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DESTAQUES
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FOCONAESTRATÉGIA E
INVESTIMENTONASMARCAS
Apesar das incertezas, as empresas apostam em inovação e no bom

relacionamento com os consumidores para voltar a prosperar

Ser apontada, pelo terceiro
ano consecutivo, como líder
da categoria Alimentos e

Bebidas no estudo Estadão Em-
presasMais, dá à Ambev a certeza
de que sua estratégia de sintonia
com o gosto do consumidor tem
sido bem-sucedida. “O Brasil tem
passado por um momento econô-
mico desafiador, com altos índices
de desemprego emenor renda dis-
ponível dos consumidores, o que
impacta diretamente a indústria de
cerveja. Mas confiamos na nossa
estratégia”, diz Ricardo Rittes, vice-
presidente financeiro e de relações
com investidores da Ambev.

De acordo com ele, isso sig-
nifica que a empresa mantém o
foco na perenidade do negócio,
independentemente dos ciclos
econômicos. Para isso, segundo
ele, a política comercial e o rela-
cionamento com os consumido-
res sãodois pilares fundamentais.
“Acreditamos que momentos
assim são, na verdade, oportuni-
dades para o surgimento de no-

Planejamento de longo prazo e
diversificação de produtos foram algumas

das ideias que ajudaram as líderes a
atingirem bons resultados

vas ideias e para fortalecermos as
nossas bases para o futuro.”

Rittes acredita que, embora o
ano de 2016 tenha sido um pe-
ríodo bastante difícil para toda
a indústria de cerveja, a Ambev
continuou a pautar suas decisões
pensando no consumidor. “Tra-
çamos um plano de longo prazo,
com o objetivo de reforçar nos-
sas principais marcas, acelerar o
segmento premium, reforçar a ca-
tegoria near beer – como chama-
mos as bebidas à base de malte
– e expandir a nossa participação
em ocasiões de consumo dentro
e também fora de casa.”

Entre as apostas da empresa
em 2016, estão o aumento da
oferta de garrafas de vidro retor-
náveis – mais acessíveis aos con-
sumidores, por serem até 30%
mais baratas –, a ampliação de
portfólio, com as minigarrafas
retornáveis de 300 mililitros, e o
investimento de R$ 1,5 milhão
para o desenvolvimento de uma
máquina de coleta própria para
a troca das retornáveis. Tudo isso
possibilitou a ampliação do vo-
lume de vendas para os super-
mercados: “Hoje, uma em cada
quatro garrafas vendidas nesse
canal já é retornável”. Outras ino-

vações foram o desenvolvimento
da linha Skol Beats e o lançamen-
to do terceiro sabor da bebida,
a Skol Beats Secret, que contou
também com uma tecnologia
inédita para criar o primeiro vidro
vermelho industrial.

A terceira colocação ficou com
a JBS, considerada a maior em-
presa privada do Brasil e a segun-
damaior de alimentos nomundo,
comaproximadamente 50mil co-
laboradores. Em 2016, de acordo
com a empresa, foram adotadas
algumas estratégias de diversifi-
cação, com ênfase em produtos
de valor agregado, alto padrão

RECUPERAÇÃO
Gostinho de

No ano passado, o segmento já havia sentido um ligeiro aquecimento
no consumo. Para os próximos meses, o clima é de otimismo

Tradicionalmente, o setor
de alimentos e bebidas é
o primeiro a entrar na cri-

se. Mas, quando o cenário econô-
mico começa a melhorar, tam-
bém é um dos primeiros a sair
dela. Émais oumenos nessa tran-
sição que a indústria se vê nesse
momento. Afinal, as pessoas po-
dem alterar vários hábitos de
consumo, mas não vão deixar de
se alimentar. O crescimento, em-
bora tímido, já começa a ser ob-
servado. “2016 foi marcado pela
recuperação”, atesta Edmundo
Klotz, presidente da Associação
Brasileira das Indústrias da Ali-
mentação (ABIA). “Emmeados de
2016 as indústrias passaram a re-
tomar o fôlego e a recuperar a
confiança com perspectiva de
maior estabilidadeno cenário po-
lítico e econômico e o anúncio
das reformas aguardadas pelo se-
tor produtivo”, acrescenta Klotz.

Segundo a Pesquisa Conjun-
tural divulgada pela própria ABIA,
essa tênue retomada verificada

em 2016 elevou o faturamento
nominal das empresas que atuam
na área em 9,3%. Esse resultado,
inclusive, fez com que o segmen-
to de alimentação permanecesse
com o maior faturamento da in-
dústria de transformação, totali-
zando R$ 614,3 bilhões. A receita
real também mostrou sensível
melhora. Em 2015 havia recua-
do 3,14%. Em 2016, como resul-
tado da recuperação, aumentou
1,02%. As exportações cresceram
US$ 1,2 bilhão (US$ 36,4 bilhões
em 2016 contra US$ 35,2 bilhões
em 2015), o que fez com que a
participação do setor no saldo
da balança comercial brasilei-
ra também fosse expressiva. Em
2016, a indústria de alimentação
contribuiu com saldo de US$ 31,5
bilhões para o superávit total da
balança comercial, que totalizou
US$ 47,7 bilhões. Com relação a
investimentos, incluindo fusões e
aquisições, em2016 o setormovi-
mentou R$ 20,6 milhões. “Por ser
um segmento muito competiti-
vo, a necessidade de inovação é
constante”, afirma Klotz.

Como temacontecido comvá-
rios outros segmentos da econo-

mia, as empresas que atuam na
área da indústria de alimentos e
bebidas também têmbuscado se
adaptar ao momento vivido pelo
País. “No Brasil, com a queda da
renda, o desemprego e o endivi-
damento das famílias, o poder de
compra ficou mais restrito. Com
isso, o consumidor tornou-se
mais seletivo e focou em produ-
tos mais básicos”, aponta Edmun-
do Klotz, presidente da ABIA. Já
com relação às exportações, os
movimentos mais marcantes são
de grandes empresas com voca-
ção direcionada a mercados ex-
ternos, principalmente nas áreas
de café, açúcar e proteína animal.

Diante desse cenário, as pers-
pectivas para a indústria brasi-
leira da alimentação em 2017 se
mostram mais otimistas. “Pelo
lado da demanda, a depender do
avanço da agenda de reformas,
consideradas fundamentais para
a credibilidade do ajuste fiscal e
da economia brasileira, a trajetó-
ria de queda da inflação e a redu-
ção das taxas de juros em curso
poderão beneficiar a retomada
do consumo e ampliar os investi-
mentos”, finaliza Klotz.

de segurança alimentar e quali-
dade, norteados pela excelência
operacional. Com essa diversifi-
cação e o acesso à matéria-prima
em várias partes do mundo, ain-
da segundo a JBS, foi possível mi-
tigar algumas volatilidades, como
as relacionadas aos ciclos das
commodities e às barreiras co-

A indústria de alimentos e bebidas
é um dos setores da economia que mais

geram empregos diretos no Brasil.
São cerca de 1,6 milhão de trabalhadores
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RETORNÁVEIS: Maior produção de garrafas de vidro continua sendo uma das estratégias da Ambev

merciais e sanitárias. No cenário
internacional, um dos principais
destaques de 2016 veio dos Esta-
dos Unidos, com o novo ciclo de
disponibilidade de bovinos, que
provocou impacto positivo para a
rentabilidade da empresa no se-
gundo semestre, prolongando-se
para início deste ano.

“Encaramos o momento desafiador
como uma oportunidade para inovar e
nos fortalecer. Em 2016, por exemplo,

inauguramos duas novas cervejarias.”
Ricardo Rittes, vice-presidente financeiro e de relações

com investidores da Ambev
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DESTAQUES

1: A própria empresa ou secundária 2: Relatório global da companhia 3: Estimativa Austin 4: Site corporativo DI: Dado indisponível

1 JBS SP 170.380.526 4,6 6.730.186 707.498 102.815.763 24.914.627 11.230.781 571.181 10,5 4,0 165,7 412,7 2,8

2 AMBEV SP 45.602.561 -2,4 17.105.360 13.083.397 83.841.418 46.651.273 20.617.365 -4.886.799 76,5 37,5 54,4 179,7 28,0

3 BUNGE ALIMENTOS SC 35.341.023 -1,2 1.421.201 999.899 17.494.234 8.631.320 1.804.175 5.344.295 70,4 4,0 202,0 202,7 11,6

4 BRF SC 33.732.866 4,8 1.785.875 -367.339 42.944.936 12.219.353 3.388.716 6.253.315 -20,6 5,3 78,5 351,5 -3,0

5 CARGILL ALIMENTOS SP 33.052.691 0,9 383.890 707.796 13.177.271 3.593.354 621.497 2.496.820 184,4 1,2 250,8 366,7 19,7

6 MARFRIG SP 19.333.453 2,3 1.019.604 -632.767 20.258.803 1.100.802 1.484.373 1.920.209 -62,1 5,3 95,4 1.840,4 -57,5

7 LOUIS DREYFUS BR SP 16.104.109 -0,1 -449.821 92.234 12.905.177 2.243.579 -131.824 387.115 DI -2,8 124,8 575,2 4,1

8 NESTLÉ ² SP 11.776.000 6,5 DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

9 TEREOS INTERNACIONAL SP 10.194.000 26,8 261.000 -160.000 14.461.000 5.053.000 1.264.000 -99.000 -61,3 2,6 70,5 286,2 -3,2

10 MINERVA SP 9.648.670 1,3 886.986 195.035 8.959.148 522.067 967.353 2.848.252 22,0 9,2 107,7 1.716,1 37,4

11 BIOSEV SP 6.162.648 36,5 345.697 -884.538 10.739.529 -398.943 1.543.205 702.243 -255,9 5,6 57,4 DI DI

12 M. DIAS BRANCO CE 5.328.071 15,3 800.604 784.399 5.681.045 4.333.606 919.418 1.534.930 98,0 15,0 93,8 131,1 18,1

13 VIGOR SP 4.928.052 -5,6 230.351 12.620 4.592.349 2.002.632 304.223 304.275 5,5 4,7 107,3 229,3 0,6

14 CAMIL SP 4.228.949 15,0 342.813 110.776 3.741.804 1.426.438 428.568 947.156 32,3 8,1 113,0 262,3 7,8

15 RENOSA PARTICIPAÇÕES MT 3.883.342 -3,6 636.576 387.163 7.327.381 4.275.761 892.954 -156.602 60,8 16,4 53,0 171,4 9,1

16 CARAMURU ALIMENTOS GO 3.782.496 13,4 -59.567 69.407 2.675.658 601.392 -15.382 385.695 DI -1,6 141,4 444,9 11,5

17 BRASIL KIRIN SP 3.706.119 0,2 352.071 271.389 5.842.778 1.533.526 594.725 -1.124.267 77,1 9,5 63,4 381,0 17,7

18 BIANCHINI RS 3.252.096 5,4 36.859 72.864 1.299.671 466.916 59.984 71.081 197,7 1,1 250,2 278,4 15,6

19 AGREX GO 3.110.926 56,9 -236.983 -126.117 2.298.773 278.605 -212.396 -4.232 DI -7,6 135,3 825,1 -45,3

20 3CORAÇÕES CE 3.102.874 22,2 255.173 188.808 1.479.226 652.937 286.032 264.917 74,0 8,2 209,8 226,5 28,9

AS MAIORES
CLASSIF. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO BALANÇO PATRIMONIAL INDICADORES ECONÔMICOFINANCEIROS
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LIÇÕES ECONQUISTAS
DEUMATRICAMPEÃ

Investimento em equipe, disciplina, controle de custos e inovação estão
entre os principais fatores responsáveis por gerar bons resultados

ARaízen é, pela terceira vez
consecutiva, a vencedora
do estudo Estadão Em-

presas Mais na categoria Atacado
e Distribuição. A empresa atua em
várias áreas, como cultivo de cana-
de-açúcar, produção de açúcar, eta-
nol e geração de energia, além de
comercialização, distribuição, vare-
jo e exportação de combustíveis.
Detém ainda uma rede formada
por mais de 6 mil postos de serviço
com a marca Shell, responsável
pela comercialização de combustí-
veis emais de 950 lojas de conveni-
ência Shell Select. Com esse portfó-
lio tão diversificado, faturamento
de R$ 79,2 bilhões no ano passado
e cerca de 30 mil empregados, a
Raízen pertence ao rol das maiores
empresas do País. Em2016 teve for-
te crescimento em resultados fi-
nanceiros e operacionais, foco no
desenvolvimento de pessoal e su-
cesso cada vez maior na atração e
retenção de talentos. “Também res-
salto a importância de termosman-
tido nossa disciplina de capital, des-

Ética, inovação, investimento, expansão,
visão de longo prazo e modernização

são características comuns
das empresas líderes

de os controles de custo e
produtividade até a assertividade
de nossos investimentos em infra-
estrutura, inovação e novos negó-
cios orgânicos”, explica Leonardo
Pontes, vice-presidente executivo
comercial da companhia. Sobre as
dificuldades encontradas no se-
tor, o executivo relata a questão
da sonegação fiscal. “Não somos
de reclamar e buscamos fazer o
melhor sempre. Mas um tema
que nos preocupa bastante é a
competiçãodesleal, comdevedo-
res contumazes de impostos que
fazem disso seu principal negó-
cio. Estimamos que cerca de R$ 5

bilhões por ano são sonegados
somente no setor de combustí-
vel”, afirma Leonardo Pontes. E
quanto ao futuro? “Para o próxi-
mo ano, seguiremos a agenda de
sucesso que nos trouxe até aqui.
Queremos encantar e fidelizar
parceiros e clientes por meio da
relação ética e profissional e tam-
bém pela preocupação com ino-
vação, aprimorando a relevância
da nossa marca, dos produtos e
serviços”, finaliza Pontes.

DIFERENCIAÇÃO
O segundo lugar coube à Ipiran-
ga, que possui 7.743 postos de

combustíveis localizados em to-
das as regiões do País, além de 54
bases e pools. “Temos uma visão
de longo prazo, mantendo os ní-
veis de investimentos com foco
no ritmo acelerado de expan-
são e na modernização de nossa
rede, de nossas franquias, de nos-
sos centros de distribuição para
abastecimento da rede AM/PM e
na ampliação da nossa infraestru-
tura logística”, comenta Leocadio
Antunes, diretor superintenden-
te da Ipiranga. Ele destaca ainda
a estratégia de negócios voltada
para a diferenciação e inovação,
com foco na diversificação de

RENTABILIDADE
Ajustes garantem

Crescimento de 0,6% em 2016 já é boa notícia em ummomento
tão complicado da economia brasileira

Coma recessão do ano pas-
sado, no qual a maioria
dos setores econômicos

encolheu ou, no máximo, empa-
tou, até que o resultado obtido
pelo setormerece comemoração.
Segundo levantamento divulga-
do pela Associação Brasileira de
Atacadistas e Distribuidores
(Abad), em 2016 o segmento
cresceu 0,6% em termos reais e
6,9% em termos nominais, atin-
gindo faturamento de R$ 250,5
bilhões. A Associação entrevistou
572 atacadistas e distribuidores
de todo o Brasil, cujos dados fo-
ram analisados pela Nielsen em
parceria com a Fundação Institu-
to de Administração (FIA). O re-
sultado, embora se aproxime da
estabilidade, é considerado satis-
fatório, já que no ano passado o
Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro encolheu 3,6%.

A análise dos últimos três anos
mostra que as empresas do setor
têmprocurado fazer os ajustes in-
ternos necessários para enfrentar

a queda no consumo.“É umcírcu-
lo vicioso: menor consumo, me-
nor produção, menos empregos,
menor renda, menor consumo...
Enquanto o ambiente político-
econômico não se estabilizar e os
consumidores não recuperarem
a confiança, as empresas que de-
sejam sair fortalecidas deste pe-
ríodo recessivo precisam ganhar
eficiência e produtividade”, atesta
Emerson Destro.

Chama a atenção, na pesquisa,
o crescimento de 11,3% do cha-
mado“atacarejo” (que alia vendas
por atacadoe varejo), consolidan-
do o modelo como importante
canal de abastecimento das fa-
mílias. Desde o início da década,
quando os consumidores deixa-
ram de fazer grandes compras,
os hipermercados perderam for-
ça. São mais custosos e deman-
dam tempo. Além disso, como
precisam de grandes áreas para
erguer uma loja, competem na
busca por terrenos com o merca-
do imobiliário, o que dificulta sua
expansão. “Aliás, neste momento,
muitos varejistas estão repensan-
do esse modelo de negócio. Já as
lojas de rua, de vizinhança, pas-

sam pelo efeito contrário, princi-
palmente nas grandes cidades,
onde o formato tem crescido
muito”, diz Reynaldo Saad, sócio
líder da área de bens de consumo
e produtos industriais da Deloitte
Brasil.

Outro ponto importante mos-
tra que, nos últimos anos, o setor
vem passando pela tendência de
descentralização. Embora o Su-
deste ainda concentre mais de
40% do faturamento, o Nordes-
te, desde 2015, o Norte e o Cen-
tro-Oeste, nos dois últimos anos,
têm apresentado taxas de cresci-
mento superiores à média nacio-
nal. Nas operações regionais, os
custos com logística diminuem, o
agente de distribuição está mais
próximo ao cliente, podendo
adequar melhor o seu portfólio
de produtos. “Alguns ainda têm
a vantagem de estarem em regi-
ões que sofrem menos com a re-
cessão, como é o caso do Centro-
Oeste, que concentra grande par-
te da produção agrícola nacional
e possui municípios que, apesar
da crise, são verdadeiros oásis de
crescimento, graças ao agrone-
gócio”, explica Destro, da Abad.

produtos e serviços e na experi-
ência positiva dos consumidores.

Entre as iniciativasmais impor-
tantes de 2016, Antunes ressal-
ta lançamentos do Abastece Aí,
aplicativo que oferece descontos
no combustível pelo smartphone,
e da nova gasolina aditivada (a
DT Clean), ampliação da linha ver-

Desde o início da década, quando
consumidores deixaram de fazer grandes

compras, os hipermercados perderam força.
Quem ganha com isso são os “atacarejos”
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TRANSPORTE: A Raízen distribui mais de 25 bilhões de litros de combustíveis por ano

de de lubrificantes Ipiranga – que
ganhou versão voltada para o
segmento demotores diesel leve,
do Ipiranga Faz, com soluções
customizadas para clientes do
mercado empresarial –, de novos
formatos de lojas AM/PM, tan-
to para postos da cidade quanto
para de rodovias.

“Somos uma empresa ágil e inovadora
e temos um pool de talentos e parceiros
que conseguem extrair muito do nosso

portfólio de negócios.”
Leonardo Pontes, vice-presidente executivo

comercial da Raízen Combustíveis

DESTAQUES

1: A própria empresa ou secundária 2: Relatório global da companhia 3: Estimativa Austin 4: Site corporativo DI: Dado indisponível

1 ULTRA SP 77.352.955 2,2 3.105.710 1.570.618 24.159.670 8.558.558 4.209.248 7.524.850 50,6 4,0 320,2 282,3 18,4

2 RAÍZEN COMBUSTÍVEIS RJ 63.743.209 12,3 2.000.889 1.200.476 10.766.366 2.777.806 2.534.144 2.817.445 60,0 3,1 592,1 387,6 43,2

3 COPERSUCAR SP 26.324.006 25,4 616.014 45.131 7.628.340 459.967 675.102 -165.959 7,3 2,3 345,1 1.658,5 9,8

4 ALE COMBUSTÍVEIS RN 12.425.212 9,5 241.084 66.455 1.695.905 233.148 339.960 -39.722 27,6 1,9 732,7 727,4 28,5

5 RAÍZEN ENERGIA SP 11.867.088 21,8 1.702.461 1.012.490 22.610.564 8.382.424 3.579.357 3.000.968 59,5 14,3 52,5 269,7 12,1

6 COAMO PR 10.653.580 6,0 749.692 855.300 8.526.756 4.124.489 892.596 3.101.139 114,1 7,0 124,9 206,7 20,7

7 SPAL COCACOLA SP 8.344.931 0,9 773.165 227.672 16.033.390 3.902.564 1.047.186 29.318 29,4 9,3 52,0 410,8 5,8

8 NATURA SP 7.912.664 0,2 1.082.868 308.238 8.421.579 996.385 1.343.639 625.001 28,5 13,7 94,0 845,2 30,9

9 C.VALE COOP. AGROINDUSTRIAL PR 6.762.581 24,4 266.259 74.871 5.046.852 1.423.958 373.551 742.254 28,1 3,9 134,0 354,4 5,3

10 ARMAZÉMMATEUS MA 4.227.189 34,6 294.826 263.835 1.756.264 977.988 314.482 611.370 89,5 7,0 240,7 179,6 27,0

11 PROFARMA RJ 4.084.669 17,9 81.734 -48.963 2.712.233 758.956 101.236 536.014 -59,9 2,0 150,6 357,4 -6,5

12 ECTP SP 3.930.489 -12,1 124.025 46.118 1.351.119 308.233 124.596 304.151 37,2 3,2 290,9 438,3 15,0

13 COOP. REGIONAL DE CAFEICULTORES MG 3.791.490 -5,3 223.004 175.280 4.026.292 892.669 251.847 1.028.340 78,6 5,9 94,2 451,0 19,6

14 GLENCORE RJ 3.552.368 101,9 166.788 137.409 460.544 130.621 169.646 78.686 82,4 4,7 771,3 352,6 105,2

15 TUPY SC 3.255.310 -5,0 -184.663 -181.455 4.769.806 2.007.132 339.128 1.232.635 DI -5,7 68,2 237,6 -9,0

16 GAVILON DO BRASIL SP 3.110.311 76,2 38.972 23.441 1.319.741 185.690 38.972 155.191 60,1 1,3 235,7 710,7 12,6

17 SUPERMERCADOS MUNDIAL RJ 3.077.078 15,7 146.430 84.421 723.023 358.664 160.359 97.562 57,7 4,8 425,6 201,6 23,5

18 COOP. AGROINDUSTRIAL CONSOLATA PR 3.044.323 8,5 86.671 24.333 3.122.611 1.019.591 194.759 364.137 28,1 2,8 97,5 306,3 2,4

19 CASTROLANDA PR 2.695.528 23,7 63.311 46.013 2.314.059 930.110 125.010 323.382 72,7 2,3 116,5 248,8 4,9

20 MULTIGRAIN SP 2.536.944 -8,1 -102.698 -53.899 747.721 363.018 -90.483 -3.645 DI -4,0 339,3 206,0 -14,8

AS MAIORES
CLASSIF. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO BALANÇO PATRIMONIAL INDICADORES ECONÔMICOFINANCEIROS
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OPERAC. R$ MIL

LUCRO/PREJ.
LÍQ. R$ MIL

ATIVO TOTAL
R$ MIL

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO R$ MIL

EBITDA
R$ MIL

NECESSIDADEDE
CAPITAL DE GIRO R$MIL

INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA %

MARGEM DE
LUCRO %

GIRO DOS
ATIVOS %

ENDIVIDAMENTO
%

RETORNO SOBRE
CAPITAL %

DESTAQUES
DO SETOR

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS

IPIRANGA

NATURA

1
2
3

QI95,11

QI91,80

QI87,65
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