se repo.!:.
taria e manteria inforri.3do o "chairman" que, assim, delegando fun-
ções e responsabilidades, poderia pensar nas grandes decisões e np
f u t u r o . A o II g e n e r a 1 ma na g e r " s e r i a m sub o r di na dos 9 e r e n t e s de 9 r u P o



de produtos, aos quais se reportariam os gerentes de produto, com
pondo assim a equipe de marketing. Comum a todas as divisões, es-
taria o bloco ad~;~istrativo central prestador de serviços, uma e~
pecie de guarda-chuva protetor, de qual as divisões seriam as va-
retas: seriam responsãveis pelas compras, transportes e demais
serviços.

A nova estrutura seria composta por
cinco divisões: Lever, para detergentes e sabões(70% do faturamen
to da empresa na epoca); Elida-Gibbs para artigos de toilette;Van
den Bergh para alimentos; Atkinsons para perfumes; e, mais tarde
Alnasa para sorvetes.

Com a divisionalização, mudou o
estilo de gerência vigente ã epoca. Foram criados mais cargos de
cupula: em lugar de um diretor de Marketing, seriam cinco. Adicio
nalmente, poderia ser transferido um gerente de uma divisão para
outra, sem maiores problemas. Essa possibilidade abriria novas per~
pectivas aos gerentes e seria uma terapêutica eficaz para evitar
frustração profi_~ional nesse nfvel. A empresa tamb~m mantinha o
programa de "trainees" de Gerência, para formação de seus profis-
sior.ais, al~m de enviar gerentes ao exterior para cursos especia-
lizados. Para os seus planos de expansão, a empresa necessitava
formar gerentes capacitados.
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Desde a sua reformu1ação, a Gessy
Lever trabalha com um plano quinquena1 em cada divisão e um pla-
no quinquena1 por objetivos, que in~ica as novas ãreas em que a
empresa pode entrar. O primeiro plano quinquenal foi feito em
1970. O plano global e um plano político, no qual são analisados
anualmente a economia do pais, o suprimento de materias-primas e
a estrategia a curto e longo prazos. Tanto o plano global quanto
os divisionais são debatidos com os especialistas de cada divisão
da Uni1ever em Londres e Rotterdam, que podem interferir nos ob-
jetivos. A aprovação da matriz e dada a partir do plano quinque-
nal e anual. Depois disso, apenas sao feitas consultas sobre no-
vos investimentos e alterações de estrategia.

Quanto aos planos de crescimento,
o Sr. Grant afirmava em 1973:

"Nós gostaríamos de crescer muito nos próximos
anos. Em grande parte, nas divisões que existem,
mas cremos que no futuro gostaríamos de entrar
em outras ãreas, como entramos na de sorvetes ....
Sem novos produtos, nõs morremos."(Expansão,14/l1/73)

Em 1970, a empresa fez a sua pri
meira ofensiva de peso na direção da diversificação, lançando,
pela Yan den Bergh, a margarina Doriana. Em 1973, foi lançada a
margarina Becel e houve a incorporação da Alnasa, fabricante do
sorvete Gelato.
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- .Antes de entrar em um novo negoclo
ou lançar um novo produto, a empresa faz muitos estudos de mercado.
Segundo o Sr. Grant,

~Um produto de muito SU~GSSO no exterior, sem
pesquisa de adaptação ao mercado nacional, sem
um teste de marketing adequado, sem o estudo das
atitudes do consumidor, pode levar ao fracasso.~

Sobre os investimentos, a empresa
no per;odo de 1973/74 iria investir cerca de US$ 30 milhões. Em 1973,
foi inaugurada nova torre na fâbrica de detergentes, permitindo do-
brar sua capacidade instalada.

Em maio de 1974 assumiu a presidê~
cia da empresa o Sr. Paschoal Ricardo Netto. Segundo ele, o seu tra-
balho prioritário seria dar continuidade aos planos de expansão da
Gessy Lever, sobretudo na área de alimentos, que deveria absorver a
maior parte dos Cr$ 500 milhões que a empresa pretendia investir nos
quatro anos seguintes. Enquanto o presidente anterior havia concen -
trado seus esforços na ârea administrativa, o novo presidente prete~
dia dar maior ênfase ao setor de ven01s.

Em 1975, o IIFive Year P1anll(Plano
Quinquena1) elaborado pela empresa, prevendo aplicações anuais de
US$ 12 milhões (cerca de Cr$ 500 milhões na epoca) entre 1975 e
1980, fora aprovado na assembleia anual da Unilever, realizada em
junho daquele ano,em Londres. Segundo o presidente da empresa, Sr.
Paschoal R. Netto, a empresa estava dando o passo decisivo rumo a
um mercado que começara a explorar alguns anos antes:



IINa verdade, o Five Year Plan marca a aceleração
de um processo de diversificação iniciado em 1970,
com o lançamento da margarina Doriana, nosso pri-
meiro passo em direção ao mercado de alimentos.Nos
próximos cinco anos, a Gessy Lever pretende ocupar
~ma posição bastante destacada nesse mercaddll

•

(Revista Exame, outubro de 1975)

o setor de alimentos, que represe~
tava apenas 20% do faturamento da empresa, iria receber 33,5%
dos recursos que seriam aplicados no quinquênio seguinte, a me~
ma porcentagem destinada ao setor de detergentes, que respon -
dia por 65% do faturamento.

Ao escolher a diversificação como
estratégia para orientar seu crescimento futuro, a empresa obj!
tivava, segundo seu presidente, distribuir melhor os riscos."E~
te equilibrio ê muito importante num trabalho de longo prazo,
não só para que haja maior consistência operacional por parte
da empresa, mas também para que alguns setores possam compensar
o desempenho eventualmente menos brilhante d e o ut r o s ". Naquela
epoca, a empresa atuava nos setores de detergentes e sabões,pr~
dutos de toilette e alimentos. Tambem segundo o presidente da
empresa, o mercado oferecia muitas oportunidades: "As p o s s i b i lj
dades são infindãveis, porque não existe, ou ê muito pequena,no
Brasil, uma ind~stria de alimentos em condições de atender as
n e c e s s id a d e s deu mas o c i e d a d e m o d e r na. II



Sobre os criterios de distribui-
çao dos investimentos por linhas de produtos, segundo entrevis-
ta do gerente-geral da divisão Van den Bergh, Sr. Vig~veno,dada
tambem ã Revista Exame(outubro de 1975):

IINão vamos comprar participação no mercado a
qualquer preço •.. Portanto, o que irã determi -
nar, ou nao, o investimento num produto ou nou-
tro serã o seu resultado. Este e um principio
bãsico do capitalismo que procuramos preservar ...
Quanto aos produtos, serão escolhidos a partir
dos inumeros itens que a Unilever produz nos
paises em que opera .•. A linha de alimentos
prontos ou semiprontos - sopas, temperos, lan-
ches e alimentos desidratados, ê uma das me-
lhores alternativas com que contamos. Nas gra~
des cidades brasileiras, que concentram o ma -
iar potencial de consumo, a profissionalização
da mulher e a adoção de outros hãbitos de uma
sociedade moderna fazem com que se recorra aos
alimentos pré-preparados com frequência cada
vez maior.1I

Segundo o presidente da empresa,
a entrada da empresa no mercado de alimentos deveria ocorrer com
produtos diferenciados:



110 mais provãvel e que procuramos entrar
nesse setor com produtos novos ou pouco co-
nhecidos, e nao com produtos lime t o o :", que
possam conquistar uma posição efemera. Nos-
so objetivo e mais ousado, pois visamos co~
quistar uma posição bastante forte no merca
do."

Apesar de os setores em que a Gessy
Lever operava tradicionalmente - detergentes e produtos de touca -
dor - serem considerados com boas perspectivas de crescimento, es-
tas eram bem menores das esperadas na ãrea de alimentos, o que se
explica a prioridade estabelecida no IIFive Year Planll. Segundo o
presidente da empresa:

"Es t e ê um mercado que, a longo prazo, terã um
enorme desenvolvimento e a Gessy Lever quer part~
cipar dessa expansão. Nosso trabalho serã dar a
essa participação o peso e a tradição que a Unile
ver tem no setor .•• Queremos alcançar uma grande
participação e nos fortificar no setor de alimen-
tos. Por outro lado, nossa produção sera em esca-
la ampla, unica forma de arcarmos com os pesados
custos de distribuição ... Assim, passamos a ser
uma companhia que tem apoio em duas pernas.1I

(Rev. Exame, outubro/1975)



A estrategia de diversificação era,
tambem, considerada como o meio de a empresa se resguardar de pro-
blemas como os que enfrentou em 1974. No início daquele ano, devi-
do ã escassez de materias-primas,suas fabricas pararam por vãrios
dias. Estes problemas voltaram a se repetir em setembro de 1974,
so que por outros motivos: dificuldades na colocação da produção,~
carretando a formação de estoques superiores aos normais. O refle-
xo desses problemas - aumento das despesas financeiras e dos custos,
e queda nas vendas de alguns produtos - influiu nos resultados a -
presentados no balanço daquele ano. Embora o faturamento tenha
crescido 45,8% de 1974 para 1975, o lucro liquido diminuiu em cer-
ca de 30% no mesmo per;odo.

Ainda na mesma materia publicada na
revista Exame(outj75), constatava-se que, desde a crise gerada pelo
aumento dos preços do petrõleo, os planos da empresa tiveram que
ser revistos. Alem de ser forçada a reduzir seus investimentos em
1974, a empresa admitiu que enfrentou problemas no que se refere ao
controle governamental de preços. Segundo seu presidente, Sr. Pas-
choal R. Netto:

"Embora sejamos a favor do controle, e preciso
reconhecer que, seja pela burocracia, seja pela
forma como o sistema ê aplicado, ele pode chegar
a prejudicar tanto a empresa quanto o consumidor,
retardando investimentos que iriam acelerar o de-
senvolvimento do mercado."



A empresa era de opinião que pro-
dutos essenciais ou com grande participação no mercado, embor~
sujeitos a controle de preços, deveriam ser beneficiados com rea
justes em prazos mais curtos, revertendo os ganhos de produtivi-
dade para a própria empresa.

Outro problema enfrentado, na ep~
ca, era o referente ã formação de mão-de-obra especializada,pri~
cipalmente ã nivel de gerência. Segundo o presidente da empresa:

IITer;amos condições de construir uma fãbrica
e iniciar praticamente qualquer linha de produ-
ção num prazo de aproximadamente dois anos. O
unico empecilho seria a falta de elemento huma-
no. "

Neste sentido, a empresa vinha i~
vestindo em programas de tréinamento de mão-de-obra. Alem de pr~
mover a vinda de tecnicos da Unilever para participar desses pr~
gramas, enviava tecnicos e gerentes para estâgios em outras sub-
sidiãrias do grupo, e contratava estagiãrios a nivel de gerênCia
para dar treinamento local, a t r a v ê s de p r oq r e m a de "trainees".

o fato de o plano de investimentos
do "Five Year Plan" ter sido aprovado num memento de retração dos
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negócios era considerado uma prova de confiança no desempenho da
subsidiâria brasileira, principalmente sabendo-se que, em conju~
to, todas as subsidiãrias da Unilever na América Latina não re-
presentavam mais do que 2% das vendas e do lucro operacional ge-
rado por todo o grupo. Adicionalmente, a empresa identificava em
1975 os primeiros sinais de recuperação da atividade econômica.
Segundo seu presidente, Paschoal R. Netto:

IINotamos uma melhoria no ritmo dos negócios e
se este ano, sob certos aspectos. não for melhor
do que 1974, mostra, ao menos, que se caminha na
direção certa ... O plano de expansão retrata es-
te reconhecimento (do desempenho da economia),
mostrando que o Brasil continua a ser visto como
uma grande possibilidade de investimento ... Afi-
nal, se jã nao crescemos tanto, e preciso ver
que poucos continuam a crescer como nós.1I

Mesmo sabendo que haveria uma
redução nos índices de crescimento da empresa (no período de
70 a 74, seu volume de vendas cresceu cerca de 100%), a Unile
ver considerava satisfatória uma taxa de crescimento de 10%
ao anoJ bastante significativa em comparaçao com a de qualquer
dos outros 74 países onde a empresa operava. Em 1974, a empr~
sa apresentou queda de rentabilidade, mas as vendas tiveram
um crescimento real superior a 12%.

Em 1979, a empresa planejava e~
trar no negócio de raçoes animais, prevendo produzir 25 mil
toneladas anuais, o que exigir~a um investimento de US$ 2 mi-
lhões para a construção de uma fãbrica. A intenção era utili-



zar o IIknow-howll desenvolvido pela Unilever inglesa, que jã atua-
va na ãrea de alimectação para galinhas e porcos. O presidente da
empresa, Sr. Paschoal R. Netto apontava outra razão:

IINo setor onde atuamos ja atingimos o posicio-
namento ideal: temos uma definição de mercado
bastante expressiva e, como vemos a possibilida-
de de nos expandirmos no Pais, estamos procuran-
do entrar em areas onde a empresa tem um IIknow-
how " p r óp r t o ;"

Tal plano se efetivou em 1980,qua~
do iriam entrar em funcionamento as duas fabricas ja instaladas
em Assis(SP) para produção de palha de soja para alimentação de
gado bovino.

Ainda em 1979, a empresa inaugurou
um novo laboratório para pesquisa e desenvolvimento de produtos,
nas ãreas de lavagem de tecidos, limpeza domestica e higiene pe~
soal. No laboratorio trabalhariam 88 tecnicos.

Em 1979, ao comentar os testes de
mercado que estavam sendo realizados para três novos produtos da
empresa (molhos Lipton e dois dentifricios), o presidente, Sr.
Paschoal R. Netto, declarou:

IIEsses molhos, assim como os dois dentifrlcios,
estão em teste no mercado, alias o verdadeiro tes
te. O fato de o consumidor ter gostado -e um; se
vai comprar, ê o u t r o ." (OC1- 18/10/79)
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E relembrou que, alguns anos, a empre
sa pesquisou o mercado de iogurtes e concluiu que o brasileiro ja-
mais iria comer iogurte.

"Hoje nos lamentamos de ter perdido o
mercado brasileiro(de iogurtes)",

Segundo a empresa, no período de 1969
a 79, a Gessy Lever cresceu 3,5 vezes mais do que nos 40 anos ante-
riores, de 1929 a 69. A grande razão deste crescimento ê atribuída
ao setor de alimentos, cuja produção se iniciou com a margarina 00-
riana em 1970.

No exercício findo em 31/03/1980, a
empresa destacava que:

tiA Empresa, graças a um bem sucedido plano de
diversificação, atua hoje com destaque nas areas
de produtos de limpeza domestica, alimentícios,
químicos e de higiene pessoal, con~orme atesta
o crescimento dos seus negócios nos ultimas a-
r.os, de 50% real em quatro anos. No que diz res
peito ao seu desempenho empresarial, embora ele
tenha sido muito bom, em termos de produção,di~
tribuição, etc. a anâlise do presente balanço
revela que a empresa estã cem a sua lucrativida
de cada vez mais comprometida, colocando seria-
mente em risco o seu programa de investimentos e,
em se mantendo a atual conjuntura, com perspec-
tivas de crescentes prejuízos",
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"0 volume físico vendido representou um
aumento da ordem de 18,2%, a maior taxa de
crescimento desta decada. Porem, devido ã

crescente defasagem entre aumentos de cus
tos e os aumentos de preços concedidos p!
lo CIP, nenhum benefício trouxe a nossa
Empresa.1I

liA Empresa continuou empenaada em redu-
zir os seus custos, melhorar a eficiência
e colaborar com o desenvolvimento da eco-
nomia brasileira, atraves de ações tais
como:

-redução de 40% no oonsumo de óleo com-
bustível, muito embora o volume físico
de produção tenha crescido uma vez e
meia em quatro anos;

-incentivo ao desenvolvimento de novas
safras de sementes oleaginosas(girassol);

-melhora dos seus indices de eficiência
e produtividade ;

-substituição de materias-primas e equl
pamentos importados;

-a Unilever importou do Brasil US$ 150
milhões de produtos nacionais enquanto
que as importações da Gessy Lever soma-
ram somente 23 milhões, gerando para
o Pais, uma receita de 127 milhões. A



Gessy Lever tambem estã exportando seus pro-
dutos para paises da ~frica, Leste Europeu,
Bollvia e Paraguai.
-Investimentos em equipamentos de controle
da poluição dos mais sofisticados.1I

~o programa de investimentos anunciado hã
dois anos para o periodo 1979/1982- atraves
do qual a Empresa estarã dotada de mais efi
ciente tecnologia de fabricação conhecida,
que conseguimos sem qualquer pagamento de
royalties ou service fees - estã em plena e
xecuçao.

No entanto, em face das dificuldades jã
mencionadas, vemos com grande preocupação a
diminuição cada vez mais acentuada da nossa
capacidade de gerar recursos para manter em
andamento esse programa, no qual estamos 0-

cupando cerca de 1.500 empregados de terce~
ros, alem dos 6.250 funcionários da empresa.

Para aliviar a situação, os cotistas estão
dispostos a promover uma injeção de capital
de risco durante ~980, porem, na verdade, o
capital de risco pe~ si não serve para sol~
cionar o impasse, já que os nossos investi-
mentos continuarão a enfrentar o mesmo tipo
de problema, a menos que se criem perspectl
vas para uma restauração de margens adequa-
da S. 11

(Balanço Anual - 31/03/80)
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Naquele ano, um diretor da empresa,
Sr. Luiz Del Nero, afirmava que todo o programa de investimentos
do Grupo no pais estava sendo repensado, como consequência da po-
litica recessiva adotada pelo Governo brasileiro, muito embora não
atribuisse a suspensão dos projetos apenas a esta causa. Segundo
e 1 e ,

"A prioridade ~ para as obras que podem dotar
a empresa de percentual de crescimento igual -a
taxa de expansão do mercado, a fim de conseguir
manter a posição conquistada, caso contrãrio,em
menos de cinco anos, a Gessy perde a situação a
tual." (Folha de São Paulo- 14/08/80)

Em 1981, o Balanço da empresa(exer-
cicio encerrado em 31/03/81) indicava baixa margem de lucro sobre
as vendas liquidas (4,46) e alto grau de endividamento(exigivel
total/patrim. liq. iqual a ~,8). O ônus desse endividamento teve
um papel bastante acentuado na redução do lucro uma vez que pro-
vocou despesas financeiras da ordem de Cr$ 1,2 bilhão.

Comentando os resultados, o Sr. Pas
choal R. Netto declarava que os resultados cobrem uma fase de
transição que apresentou significativas modificações em importan-
tes ãreas da politica econômica e social do governo, tendentes a
liberalizar a economia. A de maior alcance, na sua opinião, foi a
referente ao sistema de controle de preços, que exauriu a lucrat~
vidade, sem contudo ter-se demonstrado eficiente no controle da
inflação. E a desativação deste controle, ocorrida no final de
1980, ainda não teve efeito positivo sobre os resultados daquele
exercicio. Diante dos resultados, a empresa sõ conseguiu assegu -
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rar seu programa de investimentos com uma injeção de US$ 15 milhões
pela matriz, na forma de capital de risco, e pela não remessa de di
videndo pelo segundo ano consecutivo.

Assim, puderam ter prosseguimento as
obras da nova fabrica de detergentes em Indaiatuba(SP). No município
de Valinhos (SP), foram concluídas as obras de uma nova fabrica de
sabonetes e finalizada a ampliação da fabrica de produtos aliment;-
cios. Com isso, o nível de investimentos realizados em 1981 (Cr$
2.846 milhões) foi superior ao de 1980(Cr$ 922 milhões).

Em 1981, a empresa, por uma questão
de custo operacional, resolveu concentrar a distribuição própria
e intensificar a utilização do ramo atacadista. Os numeros de pon-
tos de venda, segundo o presidente da Gessy, Sr. Paschoal R. Netto,
foram cortados pela metade. "Procuramos maximi zar o sistema de
distribuição. O custo de distribuição, da fabrica ate a emtrega
no ponto de venda, aumentou, em termos reais, 40% nos últimos qua-
tro anos.1I (Jornal do Brasil-6/02/82)

No B a 1 a n ç o P a tr i111 o n ~a 1 d o e x e r C íc i o
encerrado em 31/03/82, a empresa constatava o inicio da retomada
de um grau de rentabilidade adequado, apos um período de resulta-
dos insatisfatórios em 80/81. O fator considerado preponderante
para que isso se tornasse possível foi o restabelecimento do reg~
me da economia de mercado, graças às medidas do Governo, entre as
quais a eliminação do controle de preços. Naquele exercício, a
empresa pôde retomar a busca de uma rentabilidade que lhe permiti~
se voltar a autofinanciar seu programa de expansão e reiniciar, em
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bora ainda de forma reduzida, a remuneração de seus acionist~s, sus
pensa nos dois exercicios anteriores.

Naquele exercicio, a empresa acusou
um crescimento em volume de +5,3% no mercado interno. Adicionando-
se as exportações, a empresa cresceu +10,3% em volume. O maior vo-
lume das exportações concentrou-se na ãrea de alimentos, atraves
da venda de margarinas e 51eos enlatados, nos mercados da ~frica e
America Latina.

No terreno social, a empresa implan-
tou em janeiro de 1982 a Sociedade de Previdência Privada -PREVIGEL,
orgao destinado a suplementar beneficios concedidos pelo INPS em
casos de aposentadoria, auxilio doença e morte,tendo como benefici
ãrios todos os empregados da empresa.

Quanto ao plano de investimentos, se
gundo fontes da empresa:

"VindJ. da ma situação financeira, como demon~
trado em publicações anteriores, a empresa pra-
ticamente completou em 1982 o plano de investi-
mentos que havia elaborado cinco anos atrãs pa-
ra aumento de sua capacidade de produção, com a
entrada em funcionamento experimental da nova
fãbrica de detergentps em Indaiatuba.1I

(Balanço-1982)
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No Relatório de Diretoria do exerc;-
cio 82/83( encerrado em 31 de março de 1983), a empresa atribuía a
queda de 10% na sua receita operacional ã sensível perda do poder
aquisitivo do consumidor, que levou todos os mercados em que a 1;:",-

presa atua a lIuma situação de retrocesso ou estagnação do seu cre~
cimento, mantendo-os nos níveis de 1979". A empresa, de acordo com
sua diretoria, reagiu ã recessão e partiu para obter ganhos de efi
ciência e racionalização da produção. Foram realizadas reestrutura
ções completas em suas diversas divisões.

No Balanço do exerclcio encerrado em
31/03/83, a empresa analisava os problemas enfrentados:

liA recessao, iniciada em fins de 1980, teve
forte influencia nas atividades da empresa,no
período sob analise. O fraco desempenho da e-
conomia brasileira pelo seu terceiro ano con-
secutivo, vem, atraves de efeito cumulativo,
reduzindo de forma sensível o poder de compra
do Eonsumidor e levando praticamente todos os
mercados em que atuamos a uma situação de re-
trocesso ou estagnação em seu crescimento,man
tendo-os nos mesmos níveis de 1979.

o fato vem ocorrendo na totalidade dos seto
res em que operamos, com extensa linha de pr~
dutos alimentícios, de higiene pessoal e lim-
peza doméstica, artigos de toucador e quími -
cos, pela primeira vez nos últimos quarenta a
nos. Em consequência, houve uma queda global
em nosso volume de vendas, da ordem de 10%.

o fraco desempenho das vendas, aliado aos
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efeitos da maxidesvalorização do cruzeiro sobre
os emprestimos contraídos no exterior e ã alte-
ração da legislação do imposto de renda, com a-
plicação retroativa dos novos dispositivos, alem
da não dedutibilidade da cor~eção monetãria in-
cidente sobre esse imposto, completam a explic!
ção bãsica para os baixos resultados obtidos em
1982.

A empresa reagiu de maneira vigorosa, a esse
clima recessivo, atuando sobre os fatores que
estiveram sob seu direto controle, visando en-
contrar meios que lhe dessem condições para ele
var seu grau de eficiência e, assim, manter a
posição de destaque que ocupa no segmento indus-
trial em que desempenha suas atividades. Deste
modo, foi-lhe possível obter significativos ga-
nhos de eficiência agindo sobre: aumento de pr~
dutividade em suas fábricas; redução acentuada
no consumo de combustíveis; substituição de in-
sumos e ~quipamentos impor~ados e gerenciamento
eficaz de seu fluxo de caixa. Simultaneamente,
procedeu a completa revisão na estrutura organl
zacianal de suas divisões e seus departamentos,
tendo como Objetivo adequá-los ao dinamismo e
ãs necessidades da dicada em curso. Todas essas
ações não produziram beneficios imediatos no p!
ríodo, mas, sem d~vida, contribuirão para a ob-
tenção de melhores t:esultados rio futuro.1I



Segundo o presidente, Sr. Paschoa1
R. Netto:

"O ano de 1982 mostrou o pior resultado de
vendas dos últimos 40 anos. Vendemos 10% a
menos do que 1981 ... Este ê um ano(1983) mui
to difici1, não se pode prever o que irã a-
contecer nos prôximos meses. Estamos traba -
1hando com austeridade para manter um sôlido
posicionamento no mercado, com as unidades
fabris operando com todos os seus atuais
5.800 funcionãrios." (Gazeta Mercantil -

13/07/83)

O programa de austeridade tambem
implicou a reestruturação de suas diversas divisões e departa-
mentos, com o objetivo de agilizar suas atividades internas e
reduzir seus custos de administração. "Houve uma reestrutura -
ção de funções, principalmente aquelas consideradas "superf1u-
as", explicou o diretor de Assuntos Cooperativos, o Sr. Luiz
Del Nero Netto.

"Todas essas açoes nao produzi-
ram beneficios imediatos no periodo, mas, sem duvida, contri-
v~irão para a obtenção de melhores resultados a partir de
1984", esclareceu o presidente, Sr. Paschoa1 R. Netto.
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o ultimo plano de expansao da Gessy
Lever foi iniciado em 1978 e concluldo em 1982, com a construção,
ampliação e modernização de 5 fabricas, nas quais foram investi-
dos US$ 150 milhões. As modificações beneficiaram as linhas de
produtos de toilette, instaladas em Vinhedo, de sabonetes, sabão
e margarinas, em Valinhos, de detergentes, em Indaiatuba- na qual
foram gastos US$ 45 milhões -, e de detergentes liquidos, em Anas
tacio. No ano de 1982, os investimentos foram de Cr$ 4 bilhões
324 milhões e em 1983 a empresa previa investir Cr$ 3 bilhões 733
milhões.

A empresa reconheceti que as export!
çoes no exercicio de 1982 foram de 600 mil dõlares, contra os 29
milhões de dólares alcançados em 1981. As razões da queda nas ex-
portações, segundo a Gessy Lever, sao os problemas econ6micos ocor
ridos em varios paises da America do Sul e da ~frica, seus princi
pais importadores. A Gessy Lever analisou as perspectivas: "r com
enorme preocupaçao que a empresa acompanha o desenvolvimento do
quadro econômico que se agrava desde 1980 e cujos efeitos negati-
vos estão se tornando realmente dificeis de serem suportados em
todos os niveis, atingindo indistintamente consumidores e produt~
res.~ (Jornal do Brasil - 8/07/83)

Em maio de 1983, a empresa acabara
de implantar um rTgido programa de contenção de despesas, elabo-
rado em 1982, com a intenção de permitir-lhe enfrentar a recessão
econômica e recuperar sua lucratividade. (O lucro liquido caiu de
Cr$ 6 bilhões ~ 421 milhões em 81 .para Cr$ 2 bilhões e 487 mi-
lhões em 82). A empresa reduziu o consumo de combustiveis, subs-
tituiu insumos e equipamentos importados e promoveu o aumento da
produtividade de suas fabricas. Alim disso, reduziu em 6% o n~me-
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ro de operarias de suas usinas e cortou em 25% seu quadro de tecni
cos e gerentes, optou pela não substituição dos funcionarios que
se retiraram por iniciativa própria e procurou melhorar o gerenci~
mento de seu fluxo de caixa, evitando desperdicio.

Em 1983, a empresa fez um contrato
de fornecimento de 24 MW para alimentação de um gerador eletrico
de vapor, na fabrica de Valinhos. Segundo o diretor tecnico da
Gessy Lever, Sr. Roberto Ferreira, após cinco anos de estudos so
bre fontes de energia alternativa, um grupo de especialistas,fo~
mado na empresa, concluiu que a energia eletrica era o substitu-
to economicamente mais viável para o óleo combustivel. O objeti-
vo da empresa era, a partir de outubro de 1984, substituir por
energia eletrica de 11 a 12 toneladas de óleo combustive1 que
consumia para gerar vapor. Previa-se que os investimentos seriam
amortizados em quatro ou cinco anos.

Tambem naquele ano, com tecnologia
da empresa inglesa J. Crosfield, da Unilever, e investimentos da
ordem de US$ 3 milhões, a Orquima começou a produzir uma linha
completa de silicas sinteticas, com o objetivo de atender parte
do mercado nacional dessa materia-prima. Segundo seu gerente de
marketing, liDe certa forma, isso significa nossa entrada na área
de prudução de materias-primas quimicas.1I

Ainda em 1983, a empresa inaugurou
a nova fabrica de detergentes em po biode~radâveis, em Indaiatu-
ba(SP), que iria operar IIsegundo conceitos da mais elevada tecno
logia disponivel no s e t o r ",



Em outubro de 1983, a empresa anu~
ciava que iria produzir internamente as tampas plãsticas injeta -
das para as embalagens plãsticas de seus produtos, as quais tam-
b~m jã estavam sendo produzidas internamente desde 1981. Esta es-
trategia de verticalização era assim explicada pelo Sr. L. Del Ne
ro Netto, diretor da empresa:

"Es t am o s produzindo, em casa, insumos de
produtos que têm uma participação pequena
de mercado cujo controle de custos ~ absolu

J

tamente fundamental para não se perder par-
ticipação durante a crise."(Gaz. Mercantil-10/10/83)

A crise, segundo ele, jã represe~
tou uma queda real de demanda da ordem de 20% para os produtos de
higiene e limpeza no Pais e, somente na ãrea de detergentes em po,
a capacidade ociosa atual da indústria ~ da ordem de 30%. "A meta
nao e produzir todas as embalagens plãsticas internamente. Não ha-
veria condições,porque o volume absorvido aqui exigiria pratica -
mente uma fãbrica toda de embalagens. Mas pretendemos ter pelo m~
nos um percentual das necessidades em casa", complementou o dire-
tor da Gessy Lever.

Ele explica que, quando a empresa
d e c i d i u i n v e s t i r em" s o p r o II ( P r o d u ç ã o d e em b a 1 a 9 e n s p 1ã s t i c as p o r
sopro), hã dois anos, limitou-se apenas ã produção de garrafinhas
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para o detergente líquido Minerva - um produto que tem uma par-
ticipação de mercado da ordem de 20% -,onde qualquer aumento de~
controlado de custos poderia significar perdas para os maiores
concorrentes(Henkel e Bom Bril).

No início de 1984, o presidente,
Sr. Paschoal R. Netto, comentava que, objetivando aumentar sua
fatia nos vãrios segmentos do mercado brasileiro em que atua(a-
limentação, higiene, toucador e produtos químicos) a empresa in
vestiu US$200 milhões de 1977 a 1981. Nesse período ampliou e
renovou seu parque industrial ,alem de diversificar seus produ -
tos. Em 1982 e 83, os esforços foram concentrados no aumento da
eficiência e na redução de despesas.

A meta a ser perseguida nos anos
seguintes e crescer na recessao, segundo declarou o novo presi-
dente da empresa, Sr. Jan PeelenJque assumiria o cargo a partir
de abri 1 de 1984.

II Nos s a me t a ~ c o n t i nua r g a n h a ndo p a r t i c i p a ç ã o
de mercado, mesmo em segmentos estagnados, atra-
ves de uma agressiva e s t r a t e q i a de marketing.",

(OC1-17/01/84)

A seu ver, a atual estrutura da
empresa e suficientemente sólida - "foi preparada para i s s o "
para enfrentar sem maiores traumas a situação de retração no
mercado de consumo.
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No exercicio que se iniciava em 19
de abril de 1984, a empresa previa investir US$ la milhões nas
suas operações. Segundo o Sr. Peelen,

IIEm primeiro lugar, temos de prosseguir com
uma politica de crescimento, mesmo com um
mercado quase estagnado. E, ainda, procurar
novas oportunidades tecnológicas para estar -
mos preparados para o futuro. 11

( O ESTADO DE S~O PAULO - 17/01/84)

Quanto aos investimentos em marke
ting feitos em 1983, o Sr. Paschoa1 R. Netto declarou: IINão in-
vestimos, no ano passado, tanto quanto gostariamos." Segundo e-
le, a retração do mercado e principalmente a própria redução das
aplicações dos concorrentes nesta area fizeram com que os inves
timentos na área mercadológica, que sempre consumiram uma parc~
la consideravel do faturamento da empresa, diminuíssem um pouco
ao longo dos anos. Além disso, a empresa tinha preocupações mais
imediatas, como a construção de um parque fabril bastante desen
volvido, que consumiu US$ 200 milhões durante um plano quinque-
nal concluido em 1981. Tal volume de investimentos forçou a em-
presa a contrair empréstimos externos, cujo volume represe~tava,
em 1983, 20% do capital da empresa. Isto contribuiu para que os
lucros se reduzissem em 1983. 11 A rn a x 'i d e s v a 1 o r iz a ç ã o d e f e ver e.:!..
ro de 1983 afetou fortemente as nossas ma r q e n s ? , observou o Sr.
Paschoal R. Netto. Segundo o Sr. Peelen, ele acreditava que a
empresa estava saudâvel e que o endividamento não representava
muita coisa. Ele não descartava a possibilidade de transferir a
d i v i d a e x t e r n a e m c a p i tal d e r i s c o . IIE s s a ,n o e n t a n to, ê s õ uma
de nossas op ç ô e s ? , observou ele.



Apesar dessa disposição, os resulta-
dos obtidos em 1983 nao foram dos melhores, admitiu o Sr. Paschoal
R. Netto. O lucro obtido, de Cr$ 10 bilhões, foi idêntico ao aufe-
rido em 82, o que representou um resulta30 modesto quando confrJn-
tado com a inflação do perlodo. Al~m do forte recrudescimento in-
flacionârio, o Sr. Ricardo Netto apontou como causas para esse de-
sempenho a briga que se instalou entre os fabricantes de não-durâ-
veis na disputa de um mercado crescentemente arredio e tamb~m -a
maxidesvalorização do cruzeiro, uma vez que a empresa tinha empr~!
timos contraidos em moeda estrangeira. "Em face das adversidades,~
tê que o resultado não fo ruim- ponderou - mesmo porque o volume
fisico de vendas cresceu ao redor de 5%. O ano passado marcou, ai~
da, um corte de 7% no quadro funcional da empresa, que, hoje, abrl
ga, 5.800 empregados, sendo que os dispensados foram basicamente da
ârea administrativa, ficando resguardado o setor de produção."

As perspectivas para 84 eram de esta-
bilidade nas vendas, com os sabões e detergentes mantendo o m~smo
desempenho do 29 semestre de 1983, os artigos de toucador melhoran
do sua performance,assim como a ârea alimenticia. Apesar da situa-
ção geral do pals não ser de crescimento, o novo presidente da em-
presa acreditava que alguns setores continuariam em expansao. Em
função disto, a Gessy Lever investiria err. 1984 mais US$ 10 milhões,
concentrados basicamente na ârea de energia, renovação tecnológica
e treinamento de pessoal. Segundo ele, nos anos de 1982 e 83, e
empresa consegúiu reduzir suas importações de US$ 25 milhões para
US$ 5 milhões e esse esforço deveria continuar no decorrer dos pr~
ximos anos.



5.3.1. A Divisão Lever

A Divisão Lever surgiu em 1970, engl~
bando as marcas de sabões em pedra(Minerva), sabões em pó (Rinso),
sabonetes(Gessy, Lifeboy, Lux) e detergentes em pó (amo, Minerva).

Quanto ao negócio de sabonetes,em 1972
a empresa segmentava o mercado em quatro diferentes grupos, segundo
os niveis de preço e caracteristicas dos produtos: o segmento luxo,
com preço 170% ou mais, acima do preço base; serei-luxo, com preços
de 120 a 170% acima do base; segmento de massa, de 100 a 120%, e o
popular com 75% a 100% do preço. Naquela epoca, a participação de
mercado por segmentos era a seguinte: Luxo 8%, semi-luxo 17%, massa
64% e popular 11%. As pesquisas da empresa indicavam que os segmen-
tos luxo e popular revelavam tendência de participação constante nos
três anos anteriores. Os segmentos semi-luxo e massa, por sua vez,
demonstravam uma caracteristica diferente: uma gradativa transferê~
cia dos consumidores do segundo grupo para o primeiro, mantendo os
dois, porem, sua participação global de 81% no mercado. A empresa
explicava esse fato pelo aumento do nivel de renda dos consumidores
do segmento de massa. Nessa epoca, a empresa possuia somente uma mar
ca disponive1 na faixa semi-luxo(Rexona).

Assim, no final de 1972, apos dois a-
nos de desenvolvimento, a empresa lançou no mercado o sabonete Lux
de Luxo, com preço superior ao Lux comum e contendo um atributo di-
ferenciado: a "exclusiva espuma creme hidratante, que evita o ress!
c ame n t o d a p e 1e 11. O o bj e t ivoe r a t r a z e r o s c o n s um i d o r E s d a f a i x a de
massa para a semi-luxo. O segredo do produto estava em sua fórmula,
tecnicamente chamada de superfatted", contendo uma carga extra de
acidos graxos. A fórmula começara a ser desenvolvida pela Unilever



em 1963, para o sabonete Lux. So depois de comprovada sua aceitação
de mercado e a v ia b í 1 idade t écn t c a de produção do "superfatted" em
escala industrial,e que o produto foi lançado mundialmente, alguns
anos antes do lançamento brasileiro. Aqui o produto foi l~nçado com
forte apoio promocional, sendo veiculados intensivamente tr~s fil -
mes para TV, com três estrelas de cinema internacionalmente famosas.

Em 1973, a Lever lançou em são Paulo
o detergente em po Skip, destinado ao segmento de uso em mãquinas
de lavar roupa, completando o lançamento nacional em 1977.

Em 1975, a divisão Lever respondia por
65% do faturamento da empresa. O detergente OMO dominava cerca de
40% do mercado.

Em 1977, a empresa decidiu limitar a
distribuição do sabão em po Rinso a apenas três Estados, Paranâ,Sa~
ta Catarina e Rio Grande do Sul, numa ultima tentativa de salvar o
produto, cujas vendas vinham sofrendo grandes quedas desde a entra
da da marca OMO no mercado. Na epoca, as vendas do Rinso a n i v e 1

nacional representavam apenas 2% de um total de 160 mil toneladas
de detergentes em po vendidas anualmente no pais. Segundo 0 geren-
te de marketing da empresa, Sr. Ronald Rodrigues:

IISentimos, a cada trabalho de promoçao, que
as vendas subiam. Mas, passado o periodo de
propaganda, as curvas retomavam irremediavel-
mente a sua tendência descendente. O que sig-
nificava que o produto se mantinha de maneira
artificial no mercado".(Gazeta Mercantil-5/7/77)



A marca aMO, lançada em 1957! foi o
primeiro detergente em põ do mercado brasileiro. No primeiro períQ
do do ciclo do produto, de 1957 a 1959, o enfoque das campanhas p~
b1icitãrias era contra o sabão em pedra, destacando o salto teclO-
1õgico representado pelo detergente sint~tico em p~. As donas-de-
casa recebiam a domicílio editoriais que explicavam o porquê da
brancura garantida, alem de amostragens e reduções de preço, visto
que o concorrente era muito barato. No decorrer das 52 semanas do
ano, a TV e o ridio mostravam comerciais de aMO com alta frequên-
c i a .

Em 1960 começou um novo ciclo do
produto, que passou a ter distribuição nacional. O apelo bãsico:
II N o voa r~O, c om r e d o b r a d a f o r ç a, d ã b r i 1h o ã b r a n c u r ali. A r e d o b r a d a
força era garantida pelo branqueador ótico incorporado a fõrmu1a.A
nive1 de promoção, continuavam as amostras domiciliares e as ofer-
tas de redução de preço. Alem da amostragem, a campanha de promo -
çao incluia demosntrações, explorando o aspecto do esforço fisico
exigido para lavar roupa com sabão em pedra. Mais de duzentas cid~
des do pais foram trabalhadas diretamente pela equipe de vendas do
fabricante, seguindo basicamente o mesmo esquema: a Gessy Lever a-
lugava um cinema, convidava as donas-de-casa para assistir ao fil-
me "Oio come ti amo" e aproveitava para falar das vantagens do pro
duto. Segundo o gerente de marketing, Sr. Aldo Rosseti(1980), 11 o
fenômeno aMO aconteceu depois de muito trabalho, a nivel de merca-
do e t e c n o l ô q í c o ..• foi o projeto mais caro da Cia."

Em 1971, aMO iniciou uma campanha na-
cional de demonstração do produto, via televisão, cuja peça funda
mental era o "teste de são Tome". Sempre usando provas (lia prova
da janela" , lia prova da fronha 11 ) para comprovar sua superioridade
sobre os outros, o produto abandonou o ataque ao sabão em pedra em



1975, partindo em direção aos concorrentes novos que surgiam, sem-
pre mantendo a sua força de propaganda. Depois do "teste de são
Tome" era a vez do "branco total radiante". Os competidores eram
as marcas mais baratas, como Minerva, Veo, Mago e Gigante Branc0.

Sem condições de acompanhar os inve~
timentos em propaganda, a concorrencia recuou e passou a atacar no
preço e no ponto de venda, oferecendo condições excepcionais. "Qua.!2.
do o mercado começou a se dirigir para baixo, em termos de preço,
tinhamos economia de escala e pOderiamos seguir a mesma linha, em
prejuizo da qualidade. Mas resolvemos mantê-lo como o mais caro,sem
pre oferecendo algo sensivelmente melhor."(Administração e Serviços-

Em 1979, levando em conta a recessao
e o surgimento de vãrias marcas mais baratas, houve alteração no
beneficio básico do produto: "O branco total radiante vale o preço
que você paga". Sem ignorar a variãvel preço, a e s t r a t ê ç í a procurou
valorizar o produto, ressaltando a relação custo versus beneficio,
de modo a manter a liderança do produto. Em 1980, com a fórmula do
produto melhorada, recorreu ao beneficio emocional: "Dã o branco
que sua f a mil i a m e r e c e II •

Nesta epoca, segundo J. V. Prianti,
gerente de produto da empresa, a cada três meses a empresa fazia ~
ma avaliação detalhada das fórmulas dos concorrentes. Se percebia
que, de alguma forma, OMO estava ameaçado, partia para uma modifi-
caça0 na estrutura bãsica do produto. "A atualização da qualidade
de aMO ê a estratégia básica que utilizamos para atingir nossos o~
jetivos. E esse ê o maior segredo desses anos de sucesso", disse
Prianti .(Administração e Serviços - 1979)
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Dos 8% do mercado total que conseg~~u
logo em 1967, OMO chegou a ter 42% em 1975, chegando a ficar com
39% em 1979, em um mercado total de 215 mil toneladas.

o mercado de detergentes em pô,depois
de manter um alto ritmo de crescimento - aproximadamente 15% ao ano
entre 1969 e 1973, subindo para 18% em 1973, começou a sofrer em
1974 os efeitos da alta dos preços do petrôleo. Os custos de produ-
ção aumentaram e o crescimento do mercado caiu para cerca de 10% em
1974. Segundo o gerente de marketing da Lever, Sr. P. Riddel1, na
epoca:

II Em 1 97 5, e s p e r a mos uma v o 1ta ã n o r mal i d a
de, com um ritmo de crescimento que deverã
acompanhar o da economia bras i 1eira. 11

Apesar dos problemas enfrentados a
partir de 1974, a empresa continuava acreditando na possibilidades
do setor de detergentes, reservando 33,5% dos investimentos progra-
mados para o período de 1975-80. A estrategia da empresa era o lan-
çamento de produtos destinados a faixas especTficas do mercad~ e
o relançamento periôdico de outros produtos. Com a marca OMO, houve
vários relançamentos: em 1963, novo perfume e nova embalagem; em
1965, novo perfume; em 1971, mudança na composição; em 1973, nova
campanha publicitãria: "desafio da fronha"; em 1975, novo perfume e
nova composição. A marca Minerva tambem sofreu vãrias modificações:
em 1963, passou de sabão em pô para detergente em põ(sintetico); em
1968, sua estrategia de preço foi modificada, passando a custar 20%
abaixo de OMO, o que fez com que suas vendas crescessem seis vezes
entre 1968 e 1973; em 1973 passou a receber investimentos em propa-
ganda e promoçao a nível nacional; em 1974, foi relançado com nova
fórmula, perfume e embalagem.



Depois de 1977, segundo fontes do
setor, o mercado vinha se desenvolvendo num ritmo menos acelera
do, prevendo-se na época atingir um crescimento de 7% em 1979.
Além do problema da queda do nivel de renda dos consumidores, o
setor enfrentava o crescimento nos preços das matérias-primas,
em grande parte derivadas do petróleo. Enfeentando também o co~
trole dos preços pelo CIP, o setor como um todo viu-se pressio-
nado em suas margens de lucro.

Em 1979, o mercado jã era bastan-
te competitivo. Alem da Lever que dominava 44% do mercado com
as marcas aMO, Minerva e Skip, atuavam as empresas: Henkel, com
as marcas Viva, Mago, Campeiro, Gigante Branco, detendo 28% de
participação de mercado na epoca; a Orniex,com as marcas ODD e
Veo, detinha 9% de participação; os outros 19% do mercadd esta-
vam pulverizados por produtos regionais: as marcas Biz, Fada e
Asa, do Nordeste; outras como Ativo, Robechi, etc, alem das mar
cas próprias de redes de supermercado. (Fonte: dados Nielsen)

Em 1983, quase 90 mil toneladas de
aMO foram vendidas, apesar do preço superior do produto e do avan
ço das marcas mais baratas, como a Campeiro, da Henkel, que ti-
nha 2% do mercado e passou para 8%. Naquele ano, a marca OMO era
responsãvel por 60% dos investimentos em propaganda feitos pelos
fabricantes de detergentes em pó. Para competir no crescente se~
mento de marcas populares, a empresa lançou o detergente em
Gessy, com preço menor ao de OMO.

-po



5.3.2. A Givisão E1ida Gibbs

A Divisão E1ida-Gibbs surgiu em 1970,
englobando a linha de cremes dentais(Gessy), sabonetes(Rexona), tal
cos (Gessy) e outros produtos de toucador.

As datas de lançamento dos seus prin-
cipais produtos foram as seguintes:

1967- Sabonete Rexona; Talco, 01eo Gessy, Trim,

Signa1
1968- Shampoo Seda, Talco Desodorante Gessy
1969- Seda Hair Spray, Desodorante Rexona
1970- Shampoo Linic
1971- Creme Dental Close-Up, Talco Rexona, Seda

Creme Rinse
1972- Desodorante Intimo Cosamea
1973- Shampoo Harmony, Close-Up(Verde)
1974- Harmony Rinse, Signal Fluor, Desodorante

Antitranspirante Rexona
1975- Desodorante Impulse, Sha poo Success, Co-

l~nia Nuage
1976- Sabonete Rexona Herb

Em 1975, a Elida Gibbs, juntamente
com a Atkinsons, respondia por 15% do faturamento da empresa. A
diferença entre as duas divisões estava em seu posicionamento. A
Atkinsons se dirigia aos consumidores de maior poder aquisitivo,
com perfumaria de luxo, enquanto a E1ida-Gibbs atingia um segmen-
to de mercado mais popular.



Naquele ano, as duas divisões deti-
nham juntas uma participação de 11% no mercado brasileiro de per-
fumaria, o que era considerado expressivo, visto que o mercado e-
ra muito fragmentado, com mais de 100 empresas concorrentes.

Entre 1970 e 1973, o setor de perf~
maria da empresa(Elida Gibbs mais Atkinsons) cresceu aproximada -
mente 15% ao ano. Em 1974, enfrentou problemas semelhantes aos da
linha de detergentes: dificuldades no suprimento de materias-pri-
mas, aumentos de custos e queda na venda de alguns produtos, esp~
cialmente sabonetes. Segundo o Marketing Controller da Elida Gibbs,
Sr. L. Pinto e Silva, em entrevista a Revista Exame(outubro de
1975):

IIEmbora o consumo não tenha diminuido, passamos
a adotar uma postura mais realista, não acreditan
do que seja possivel voltar a crescer nos níveis
anteriores."

Naquela epoca, a empresa considera-
va satisfatório um crescimento anual do setor de produtos de tou-
cador de 10% a 12%, superando a ~Apansão da economia brasileira.
Para o Sr. L. Pinto e Silva, era possivel alcançar essa taxa de
crescimento considerando-se a influencia de fatores como o pnoce~
50 de urbanização, a crescente atenção para os problemas de higi~
ne, o aumento da concorrência, que provocava um reforço da propa-
ganda e a melhoria dos níveis de renda da população. Jã para o
Sr. L. Del Nero Netto, diretor da Atkinsons, a expansão de sua



divisão dependeria da possibilidade de conquis~ar segmentos do mer-
cado ocupados por produtos estrangeiros, especialmente franceses,en
trar em a~eas dominadas por empresas concorrentes e incorporar no-
vos consumidores ao mercado. Os planos da empresa para o setor de
perfumaria, que receberia 16,5% dos investimentos do "Five Year
Plan" do periodo de 1975-80, previam um crescimento da ordem de 50%
nos cinco anos seguintes.

Em 1977, a expectativa era que os
mercados em que atuava deveriam apresentar um ritmo de crescimento
menos intenso do que o registrado nos cinco anos anteriores, visto
que no primeiro semestre de 1977 a empresa verificou retração nas
suas vendas. Segundo fontes da empresa, o mercado de produtos de to;
Jette( dentifr1cios, desodorantes, shampoos, co1~nias, cremes rinse,
e artigos para cabelo) cresceu a uma taxa media anual de 13% nos
cinco anos anteriores. As vendas da empresa apresentaram crescimen-
to midio anual de 20% naquele per;odo. As causas atribuidas para o
crescimento do mercado eram o crescimento da população urbana e a
entrada no mercado de ind~strias de grande porte capazes de inves -
tir maciçamente em publicidade.

Naquele ano, apesar· da retração do
mercado, a empresa se preparava para inaugurar uma nova fãbrica em
Vinhedo(SP), que permitiria duplicar a produçâo ate 1981. Os inves-
timentos previstos eram aproximadamente Cr$ 100 milhões. Sem a nova
f~brica, acreditavam que a empresa nâo teria condições de acompanhar
o crescimento, ainda que lento do mercado. Por isso, preferiu inves
tir, a correr o risco de ver os seus 23 produtos perder pontos na
preferência do consumidor. Estavam seguros de que a retração nas ven
das era um evento passageiro não devendo caracterizar-se numa tendên
eia mais duradoura.



No final de 1983, as industrias de
produtos de toilette e perfumaria reconheciam que a crise econô-
mica tambêm estava afetando o setor. Em 1982, o setor faturou cer
ca de Cr$ 200 bilhões, crescendo 2% em termos reais em relação 1

1981. Os lucros, no entanto, foram bem mais baixos, segundo o Si~
dicato da Industria de Perfumaria de são Paulo. Segundo o diretor
de marketing da Elida Gibbs, Sr. Marcelo Matarazzo:

"Li v em os um ligeiro abalo no volume de
vendas de alguns produtos e um ligeiro
aumento em outros. Não crescemos, mas
tambêm não perdemos.1I

(Revista Administração e Serviços,
novembro de 1983)

Um severo programa de contenção de
custos(redução do consumo de combust;veis, corte de 25% do pessoal
têcn~co e reestruturação administrativa) foi a solução encontrada
pela Gessy Lever para enfrentar a crise. O diretor de marketing da
Elida Gibbs admitiu a existência de uma crise, mas disse que, ~elo
menos no caso da empresa, parecia ter havido mais um remanejamento
no consumo dos produtos do que propriamente uma retração do merca-
do. Segundo ele,

"Se o final de 1983 for semelhante ao Je 1982,
teremos mais um ano sem crescimento; e, se a qU!
da das vendas for de 5%, ficaremos felizes,"

Ainda segundo o diretor de marketing
da Elida Gibbs, os habitos de higiene e cuidados pessoais do brasl
leiro apresenta um nivel equivalente e até mesmo superior, no que
se refere a determinados produtos, a alguns paises europeus, o que
faz do Brasil um dos maiores mercados do mundo. "Esses h â b i t o s nem



mesmo a crise e capaz de mud a r "; O brasileiro não estã deixando de

comprar artigos de higiene pessoal e perfumaria, "está apenas ra -
cionalizando o consumo, reduzindo a quantidade de cada produto ut~
lizado e buscando, cada vez mais, o chamado "v a l u e for money" ...
"Em tempo de recessão, o consumidor precisa acreditar na p e r f o rman
ce do produto,1I senão ele acaba acreditando que são todos iguais e
simplesmente compra o mais barato. Sobre a importãncia dos gastos
em propaganda e promoções de vendas, segundo o mesmo diretor: IIr
ar que a propaganda ~ mais importante do que nunca para manter e
t amb âm para melhorar a imagem do produto •.. " liAs campanhas (prom~
ções) sempre existiram. A diferença e que agora elas são mais
quentes e incluem um numero cada vez maior de produtos ... Os gastos
com publicidade não podem nem devem ser reduzidos, tendo em vista
a grande c o n c o r r é n c í a ."

Outra preocupaçao era quanto aos fa-
tores que afetavam o custo dos produtos, como as essências e as em
balagens, levando a empresa a conduzir um processo continuo de subs
tituição de matérias-primas importadas. Mas, segundo o diretor da
empresa, lia substituição é difici 1, uma vez que corantes e buquês
são o resultado da combinação de mi lhares de ingredientes em labo-
ratõrios com grande experiência.1I

A questão do Imposto sobre Produtos
Industrializados(IPI) ê um problema considerado dos mais graves pa
ra o setor. Embora o IPI não onere o custo do produto para o fabr~
cante, ele aumenta o seu preço para o consumidor. Em alguns produ-
tos, como creme rinse, colôrnias, perfumes e alguns cosmeticos, o
IPI chega a mais de 70%.



No Brasil, segundo o Sindicato da in-

dustria de Perfumaria de são Paulo, o nivel de consumo per capita
dos produtos de higiene pessoal e beleza no Brasil e dos maiores do
mundo. Esse setor divide-se em três segmentos amplos nos quais pas-
tas de dente, sabonetes, desodorantes e shampoos ocupam 70%; condi-
cionadores de cabelo, cremes de barbear, fixadores e talcos repon -
dem por 20%; e cosmeticos, perfumes, colônias e loções por 10%. As
vendas de sabonete estavam mantendo-se estãveis durante 1983, as de
cremes dentais tiveram queda de 2% e as vendas de shampoo aumenta -
ram 5% no mesmo periodo.



5.3.3. A Divisão Van Den Bergh

Em 1970, foi lançada a Doriana, uma
margarina tipo suave, que a empresa procurou divulgar como um substi-
tuto da manteiga, para ser usada no pão, e não apenas como ingredien-
te culinãrio. Com a Doriana, surgiu a divisão Van den Bergh, para o
atendimento de segmentos especificos do mercado de alimentos. O obje-
tivo, na ãrea de produto, era incorporar o know-how do ramo holandês
da Unilever, que ê o maior fabricante de margarinas do mundo.

A Doriana foi a primeira margarina
cremosa a ser lançada no pais, criando um novo segmento no mercado,que
anos depois se tornaria o maior segmento, reduzindo a participação de
mercado das margarinas duras. Estas ultimas são comercializadas basi-
camente em tabletes para fins culinãrios ou consumidas pelos mercados
mais afastados dos centros produtores.

Em 1973, foi lançada a Becel, uma
margarina que continha materias-primas importadas(51eo de girassol )c!
pazes de reduzir o colesterol e, portanto, destinada a um consumidor
de maior poder aquisitivo. Em 1974, foi lançada a margarina Astra, p!
ra conquistar uma faixa mais popular, por ser mais barata e poder ser
conservada fora da geladeira.

Em 1975, a empresa detinha cerca de
15% do mercado brasileiro de margarinas, que crescia a uma taxa de 20%
ao ano. Antes de a empresa entrar neste mercado, ate 1970, a taxa de
crescimento desse mercado era de 5% ao ano.



A partir de 1976, a Van den Bergh
decidiu ampliar suas atividades. Lançou as linhas Gradina e Marvello
com uma gama completa de margarinas, gorduras e outros produtos,de~
tinados ao setor de confeitarias, doceiras, panificadoras, restau -
rantes e cozinhas industriais. Tambem desenvolveu e passou a produ-
zir variada linha de gorduras, õleos hidrogenados e emulsificantes,
para o setor de industrias alimentares.

Em 1977, o mercado de margarinas
ficou mais competitivo, com a Sanbra lançando quase simultaneamente
as marcas Flor e Primor, e aioda a versao cremosa da margarina Deli
cia, apoiando os lançamentos com forte veiculação em TV. Em 1978,os
três grandes fabricantes, Gessy Lever, Anderson Clayton e Sanbra,i~
vestiram em campanhas promocionais, com anuncias em TV e operações
de ponte-de-venda, para defender soas posições de mercado. Como re-
sultado disso, a marca Claybom da Anderson Clayton continuava lide-
rando as margarinas comuns e a marca Doriana,da Gessy Lever, as cre
mosas.

Tanto na decada de 60 quanto na
de 70, o mercado de margarinas registrou um crescimento bem acima
da media da industria alimenticia. Na decada de 70, o mercado cres-
ceu em media 12% ao ano, chegando a registrar piques de 19% num ano,
enquanto o crescimento de toda a indGstria alimenticia foi de 6%
no mesmo perlodo. A explicação dada para os piques e que em determi
nados anos o consumo dispara em virtude da falta de óleo de cozinha,
substituido pela margarina, segundo análise da revista Administração
e Serviços(1979).



Em 1979, o mercado, dividido nos
segmentos doméstico e industrial, tinha no segmento domestico 75%
do consumo, enquanto o industrial (panificações e confeitarias) fi-
cava com os restantes 25%. Na epoca, o mercado domestico era o
mais competitivo, com treze marcas. A Anderson Clayton, a primeira
a entrar no mercado, em 1948, com a marca Saude, possuia alem des-
ta as marcas Claybom e Claybom Cremosa~ A Sanbra, que entrou no
mercado em 1955, poss~ia as marcas Primor e Flor (comuns), Delicia
Cremosa e Mila(cremosa). A Matarazzo tinha duas marcas, Matarazzo
(comum) e Clãudia(cremosa), e a Alimonda, de Pernambuco, tinha uma
marca regional (Norte e Nordeste), a Bem-Te-Vi. A Van den Bergh po~
suia as marcas Doriana, Becel e Astra. Nesta epoca, as margarinas
cremosas, surgidas em 1970, já respondiam por 40% do consumo do
mercado domestico, ficando os 60% restantes com as margarinas co -
muns.

Naquele ano, os fabricantes pre-
viam que o mercado continuaria a crescer acentuadamente, com medias
anuais acima das do setor al imenticio, isto e, acima de 6% ao ano,
em virtude do crescimento do poder aquisitivo das classes mais po-
bres. As preocupações do setor referiam-se apenas ao controle de
preços ex~rcido pelo Governo, que reduzia as margens e desestimula
va maiores investimenmos.

Em 1979, o grande lançamento da
Van den Bergh foram os molhos Lipton. Considel"ados "maioneses sofis
t ic ad a s :", recomendados para uso em saladas, os mal hos eram de três
tipos e foram lançados somente no mercado de São Paulo, para teste.
O objetivo da empresa naquele ano era vender 800 mil unidades de
molhos Lipton.



o nome adotado para aquela linha
e originario da subsidiaria norte-americana da Unilever, a Thomas
J. Lipton Inc, que lhe transferiu toda a tecnologia.

Naquele ano, a divisão Van den
8ergh representava 20% do faturamento da Gessy Lever, enquanto a
Elida Gibbs e Atkinsons representavam 20% e a Lever 60%. Atuava com
as margarinas 8ecel, Ooriana e Astra, chas e molhos Lipton e marga~
rinas para industrias e confeitarias(Gradina).

Tambem em 1979, a empresa estimu-
lou o plantio de 20 mil hectares de girassóis, nas regiões da Alta
Mogiana, no Estado de São Paulo, e no norte do Paranã. Isto repre-
sentou a produção de 20 mil tons de grãos, ou seja, 6 mil tons de
óleo, e um investimento de Cr$ 12 milhões na aquisição da materia-
pri m a usada na fabricação de margarinas. Segundo o presidente, Sr.
Paschoal R. Netto, o objetivo da empresa era o seguinte:

"Queremos incentivar a aqr o t n diis t r í a . O
girassol e um teste .•. Queremos passar pela
agricultura, sem penetrar nela.II(Jornal OCI,18/10/79)

Na epoca, a materia do Jornal
DCI(18-10-79) comentava que uma das razões que teriam levado a em-
presa a incentivar o plantio seria a proibição da importação desta
materia-prima que compõe uma das margarinas da empresa, a Becel. ~
lem do óleo de girassol, no qual a empresa investiu de 1 a 2% de
sua compra anual de õleos, como materia-prima eram utilizados óleos
de amendoim, algodão, soja, dendê e babaçu, totalizando 50 mil tone
ladas anuaTs.



Segundo a empresa, a receptividade
por parte dos agricultores "tem sido espetacular", devido aos segui~
tes motivos: em primeiro lugar, o plantio de girassol era feito na
entresafra da soja, aproveitando da ociosidade da terra. Em segundo,
a empresa dava ass;stênclâ direta no local por um dos seus agrônomos.
E em terceiro, "garantia para os produtores o mesmo preço de mercado
da soj a 11.

A empresa objetivava para 1980 es-
tender o incentivo ao plantio às regiões da Alta Araraquarense, em
são Paulo, e ao sul de Mato Grosso. "Pretendemos que a produção seja
quadruplicada em 1980 .•• Temos sementes d i s p on Tv e t s para o plantio",
comentou o Sr. Vigeveno, diretor da Van den Bergh.

Em 1981, a empresa lançou a marga-
rina Adorella, apos dois anos de pesquisa. Com ela a empresa marcou
seu ingresso no segmento destinado aos paladares mais fortes, conco~
rendo diretamente com o Claybom Cremoso, lider do mercado do Rio de
Janeiro, e a Del;cia Cremosa, da Sanbra, de grande aceitação nas re-
giões Norte e Nordeste, onde os sabores marcantes são preferidos. A
estrategia estabelecida pela empresa era a de procurar atender aos
hãbitos regionais de consumo. O objetivo foi coJocar no mercado um
produto capaz de destronar a Claybom - uma das margarinas cremosas
de maior resistência e lider na preferência carioca - mesmo corren-
do o risco de ter diminuida a venda de sua marca Doriana. A Adorella
resistia mais ao calor- se fosse colocada na mesa, demoraria mais tem
po para derreter - e era um pouco mais salgada que as demais. O lanç~
mento iniciou-se no Rio de Janeiro, partindo logo em seguida para as
regiões Norte e Nordeste, e um ano e meio depois chegou ao Sul, de



São Paulo ao Rio Grand€ do Sul. O Rio de Janeiro foi escolhido como
mercado-teste exatamente para confronto direto com a Claybom. Em
seis meses, a marca alcançou 10% de participação de mercado, graças
a um forte apoio promocional. Indo em confronto direto com as mar -
cas concorrentes, o lançamento da Adorella, segundo analistas do se
tor, aumentou a ameaça que a empresa sempre representou para a heg~
monia da Anderson Clayton e para a participação de mercado conquis-
tada pela Sanbra.

Seis meses depois, em abril de
1982, a empresa relançou a Doriana, lider de vendas em São Paulo,com
uma composição que a tornou mais resistente a temperaturas elevadas,
novo sabor e nova embalagem. Para promover esta marca, investiu Cr$
500 milhões em campanhas publicitãrias, com base em novo slogan:
IIEspalhe esse sorriso por a;lI.

Em 1983, segundo a revista Exame
(26-6-83), as três grandes empresas detentoras de 90% do mercado bra
sileiro de margarinas domesticas - a Anderson Clayton, a Gessy Lever
e a Sanbra - estavam lançando não de "todas as armas de seus arsenais
de marketingll para crescer, num mercado estimado em 250 mil tonela-
das por ano e estagnado ricsde 1980.

A referida matéria da revista Exa
me faz uma anãlise das açoes mercadolõgicas das três grandes empre-
sas, revelando o alto grau de competitividade deste mercado:



110 objetivo naturalmente, ê vender mais, seja
ampliando o consumo global, seja às custas da
concorrência. Assim, nas ultimas semanas, o con-
sumidor se viu bombardeado por uma avassaladora
barragem de comerciais na televlsão e atraido
por vários tipos de promoções nos pontos-de-ven-
da. E, com os fabricantes nao medindo esforços
para lançar novas marcas, relançar produtos tra-
dicionais e reforçar a posição dos já consagra -
dos, a batalha promete se acirrar ainda mais.1I

"Na realidade, mais do que uma simples briga
de marcas, o que se verifica no mercado de marg~
rinas ê uma guerra de sabores. r que, ao oferecer
maior variedade, as empresas aumentam suas chan-
ces de atender as exigências dos vãrios segmen -
tos de consumo e de ampliar a penetração de seus
produtos nas diversas regiões do pais - ocupando
ãreas dominadas pela concorrência.Hoje, em ter-
mos de volume, 75% do mercado estão concentrados
nos produtos cremosos, palco central da batalha,
e 25% nas margarinas duras.

To d a v i a, 110m e r c a d o a i n d a a p r e se n t a o p o r t u n..:!.

dades de nova segmentação, o que poderã forçar a
curto prazo um aumento do consumo?, espera Vic -
tor Ribeiro Gomes, diretor-gerente da Van Den
Bergh, a divisão de produtos alimenticios da
Gessy Lever, segunda maior fabricante de margarl
nas do pais.1I

11 A Anderson Clayton, maior fabricante bra
sileiro de margarinas e detentora da marca Clay-
bom Cremoso, iançou, jã em maio deste ano, a Fio
rella. E tambem não po~pou recursos. Oesenvolvi-
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da a toque de caixa num pr~zo recorde de dois anos
e sem ter sido previamente testada, a Fiore11a, s~
gundo Rene Franu10vic, gerente de marketing da di-
visão de produtos de consu~o dá Anderson C1ayton,~
bsorveu cerca de 600 milhões de cruzeiros somente
na area tecnológica e na embalagem mais arrojada,
com protetor selado de a1uminio, e tampa p1ãstica
de pressão. E 300 milhões de cruzeiros serão apli-
cados em publicidade no periodo de quatro meses,de
maio a agosto deste ano.

Antes disso, porem, em 1982, a empresa empreen-
deu campanhas de vale-brindes nas embalagens da C1ar
bom Cremoso promovidas pela "menininha Claybom",f2.
gura criada em 1974, além de aplicar 310 milhões
de cruzeiros em ca~panhas publicitãrias veiculadas
basicamente em râd í o e TV."

liA Sanbra, por sua vez, decidiu, em abril u1ti-
mo,apostar num novo posicionamento de mercado para
a Mila-unica margarina fabricada a base de milho-
através de campanhas ligadas ao esporte e dirigidas
ao publico preocupado em consumir produtos mais
saudãveis.1I

IIExp10rando um novo slogan("Um dia saudãvel co-
meça com Mil ali), a empresa partiu para a p r o m o ç a o
de eventos esportivos, como o Campeonato Sul-Ameri
cano de Basquete, transmitido recentemente pela R~
de Record de televisão. No Rio, onde a participa -
ção da Mila é muito pequena, houve reforço no apoio
do produto, afirma Clive Pollock, gerente da divi-
sa0 de produtos domésticos da Sanbra. Ele, no entan
to, não revela quanto a empresa pretende gastar em



campanhas publicitirias e promoçoes esportivas."
IINossos investimentos vão depender da reação

do mercado e do nível de vendas que o produto ~
tingir", justifica. Mas a Sanbra tem bons moti-
vos para planejar seu crescimento naquele merca-
do. "O consumo de margarinas no Rio e de 1,2 kg
por domicilio/mês", explica Po l l o c k . 110 de São
Paulo, oscila entre 850 e 900 gramas por domici-
lio/mêsll

, compara.
" ••. As forças em confronto, de c t d t d am e nt e j p r o

curam abrir no~as frentes. A Anderson Clayton,que
comercializa quatro diferentes marcas de margari-
na(Claybom, Claybom Cremoso, Saude e Fiorella),e~
ti testando desde fevereiro ultimo, em 8rasilia e
Goiinia, um novo produto, a Alpina, disposta a
abrir um segmento diferenciado, o de cremes vege-
tais.

Apresentando um teor mais baixo de gordura de
soja, pois contêm maior índice de aquôsidade, a
Alpina, segundo Franulovic, ê mais digestiva que
as margarinas. E,estã destinada, diz ele, a comp!
tir numa faixa de preço bem mais acessível, com
a Becel, produzida pela Gessy Lever com óleo de
girassol. e com a Mila, produtos recomendados pa-
ra regimes e dietas.

Ao mesmo tempo, a Sanbra, que fabrica as mar -
cas Delícia Cremosa, Mila, Primor e Flor, planeja
lançar outros pnodutos, embora não tenha decidido
a data. "Por enquanto, estamos preocupados em pe~
quisar novos sabores entre os consumidores", afir
ma Pollock."

"Foi exatamente nesse terreno, por sinal, que



a Anderson Clayton! que comercializa sobretud~
margarinas fortes, decidiu produzir a Fiorella,
cuja principal caracter;stica e assemelhar-se
ã manteiga. Nota-se, al, um movimento com vis-
tas a reforçar a presença nos estagnados nie r c a'
dos do Sul.

Os mercados fluminense e nordestino, na ve!
dade, constituem exceções na area das margari-
nas. ~Lã, o consumo tem crescido! embora timi-
damente", observa Ricardo Gomes! da Gessy Le -
ver, para quem o preço do produto tornou-se um
fator tão decisivo nas regiões de menor poder
aquisitivo que qualquer promoção e suficiente
para aumentar o consumo, a ponto de alterar os
;ndices de participação de cada empresa! em
menos de uma semana.

Nem por isso, evidentemente, a Anderson Clar
ton deixarã de lutar para consagrar sua atual
liderança."Pretendemos atingir 40% das vendas
brasileiras de margarinas, a curto prazo, pois
acreditamos que o mercado tende a crescer 5%
em 1983", observa Franulovic."

"Mais cautelosa em suas previsões a Gessy
Lever diz não ter como principal meta ganhar
mercado. "Nossa estratégia ê manter o posicio-
namento de mercado. A necessidade de lançar no-
vos produtos e imposta pela própria estagnação
do mercado. A empresa que não antecipar o dese~
volvimento de produtos diferenciados agora,se-
guramente perderã um valioso terreno quando o
mercado voltar a c r e s c e r ", prevê Ribeiro Gomes. 11

"Enfim, a retomada do crescimento do consumo
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de margarinas, embora a taxas inferiores a 10%
ou 15%, e tida como certa entre os fabricantes
do produto. Eles calculam que o potencial bra-
sileiro pode chegar a 700 mil toneladas por a-
no, ou seja, quase três vezes mais do que se
consome atualmente. Assim, ê ate previs1vel que
algum fabricante se lance a curto prazo no de-
senvolvimento da margarina"butter like~ atual-
mente a mais forte tendência de consumo na Eu-
ropa, por ter sabor muito aproximado ao da man
teiga - a preço muito inferior.~

Em 1983, a empresa pretendia inve~
tir Cr$ 500 milhões em campanhas publicitárias para sustentar a mar-
ca Doriana, e Cr$ 700 milhões para sustentar a marca Adorella.

Segundo dados Nielsen, em 1983 a
Van den Bergh detinha 32,6% do mercado de margarinas; a Anderson Clar
ton 38,0%, a Sanbra 22,6%, e outras marcas 6,8%.



-278-

5.3.4. A Divisão Atkinsons

A marca Atkinsons surgiu em 1799,
quando um inglês, James Atkinsons, fundou a empresa na Inglaterra.
Em 1930, os produtos Atkinsons começaram a ser fabricados no Bra-
sil, e em 1944 a Unilever adquiriu a empresa.

No período de 1978 a 1980, a empr~
sa enfrentou queda na rentabilidade. O seu quadro de funcionãrios,
na epoca cerca de 170 pessoas, foi reduzido para 99, em 1982. Es-
te resultado levou a uma reestruturação geral da empresa.

Em 1981, a Atkinsons iniciou uma
ampla reestruturação na sua política de marketing. A mudança bãsi
ca foi incorporar ã filosofia mercadolõgica da divisão o conceito
de "linha de produtos~, substituindo a prãtica anterior de promo-
ção de produtos isolados. Tal política implicou a racionalização
no elenco da marca:cinco delas, que não revelaram boa aceitação
por parte do publico, foram desativadas. As oito restantes, com
maior potencial de vendas - Vinõlia, Miss France, Miss France 11,
Exploit e Eleven, na linha feminina, e English Lavander, Executi-
ve e Embass~, frangâncias para homens -, passaram a concentrar os
investimentos de marketing.



Todo o trabalho orientou-se para o
fortalecimento das marcas, mas associando-as sempre ao conceito
delllinha de p r o du t o s ". Segundo o gerente geral da empresa:

liA ideia era fazer com que o consumidor, ao
adquirir, por exemplo, um sabonete Vinõlia, o
nosso maior êxito de vendas, fosse estimulado
a comprar também o shampoo) o desodorante e o
talco da mesma m a r c a ". (Gaz. Mercantil -18/08/83)

Para atingir este objetivo, foram
reformuladas as embalagens, uniformizando os logotipos e as fra-
grâncias dos produtos da mesma linha. Em 1982, a empresa investiu
Cr$ 1.200 milhões em propaganda para apoiar as linhas. Em 1983,
para a divulgação da linha Vinõlia, a Atkinsons investiu Cr$ 340
milhões. Naquele ano, as vendas cresceram mais 31% em volume no
primeiro semestre versus o mesmo periodo de 1982, resultado atri
bu;do ã nova estratégia.

Em 1982, a Atkinsons representava
cerca de 2,5% no faturamento da Gessy Lever, com um faturamento
de Cr$ 3)5 bilhões. Tambem naquele ano, a Atkinsons foi incorpo-
rada pela Elida Gibbs.



5.3.5. A Divisão Gelato

Em 1973, a empresa incorporou a
A1nasa (Alimentos Nacionais S/A), fabricante do sorvete Gelato. E
tornou-se a primeira empresa com estrutura industrial para amea -
çar a sólida pOSlçao de mercado da Kibon. Pouco depois a Nestle
(marca Yopa) e a Sanbra(marca Rico) entrariam neste mercado.

Os dois primeiros anos, 1973 e

1974, a empresa enfrentou problemas de aumento de custos e queda
da lucratividade. Mesmo assim. o presidente da empresa demonstra-
va interesse pelo negócio:

"f um mercado de grande potencial e
o interesse da Gessy Lever nessa area
e defínitivo".(Exame, outubro 75)

De qualquer forma, previa um de-
senvolvimento deste negócio para longo prazo. A expansão dessa li-
nha de produtos era um dos itens do "Five-Year Plan" de 1975, apo-
iôda no fato de a Unilever ser o maior fabricante mundial de sorve
te~.

"O Brasil e um pals quase perfeito para
esse tipo de produto. O clima e muito bom,
o mercado ainda não e desen901vido e ° con
sumo muito baixo. Esse mercado deve cres -
cer muito, e achamos que nele hã lugar pa-
ra três ou quatro empresas."



Com o "know-how" da Unilever, o
problema era optar entre fazer uma industria própria ou comprar u
ma jã existente. "Estudamos a Alnasa e chegamos ã conclusão de
que, com a nossa experiência, podemos transformá-la numa grande
empresa de sorvetes", disse o presidente, Sr. Gr an t t Ex arue , 5/73).
Segundo ele, a empresa pretendia investir de Cr$ 30 a 50 milhões
no novo negocio nos dois anos seguintes.


