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Domínio ‘Sex.com’ é
vendido por US$ 13 mi

Rodrigo Petry

A Natura começa até o fim deste
ano a fabricação terceirizada de
parte de seu portfólio de produ-
tos na Argentina. A companhia já
formou um grupo com executi-
vos locais e montou um escritó-
rio em Buenos Aires.

A produção inicial será focada
na linha de perfumes, mas a ideia
é ampliar o mix de produtos nos
próximos meses, segundo o vice-
presidente de Finanças e Jurídi-
co da Natura, Roberto Pedote.
“Esperamos obter benefícios
econômicos, com a redução de
custos, e ambientais, com a me-
nor emissão de gases na exporta-
ção dos produtos a partir do Bra-
sil”, diz.

Segundo Pedote, a empresa já
mantém conversas avançadas
com parceiros para terceirizar, a

partir de 2001, a produção tam-
bém no México e na Colômbia.
Ele acrescentou que este mode-
lo deverá reduzir as despesas
com vendas, ampliando a renta-
bilidade destas operações, e ace-
lerar o crescimento do número
de consultoras nestes países.
“Vamos colocar em prática estra-
tégias de marcas e de categorias
de produtos diferenciadas para

cada país”, afirma.
Nas operações consideradas

consolidadas pela companhia
no exterior, na Argentina, no Chi-
le e no Peru, houve um acrésci-
mo de 19,7% no total de consulto-
ras no terceiro trimestre, que
chegou a 129,4 mil colaborado-
ras. Já nos países com as opera-
ções em implementação – Méxi-
co e Colômbia –, o número che-

gou a 54,5 mil consultoras, um
avanço de 36,2%. Incluindo o
Brasil, a Natura registrou a
marca de 1,170 milhão de con-
sultoras, o que representa um
crescimento de 18,4% sobre o
terceiro trimestre de 2009. A
empresa também atua por
meio de distribuidores na Bo-
lívia e em países da América
Central.

Orientadoras. Após a imple-
mentação da produção local
terceirizada, a companhia vai
levaraos países da América La-
tina um modelo “adaptado às
culturas locais” da Consulto-
ra Natura Orientadora
(CNO). Essas profissionais
estão posicionadas entre as
gerentes de relacionamentos,
ligadas à empresa, e as tradi-
cionais consultoras, que fa-
zem a venda porta a porta.
“Em dois anos, todos os paí-
ses terão o modelo CNO”, afir-
ma Pedote.

A Natura apresentou um lu-
cro líquido consolidado de R$
191,7 milhões no terceiro tri-
mestre, uma alta de 0,8% em
comparação ao mesmo inter-
valo do ano passado. A gera-
ção de caixa, medida pelo Ebi-
tda, atingiu R$ 323,5 milhões
(alta de 18%). Já a receita líqui-
da subiu 21,5%, para R$ 1,281
bilhão.

Natura inicia produção na
Argentina até o fim do ano

Marili Ribeiro

A
passarela do
samba no Rio de
Janeiro pode dar
adeus, no próxi-
mo carnaval, a
um dos ícones

da Marques de Sapucaí. “O Ca-
marote da Brahma é único,
até porque dispõe daquele es-
paço dentro da própria fábri-
ca”, explica Alexandre Lou-
res, gerente de comunicação
da Ambev, dona da marca.
“Mas precisa mudar e, nos vá-
rios projetos que estão sendo
aventados, só fará sentido
mantê-lo se pudermos expan-
di-lo preservando a qualidade
do que oferecemos até agora.
Este pode ser o último ano do
camarote”, admite.

Nas próximas semanas, a Am-
bev deve anunciar o destino do
camarote que, há 20 anos em car-
taz, virou referência no segmen-
to. Hoje, é prática copiada por
outras indústrias de bebidas con-
correntes da Ambev, além de
bancos, seguradoras e empresas
alimentícias, entre outros. O fa-

to de ter se tornado um recurso
comum é um dos motivos de es-
tar sendo repensando pelos exe-
cutivos de marketing da compa-
nhia. A visibilidade que gera na
mídia talvez não seja mais tão
atraente, embora, na compa-

nhia, ninguém comente direta-
mente as propostas em estudo.

Quando surgiu a ideia de se
criar uma área para permitir que
convidados, fornecedores e con-
sumidores assistissem aos desfi-
les das escolas de samba do Rio,
tudo regado a comida, bebida e
celebridades, o camarote foi um
achado. Era uma forma simpáti-
ca de dar visibilidade à marca.
Nos últimos anos, virou motivo
de disputas ferrenhas pelos con-
vites de acesso.

Visibilidade. O camarote da
Brahma potencializou sua visibi-
lidade trazendo figuras como a
top model Gisele Bündchen, as-
tros hollywoodianos, como Ke-
vin Spacey e Matthew McConau-
ghey, e jogadores de futebol, co-
mo Diego Maradona. Isso, sem

falar no elenco das principais no-
velas. Ir ao camarote da Brahma
passou a representar mais do
que ver o espetáculo de cores e
música ao vivo, mas também a
oportunidade de ver e ser visto

entre os vips do momento.
Mas, se nos primórdios da ini-

ciativa, artistas e famosos de oca-
sião iam ao camarote de graça,
com o tempo passaram a cobrar
cachê para marcar presença e ga-

rantir publicação na mídia. A
própria imprensa carnavales-
ca passou a cobrar parcerias pe-
la “cobertura dos aconteci-
mentos do camarote”.

E há sempre boas histórias a
registrar. Uma delas foi a recu-
sa do ex-ator e atual o governa-
dor da Califórnia, Arnold
Schwarzenegger, em vestir a
camiseta da Brahma para en-
trar no camarote. Achou que
tinha bala na agulha para im-
por sua vontade. Mas o então
diretor da empresa, hoje presi-
dindo a operação na China, Mi-
guel Patrício, vetou a entrada.
O ator-governador voltou pa-
ra o hotel.

A Ambev informa que o ca-
marote custa, em média, R$ 5
milhões por edição, porque
conta com vários parceiros pa-
ra diluir custos. A Volkswagen,
por exemplo, já expôs carros
no espaço. Ao todo, a contabili-
dade do evento registra mais
de três páginas de notícias e oi-
to horas de transmissão de TV,
o que é considerado um ótimo
retorno na companhia. Mes-
mo assim, os homens do ma-
rketing da Ambev acham que
outras praças carnavalescas,
como a Bahia, cresceram em re-
levância e merecem mais inves-
timentos. Fora isso, o camaro-
te virou um balcão de negócios
de estratégia trabalhosa. É me-
lhor mudar de tática.
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O endereço Sex.com, considera-
do como um dos mais valiosos
do mundo, foi vendido por US$
13 milhões por sua proprietária,
a Escom LLC, que está em con-
cordata.

Em documentos encaminha-
dos a um tribunal de falências na
segunda-feira, a companhia in-
formou que a Clover Holdings,
uma empresa obscura com sede
na ilha de St. Vincent, no Caribe,
foi a vencedora do leilão do ende-
reço. A venda ainda precisa ser
aprovada pelo tribunal. A deci-
são da Justiça deve ser tomada
no próximo dia 27.

Em maio, a Escom fechou um
acordo com credores para lei-
loar o Sex.com e contratou a Se-
do.com, um mercado online de
endereços da web, para encon-

trar potenciais compradores.
A Escom teria comprado o Sex.

com em 2006 por US$ 14 mi-
lhões. Segundo fontes de merca-
do, 12 empresas diferentes apre-
sentaram propostas pelo domí-
nio. O maior valor pago até hoje
por um endereço de internet fo-
ram os US$ 16 milhões que a
QuinStreet pagou por Insure.
com, em 1999.

O endereço Sex.com mudou
de mãos várias vezes, e chegou a
ficar sob controle de um golpista
que o roubou de seu dono origi-
nal. O primeiro dono do domí-
nio foi Gary Kremen, fundador
do site Match.com, que o ven-
deu em 2006.

Kremen registrou Sex.com pe-
la primeira vez em 1994, mas per-
deu o controle do endereço para
o golpista Stephen Cohen em
1996, e teve de enfrentar uma lon-
ga batalha judicial para provar
que era o dono.

Cohen foi multado em US$ 65
milhões, e depois condenado à
prisão por tomar posse do domí-
nio de maneira fraudulenta em
2005, cumprindo um ano de pe-
na. / REUTERS E BBC

BRAHMA PODE DAR
ADEUS A CAMAROTE
NA SAPUCAÍ
Ambev repensa a estratégia para o espaço no carnaval do Rio, criado há 20
anos e que se notabilizou pela presença de celebridades do País e do exterior

A Ambev diz investir,
em média, R$ 5 milhões
em cada edição
do camarote

Foco. Fábrica da Natura: empresa quer dar ‘cor’ local a produtos

Dona do endereço passa
por concordata, e a
compradora é uma
empresa obscura com
sede no Caribe

Empresa também
prevê dar início à
produção terceirizada
no México e na Colômbia
no ano que vem

Top. Gisele foi uma das celebridades a passar pelo camarote
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