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SOLID CONCLUI
FÁBRICA EM JUNHO
AprimeirafábricadepelletsdemadeiradaBahiaseráinaugurada
até junho. O empreendimento, do grupo baiano Solid Energia
Renovável, está sendo construído em São Sebastião do Passé e
vai produzir inicialmente 24 mil toneladas por ano. A capacidade
total, no entanto, é de 48 mil toneladas. O projeto contará com
investimentos de R$ 21 milhões e terá financiamento da De-
senbahia. Serão gerados ao menos 100 empregos diretos na
fábrica e centenas de outros indiretos. Os pellets são pequenos
pedaços cilíndricos de madeira compactada. Podem ser feitos de
diversos tipos de biomassa, como cascas de árvores, restos de
madeira e eucalipto. Depois de recolhidos, triturados e secos,
esses materiais se transformam em pó que é comprimido para
obter os pellets. O resultado é um composto 100% natural, de
elevado poder calorífico. A queima do material não produz
fumaça, ao contrário de outros combustíveis, e, por isso, tem sido
usado, em larga escala, no aquecimento térmico nos EUA e na
Europa. E é nesta demanda crescente por energia limpa que o
grupo baiano está de olho. Para se ter uma ideia, praticamente
toda a produção da Solid será exportada para a Itália. Os
contratos já estão assinados. “O material será usado no aque-
cimento de residências”, diz Ricardo Freire, diretor-presidente da
empresa, acrescentando que o produto baiano utiliza apenas
madeiras certificadas. Para dar conta dos pedidos, a fábrica vai
operar 24 horas por dia, sete dias por semana.

Itália é grande importador de pellets
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A estiagem e a incidência de vassoura-de-bruxa e da podridão-parda têm afetado a produção
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MERCADO Previsão é que número destes
centros de compra dobre em três anos

Com perfil de
preços baixos,
outlets crescem
mesmo na crise
MILENA HILDETE*

Inspirados no conceito de es-
tabelecimentos comerciais
norte-americanos, os outlets –
centros de compra que ven-
dem produtos com desconto –
chegaram ao Brasil na década
de 90. Durante os últimos
anos, o empreendimento pas-
sou por transformações. O sal-
todosetor,noentanto,chegou
com a instabilidade da econo-
mia brasileira.

De acordo com a Associação
Brasileira de Outlets (About),
consultoria especializada no
segmento, nos próximos três
anos o número de outlets deve
dobrarnopaís.Aofimde2019,
a expectativa é que o Brasil
tenha 22 outlets, dez a mais do
que a quantidade atual.

“A crise econômica favorece
esse tipo de setor porque os
consumidores estão buscando
preços em conta”, diz o supe-
rintendente do América Ou-
tlet, de Feira de Santana, Mar-
celo Santos.

Os outlets, por questões es-
tratégicas,nãosãoconstruídos
nos centros, costumam ficar
nas rodovias ou nas periferias
das grandes cidades, por isso o
nome outlet, que em inglês
significa saída. ”Automatica-
mente é um centro de compra
que vai ter baixo custo de ocu-
pação e operação para os lo-
jistas. Por conta disso, ofere-
cemos descontos aos clientes
durante o ano todo”, completa
o superintendente.

Em Salvador e região me-
tropolitana, existem dois em-
preendimentos desse segmen-
to, o Outlet Premium, locali-
zado na Estrada do Coco, e o
Outlet Center Bahia, no bairro
do Uruguai.

O Outlet Center Bahia surgiu
há cerca de 20 anos. Atual-
mente, o centro comercial pos-
sui 11 mil m² e reúne cerca 244
pontos de venda. Diferente-
mente dos tradicionais shop-
ping centers, esse centro co-
mercial possui apenas lojas,
banheiros, praça de alimenta-
ção e estacionamento. “Dis-
pensamos o luxo dos shopping
centers para não encarecer o
condomínio”, conta a diretora
Rosema Maluf.

NoBahiaOutletCenter,cada
condomínio custa R$ 40, por
metro quadrado (m²). Já no
América Outlet, no município
de Feira de Santana, cada m²
custa R$ 35.

Todas as classes
Comerciante de roupas, Nilza
Andrade chegou ao outlet do
Uruguai há cerca de 11 anos. A
proprietária da loja conta que
de lá para cá houve muitas
mudançasnosetor.“Onúmero
de shoppings aumentou, mas
temos os clientes fiéis porque
continuamos praticando a po-
líticadomenorpreço.Alémdis-
so, nós não cobramos estacio-
namento”. conta, dizendo que
sempre conseguiu lucrar.

A About prevê a inauguração
de mais quatro empreendi-

mentos no ano que vem. Se-
gundo a associação, a projeção
é que essas aberturas domi-
nemofaturamentodosetorem
40% no próximo ano, para R$
4,5 bilhões. Para o superinten-
dente do América Outlet esse
crescimento está acontecendo
porque as pessoas começaram
a reconhecer o empreendimen-
to. “Atraímos consumidores de
todas as classes”, fala.

Ele diz ainda que, para atrair
mais pessoas, os centros co-
merciais também começaram
a pensar em investir nas ações
de entretenimento. “O primei-
ro lugar em que instalamos
roda-gigante e carrossel foi no
estado da Bahia. O objetivo é
que o outlet se torne um es-
paço familiar”, completa.

Além disso, com a aderência
dos produtos vendidos nesses
centros comerciais, os lojistas
começaram a produzir linhas
de vestuário específicas para o
segmento. “Quando os outlets
surgiram, a sacada era com-
prar roupas de marca fora do
shopping, mas a demanda au-
mentou e começamos a pro-
duzir roupas para atender esse
público”, explica.

Na Bahia, o gerente do Amé-
rica Outlet diz não prever cons-
trução de empreendimento no
próximo ano. “Não temos pro-
jetosnaBahia,mastemospara
outros locais do Nordeste”,
diz.
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Rosema Maluf, do Outlet Center Bahia, explica que a dispensa do luxo reduz os custos dos lojistas

“O número de
shoppings
aumentou, mas
temos os clientes
fiéis porque
continuamos
praticando a
política do
menor preço”

NILZA ANDRADE, lojista

No Brasil, o mercado consu-
midor ainda se prepara para o
uso dos pellets. Na Itália – que
será o principal mercado da
Solid Energia Renovável – o
cenário é bem diferente. O go-
verno italiano subsidia a com-
pra de aquecedores movidos a
pellets. O resultado é que o
consumo do material por lá
cresce a taxas de 10% ao ano.
O país consome anualmente
aproximadamente 3,5 mi-
lhões de toneladas do produ-
to. A produção local, no en-
tanto, não passa de 800 mil
toneladas. O déficit é compen-
sado com importações do Ca-

nadá, Estados Unidos, Áustria
e Alemanha. “O custo das flo-
restas nesses países, no en-
tanto, é bem mais alto que o
nosso. Com isso, apesar de to-
da a distância, da logística
mais complicada, nosso ma-
terial vai chegar ao mercado
italiano com preços bem com-
petitivos”, conta Ricardo Frei-
re, diretor-presidente da Solid.
No Brasil, o mercado ainda en-
gatinha: “O país ainda não
conta com uma política espe-
cífica para a biomassa. Por is-
so, o mercado de pellets tem
crescido muito lentamente por
aqui”, acrescenta Freire.

Ricardo confirma
CD em Camaçari
Em encontro com o secretário
estadual de Desenvolvimento
Econômico, Jaques Wagner, o
presidente da Ricardo Eletro,
Ricardo Nunes, confirmou a
implantação do centro de dis-
tribuição (CD) do grupo vare-
jista em Camaçari. O empre-
endimento, que vai demandar
investimentos da ordem de
R$ 50 milhões, com a geração
de até 350 novos empregos,
também estava sendo dispu-
tado por Pernambuco. “O CD
vai ficar na Bahia. Ricardo [Nu-
nes] me disse que o interesse
de Pernambuco não passa de

especulações”, diz Wagner. O
CDfuncionavaantesaoladoda
megaloja da Insinuante, na Es-
trada do Coco. No local será
construído um shopping.

Salvador ganha
nova hamburgueria
As hamburguerias gourmet
caíram no gosto dos consumi-
dores baianos e vêm inspiran-
do a implantação de novos ne-
gócios em Salvador. Na segun-
da quinzena de março, o em-
presário Rodrigo Dias vai inau-
gurar a Ã Burger. Localizada na
Av. Sabino Silva, a casa exigiu
um investimento de R$ 500

mil, vai gerar 60 empregos di-
retos e indiretos e conta com a
exclusividade da carne Wessel.
O empreendimento já nasce
com plano de expansão bem
definido: a expectativa é que a
segunda unidade de Salvador
seja inaugurada ainda este
ano. Depois a marca seguirá
para Belo Horizonte, Recife,
Manaus, Belém e Maceió. O
projeto contou com a consul-
toria do chef Manoel Coelho,
na elaboração do cardápio, e
do empresário Múrcio Dias, do
Grupo Tokai, pai de Rodrigo e
há 18 anos atuando no mer-
cado de restaurantes, com 26
estabelecimentos espalhados
pelo Brasil.

Produção de cacau
pode cair até 28%
A produção de cacau na Bahia
na safra 2016-2017 deve che-
gar a 104.820 toneladas, o
que representa uma redução
de 28% em relação à safra
2015-2016. A lavoura ainda
sofre com os efeitos da severa
estiagem que castigou o sul da
Bahia em 2015, principalmen-
te no último trimestre. Neste
período, quando acontecem a
renovação foliar e o início da
floração do temporão da safra
seguinte, choveu apenas 10%
da média histórica na região.
“Essa drástica diminuição hí-
drica provocou uma redução
de área produtiva, por morte
de cacaueiros, de cerca de 50
mil hectares. Adicionalmente,
a situação foi agravada por
perdas por ataque de roedo-
res, incidência de vassou-
ra-de-bruxa e podridão parda
e aumento do preço fisiológico
em 28% na safra 2016-17”,
afirmou Raul René Valle Me-
léndez, chefe do Centro de Pes-
quisas do Cacau da Ceplac.

Exportação
de granito
O granito extraído nas minas
do sul da Bahia tem o Porto de
Salvador como único canal do
estado para o mercado exte-
rior.Emapenasumaoperação,
realizada na última semana, já
foram exportadas 1.800 tone-
ladas da rocha para Antuérpia,
na Bélgica, envolvendo cerca
de 80 trabalhadores portuá-
rios que se revezaram em tur-
nos. No ano passado, o Porto
de Salvador exportou cerca de
13 mil toneladas de granito.


