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NobleGroupfaz
jointventurenoBrasil
ONobleGroup,multinacional
comsede emHongKong,
anuncioua formação de joint
venture para atuar namistura
e comercialização de fertilizan-
tes noBrasil, com investimen-
to deR$7milhões.Oacordo
foi firmado comabrasileira
Península, que atua namistura
e comercializaçãodematérias-
primasde fertilizantes, e com
aholding holandesaMASTra-
deHolding.

FERTILIZANTES

MadameTussauds
mudademãos
AbritânicaMerlin Entertain-
ments, controladapelo fundo
americanoBlackstone, anun-
ciou a compra, por€ 1,5 bilhão,
dogrupoTussauds, donodos
seismuseus de ceraMadame
Tussaudse da roda-gigante
londrina LondonEye, alémde
váriosparques de diversões.O
grupoTussauds pertencia à
Dubai International Capital. Na
foto, imagens emceradeDa-
vid eVitoriaBeckham.

ENTRETENIMENTO

MMXanunciaplano
deinvestimentos
AmineradoraMMX informou
ter acertado comasóciaCleve-
land-Cliffs o novoplanode in-
vestimentos paraoSistema
IntegradoMMXAmapá, de
US$347milhões.AMMX infor-
mou tambémqueaCentennial
AssetMining FundLLCvendeu
todaasuaparticipaçãonaCen-
tennial AmapáporUS$ 133
milhões.Os papéis foramcom-
pradospor umasubsidiária
integral daCleveland-Cliffs.

Hondamudaemabril
seucomandonoPaís
ShoMinekawa, de52 anos,
assumeem1.º de abril a dire-
çãodaHonda doBrasil e Amé-
ricadoSul. O atual presidente,
Tetsuo Iwamura, no cargohá
quatro anos, vai comandar a
montadora nosEUA, onde es-
tá hojeKoichi Kondo, seu ante-
cessor noPaís, que voltará pa-
ra amatriz no Japão.Mineka-
wavemda subsidiária do gru-
ponaChina, queopera empar-
ceria comumempresa local.

MONTADORAS

Em tempo

Filtroantispamnacional
recebeprêmionosEUA
Ferramentadesenvolvidapor
engenheirobrasileiroéum
softwarelivreqPÁG.B20

MUDANÇA-LinhadeproduçãodaAvon: aempresaestá sofisticandoasembalagensdosprodutosparaconquistar clientesdasclassesAeB

Brasileirousa1horado
trabalhoemsitespessoais
Médiadiáriaémaiorqueados
trabalhadoresamericanos,mas
menorquenoMéxicoqPÁG.B20

VALERIA GONCALVEZ/AE

Avonmudaacaradosprodutos
edisputamercadocomaNatura

MINERAÇÃO

NEGÓCIOS

Empresa dá um armais sofisticado àmarca e já afeta os resultados da concorrente brasileira
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AVONJAN

COSMÉTICOS

A Avon vai anunciar na próxi-
ma quinta-feira o novo posicio-
namento mundial da marca: a
gigante americana de cosméti-
cos quer se descolar da sua tra-
dicional imagem popular e
transmitir mais sofisticação.
EsseesforçodaAvon,quecome-
çou timidamente há um ano e
meio, já começa a ser sentido
pela sua principal concorrente
noBrasil, a Natura.
Pela primeira vez desde que

abriucapital em2004,aNatura
apresentou, na semana passa-
da, umbalanço trimestral abai-
xo das expectativas dos analis-
tas. Apesar de ter crescido
15,6%emvendas,acimadomer-
cado, a companhiaviu suamar-
gem de lucro cair 15,7% no últi-
mo trimestre. A reação dos in-
vestidores foi rápida: as ações
da empresa caíram 13,7% logo
após a divulgaçãodo resultado.
Essessãoosprimeirossinais

de um cenário de competição
maisacirradaentreasduaslíde-
res da venda direta. “Está ha-
vendo uma sobreposição de
mercados. A disputa entre as
duasempresasvai ficarmaisin-
tensa, pois elas vão se chocar
commais freqüência em busca
domesmoconsumidor”,afirma
ocoordenadorgeral doprogra-
ma de Administração do Vare-
jo(Provar)daFundaçãoInstitu-
to de Administração (FIA),
Cláudio Felisoli.
“A Avon tem feito um forte

movimentoembuscadoconsu-
midordeelite,enquantoaNatu-
ralançouprodutosmaispopula-
res e busca a internacionaliza-
ção – um processo pelo qual a
Avonjápassouhátempo”,com-
pleta Felisoli.
ParaFelisoli, essemovimen-

toéresultadodaaltacompetiti-
vidade domercado de cosméti-
cos, que há quase uma década
vemcrescendoa taxasbemaci-
ma da economia. Os números
de 2006 ainda não foram divul-
gados,mas a expectativa da as-
sociação dos fabricantes
(Abihpec) é de umcrescimento
de 14%, e faturamento de R$
17,2 bilhões. “A competição fez
com que as margens de lucro
diminuíssemeasempresasbus-
cassem ganho em escala”, diz
Felisoli. “A maneira mais co-
mum de fazer isso é ampliar a
base de consumidores.”
OexecutivodaNaturaadmi-

te essa sobreposição demerca-
do, mas afirma que é cedo para
falaremmudançasestruturais.
“Sempre existiu alguma inter-
seçãodemercadoentreNatura
e qualquer um de seus concor-
rentes”, disse David Uba. Na
Natura,omovimentodeamplia-
çãode linhas, coma introdução
de produtos mais acessíveis a
clientes de baixa renda, ocor-
reu no ano passado. Segundo

David, a empresa não pretende
entrar em uma briga direta pe-
la baixa renda. “A Natura não
mudará seu posicionamento.”
O executivo admite, porém,

quea competiçãonomercadoé
acirrada. “De tempos em tem-
pos, sempre que um competi-
dor faz uma campanha mais
agressiva, o resto do mercado
percebe”, diz Uba. “É um mer-
cado extremamente competiti-
vo e todos os grandes fabrican-
tes de cosmético no mundo es-
tão no Brasil.”
Entretanto, paraaNatura, a

queda expressiva na margem
de lucro foi um fato isolado, re-
sultado de “imperfeições táti-

cas”daprópria companhia. Se-
gundoUba,acompanhia falhou
na estratégia de venda de esto-
jos deNatal, que acabaram por
“canibalizar excessivamente”
asvendasnãopromocionais.Se-
gundooexecutivo,aempresajá
tem um “plano consistente” de
ajuste de resultados para 2007.
Ele diz que será preciso fazer
um “ajuste fino” nas táticas de
marketing. “Mas a estratégica
global não muda. A comunica-
ção, os conceitos quecaracteri-
zam a marca, o portifólio, essa
estratégia é vitoriosa e hámui-
tos anos vem sustentando nos-
so crescimento”, diz Uba.
Ainda que a Natura esteja

longedealcançar a lucrativida-
de em suas operações interna-
cionais, a empresanãoatribui o
resultadodo último trimestre a
essa expansão. “Fizemos no
ano passado investimentos na
estrutura de gestão para sus-
tentar a expansão de forma au-
tônoma, para não afetar a ope-
ração nacional”, diz Uba. Ele
afirma que os mercados em fa-
sedeconsolidação–Argentina,
ChileePeru–registraramcres-
cimento de receita de 52% no
anopassado. “OPeru jáé lucra-
tivo e estimamos atingir o pon-
to de equilíbrio nos outros dois
países em 2008.”
Segundo uma grande distri-

buidora de cosméticos, que
vende ambas as marcas, a
Avon temse aproximado ca-
davezmaisdaNaturaaome-
lhorarsuasembalagens,con-
sideradas muito simples pe-
los consumidores, e lançar
kits de presentes semelhan-
tesaosdaconcorrentebrasi-
leira.
“A Avon melhorou muito

o visual dos seus produtos e
ainda é imbatível empreço”,
diz a empresária que prefe-
riu o anonimato. “A Natura
tem um bom produto e um
bomconceito.”
Ela diz que a Avon tem

umapolíticaagressivade es-
tímuloaoseuexércitode1mi-
lhão de revendedoras. “A
Avon premia suas melhores
vendedorascomumcarro.A
Natura dá uma jóia”, conta.
“A Avon é mais flexível, dá
30 dias para pagar e parcela
dívidas. A Natura dá 21 dias
para pagar”.
O gerente-geral da Mary

Kay – marca de cosméticos
americanaquetambématua
comvendasdiretasnoBrasil
– Ismael Ferreira diz que o
momento é de expansão pa-
ra todas as empresas do se-
tor. A Mary Kay cresceu
60% no ano passado, e espe-
ra manter o ritmo de expan-
são devido ao aquecimento
nosetor. ● ANAPAULALACERDA,

MARIANA BARBOSA, PATRÍCIA CAN-

ÇADO
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