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EMPRESAS

SE VOCÊ É CAPAZ DE COLOCAR A RESPONSABILIDADE 
ACIMA DOS RISCOS E O RESPEITO ACIMA DO RETORNO 
FINANCEIRO. SE VOCÊ É CAPAZ DE PENSAR NO FUTURO 
APRENDENDO COM O PASSADO E ACREDITA QUE TER 
CONFIANÇA É TÃO IMPORTANTE QUANTO O LUCRO. 
SE VOCÊ É CAPAZ DE ADMIRAR OS ALICERCES TANTO 
QUANTO O QUE ESTÁ À VISTA. SE VOCÊ BUSCA O TODO 
COM ATENÇÃO AOS DETALHES. SE VOCÊ É CAPAZ DE 
PENSAR GRANDE MANTENDO A HUMILDADE. SE VOCÊ TEM 
CORAGEM PARA QUESTIONAR O QUE NÃO ACHA CERTO 
E LUTAR PELO QUE É CERTO. ENTÃO VOCÊ ENTENDE O 
QUE É PRECISO PARA TRABALHAR NA ANGLO AMERICAN.

BALANÇO

AT&T tem receita acima do previsto
por crescimento móvel
As fortes vendas do iPhone e de outros aparelhos com dispositivos
para leitura digital ajudaram a AT&T a superar as estimativas de
Wall Street para sua receita. A empresa informou que o número recorde
de 5,2 milhões de clientes ativaram iPhones durante o 3º tri, contra
expectativas de analistas de 4,8 milhões. O lucro líquido no período
subiu para US$ 12,3 bilhões, contra US$ 3,2 bilhões, um ano antes.

CONSUMO

Câmeras digitais estarão entre os itens
mais vendidos neste Natal, diz Provar
O índice de consumidores que pretendem comprar bens duráveis no
quarto trimestre de 2010 aumentou em relação ao terceiro trimestre,
passando de 75,6% para 76,2%, de acordo com pesquisa do Programa
de Administração do Varejo (Provar). Os itens de cine e foto se mantêm
à frente das intenções de compra, seguidos por eletroeletrônicos e
informática. Foram entrevistados 500 consumidores na capital paulista.
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A Natura inaugura no início do
ano que vem sua produção ter-
ceirizada na Colômbia e no Mé-
xico. Esse passo na expansão
internacional acontece após um
projeto piloto na Argentina, que
entrou em operação este mês.
“Teremos um parceiro em cada
país”, diz Roberto Pedote, vice-
presidente de finanças da Natu-
ra. A informação confirma o que
já havia sido anunciado em ju-
nho, durante a apresentação dos

resultados do segundo trimes-
tre, a respeito da intenção de
terceirizar a produção para ace-
lerar a internacionalização.

O volume produzido nos três
países, de acordo com Pedote,
será voltado ao consumo inter-
no no primeiro momento, po-
dendo depois atender outros
mercados. Além disso, a Natura
planeja implantar, a partir de
2011, um projeto similar ao
existente de qualificação das re-
vendedoras, para elevar as ven-
das nos três países e também no
Chile e no Peru.

O crescimento da base de
consultoras, contudo, leva a
companhia a registrar menor
índice de receita bruta indivi-
dual, visto que as novas vende-
doras levam tempo para atingir
produtividade. A eficiência por
consultora nos nove meses até
setembro cresceu 1,6% ante
igual período de 2009, segundo
Pedote, que considerou o resul-
tado superior ao esperado.

A Natura divulgou lucro lí-
quido praticamente estável no
terceiro trimestre, de R$ 191,7
milhões, ante R$ 190,1 milhões

no mesmo período de 2009 e
ante os R$ 192 milhões do se-
gundo trimestre. A companhia
atribuiu a pequena variação ao
aumento do imposto de renda
contabilizado no período, efeito
que não deve ser observado so-
bre os números do atual trimes-
tre, diz Pedote.

No país, a empresa anunciou a
entrada em operação de um novo
centro de distribuição, em Uber-
lândia (MG). Pedote afirma que
um novo centro será inaugurado
no Pará, para ajudar da expansão
das vendas na região Norte. ■

Após produção na Argentina, Natura
avança para México e Colômbia
A terceirização da produção de cosméticos foi o caminho escolhido para o processo de internacionalização

O lucro líquido do
terceiro trimestre
ficou praticamente
estável, em R$ 191,7
milhões, depois de ter
alcançado R$ 190,1
milhões no mesmo
período de 2009
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 20.
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