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EMPRESAS

VEÍCULOS

BMW bate recorde na América Latina
com 22 mil carros vendidos em 2010
A montadora alemã anunciou ontem um crescimento de 51% no número
de automóveis comercializados na América Latina, com 22.235 unidades,
ante 14.761 do ano anterior. O destaque da região foi o Brasil, com
9.886 carros das marcas BMW e Mini Cooper vendidos, pontuando 55%
de crescimento em relação ao ano anterior. Em seguida estive Argentina,
com 4.279 unidades, uma alta de 57% sobre o desempenho de 2009.

AVIAÇÃO

Embraer recoloca por meio de leasing três
jatos ERJ 135 da Air France na Air Namibia
A ECC Leasing Company Limited, uma subsidiária da Embraer,
negociou o leasing de três jatos ERJ 135 da Regional Compagnie Aérienne
Européenne, subsidiária da Air France, com a estatal Air Namibia.
As aeronaves substituirão alguns turboélices da companhia aérea e serão
entregues em março de 2011. A ECC administra um total de 86 aeronaves,
das quais 36 foram arrendadas e 36 vendidas para companhias aéreas.
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Avon, Natura, Jequiti e Amway,
nomes que respondem por cer-
ca de 90% dos R$ 26 bilhões
gerados pelo setor de vendas
diretas no Brasil no ano passa-
do, segundo a ABEVD (Asso-
ciação Brasileira de Empresas
de Vendas Diretas), vão ter que
aprender a dividir com novas
indústrias até então dormentes
para o negócio do “porta a por-
ta” o bolo conquistado com a
venda de xampus, cremes, sa-
bonetes e perfumes.

Depois de O Boticário criar
a marca Eudora para entrar no
universo das vendas diretas,
agora é a vez da paulistana Vi-
ta Derm assumir que se prepa-
ra para brigar por um espaço
no setor que cresceu 17,2% no
ano passado, de carona no au-
mento do poder aquisitivo do
brasileiro e da busca crescente
por conveniência.

Criada em 1984, a Vita Derm
transformou-se em um ne-
gócio de beleza que faturou
R$ 240 milhões no ano passado
e deve avançar mais 30% em
2011. Seu modelo, até então,
estava restrito a uma indústria
localizada no bairro da Lapa,
em São Paulo, e a uma rede de
222 lojas de rua e de shoppings.
Cerca de 80% do faturamento
da Vita Derm vêm do mercado
profissional, voltado a cabelei-
reiros e esteticistas.

Agora, no entanto, o farma-
cêutico argentino Marcelo
Schulman, fundador e presi-
dente da Vita Derm Hipoaler-
gênica, se prepara para mudar
um pouco a direção nos últi-
mos tempos da sua empresa
100% familiar.

Em busca de um faturamento
de meio bilhão de reais em 2015,
a Vita Derm quer se aproximar
do consumidor final e, para
isso, traçou um plano para con-
quistar as prateleiras das farmá-
cias e perfumarias e, principal-
mente, chegar à residência dos
consumidores de forma direta.

Projeto-piloto
A partir do segundo semestre,
a Vita Derm inicia um projeto
piloto no Sul do país, o que in-
cluirá os estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. A ideia é aumentar o

espectro de atuação da empre-
sa e conquistar novos consu-
midores. “O Brasil tem por
volta de um milhão de profis-
sionais de beleza e 200 milhões
de consumidores. A classe C
nunca consumiu tantos cos-
méticos quanto agora. Chegou
a hora de entrarmos nas ven-
das diretas”, diz Schulman.

Ele explica que a estreia da
empresa neste novo modelo de
negócios se dará principal-
mente por meio de profissio-
nais que já utilizam os produtos
da Vita Derm em seus salões e
clínicas. Consultoras indepen-

dentes, contudo, também de-
verão ser convidadas a reven-
der os produtos da marca.

O modelo exato a ser adota-
do se encontra em processo de
formatação e poderá resultar
na criação de uma segunda
marca da empresa.

O avanço da Vita Derm nas
vendas diretas ocorre ao mesmo
tempo em que a empresa acaba
de estrear no grande varejo. No
final do ano passado, uma nova
linha chamada Bio-V começou
a ser oferecida para farmácias e
perfumarias. Ao todo, os produ-
tos da Vita Derm desembarca-

Vita Derm
entra na
briga pela
venda direta
Fabricante de cosméticos prepara
segunda marca e projeto-piloto para a
região Sul do país no segundo semestre

“O Brasil tem 1 milhão
de profissionais de
beleza e 200 milhões
de consumidores.
Chegou a hora
de entrarmos
nas vendas diretas e
também nas farmácias
e perfumarias

Marcelo Schulman
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Flamengo lança loja oficial do clube na
internet em parceria com a Compra Fácil
Através do endereço eletrônico www.lojadoflamengo.com.br os
torcedores rubro-negros poderão comprar cerca de 500 itens licenciados
com a marca do clube, além dos 60 mil produtos comercializados
pelo site brasileiro de comércio eletrônico. Todas as compras, mesmo
que não seja da linha Flamengo, gerarão receita para o clube carioca.
Nos primeiros meses, a expectativa é de um faturamento de R$ 500 mil.

SIDERURGIA

Distribuidoras fecham 2010 com estoque de
aço para atender à demanda de 4,3 meses
Distribuidores de aços planos do Brasil encerraram dezembro
com estoques para abastecer o mercado por mais de um trimestre,
prolongando um ambiente que pressionou os preços ao longo de 2010.
Segundo o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), que
representa 80% do setor, os estoques de dezembro somaram 1,203
milhão de toneladas, um salto de 53,1% sobre o volume de um ano antes.

Rich Press/Bloomberg

Indústria abre
três fábricas
até 2012
Investimento inicial de R$ 15
milhões visa fortalecer Vita
Derm no Norte e no Nordeste

A Vita Derm vai investir R$ 15
milhões para abrir três novas
fábricas entre este ano e o pró-
ximo. Este aporte é apenas para
a abertura e, após a operação,
Marcelo Schulman, presidente
da Vita Derm, diz que terá de
realizar novos investimentos.

Atualmente, a Vita Derm tem
apenas uma unidade industrial
em operação. Ela fica no bairro
da Lapa, em São Paulo, e tem
uma capacidade instalada de 24
milhões de unidades de produ-
tos por ano. É de lá que saem os
cerca de 200 produtos do portfó-
lio da empresa. A única exceção é
a linha de maquiagem, atual-
mente terceirizada.

Embora a Vita Derm utilize
entre 50% e 75% de sua capaci-
dade instalada, a depender do
período do ano, em março ela
inaugura uma nova unidade in-
dustrial no município de Mana-
quiri, a 30 quilômetros de Ma-
naus (AM) de olho nos merca-
dos do Norte e do Nordeste. A
chamada Unidade de Produção
Autossustentável (UPA) produ-
zirá sabonetes líquido e em bar-
ra e óleo para banho.

Na sexta-feira, Schulman
viaja a Pernambuco, onde assi-
na um protocolo de intenções
com o governo local para a
construção de sua segunda
UPA, a ser instalada no Pólo
Farmacoquímico de Pernambu-
co, no litoral do estado.

A produção no Norte e no
Nordeste do país visa abastecer

mais rapidamente as regiões e
reduzir custos. Além disso,
Schulman diz que os incentivos
fiscais propostos pelos governos
locais são bastante atrativos.
“Nossa distribuição lá tem que
ser reforçada para repor os pro-
dutos mais facilmente e baixar
custos, o que nos permitirá usar
esta diferença para aumentar
margem, fazer promoções e
usar o dinheiro em divulgação.”

A Vita Derm está em fase de
conversação com um governo
do Centro-Oeste, onde preten-
de construir, no segundo se-
mestre, uma fábrica de ma-
quiagem. O intuito é aumentar
a linha, hoje composta por
gloss, pó compacto e base, e
entrar mais agressivamente
neste mercado que tem Avon,
Natura e Boticário como gran-
des concorrentes. ■ F.T.

Vita Derm está
em negociação
com um governo
do Centro-Oeste
do país para
construir uma
fábrica de
maquiagem
e ampliar o
portfólio de itens

DIRETO DA AMAZÔNIA

9 estados
que compõem a Amazônia Legal
— de Roraima a Tocantis —
são o alvo da Vita Derm na área
de Pesquisa & Desenvolvimento.
A empresa, em parceria com
universidades locais e com o
Sebrae, quer pesquisar novas
espécies de plantas para utilizar
seus ativos e componentes no
desenvolvimento de cosméticos
com novos recursos. Amazonas
e Acre são estados pesquisados.

VITA DERM NA LUPA 

Perfil da indústria e rede 
de lojas de cosméticos

Fonte: empresa

Fundação
1984, como farmácia de manipulação

Setor
Beleza, saúde e higiene pessoal 

Empresa
100% familiar, pertencente ao farmacêutico 
argentino Marcelo Schulman

Faturamento
R$ 240 milhões em 2010, valor 30%
superior ao de 2009

Presença
222 lojas (sendo 5 próprias e o restante 
franquias) e produtos espalhados por
600 pontos de venda no país

Fábricas
Uma no bairro da Lapa, em São Paulo,
e três novas previstas para abrir entre este 
ano e 2012 noAmazonas, em Pernambuco
e em um estado ainda a ser definido
no Centro-Oeste

ram nas gôndolas de 600 pontos
de venda, o que inclui as redes
Pague Menos e Sumirê.

Agora, a Vita Derm está ne-
gociando para colocar seus
produtos nas farmácias do
Carrefour e do WalMart. Até o
final de 2011, a meta é chegar a
1,2 mil pontos de venda.

Essa estratégia, acredita
Schulman, deve levar a Vita
Derm a ampliar seu fatura-
mento nos próximos anos e
também a elevar participação
do consumidor na sua receita,
que hoje é de 20% e deve saltar
para 50% até 2015. ■

Divulgação

Marcelo Schulman, presidente
da Vita Derm: meta para

dobrar faturamento até 2015

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°117/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO   MATERIAL DE SAÚDE.
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos 
dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das propostas de preços  até às  10:00 horas do dia  
14/02/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 
horas do dia 14/02/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0846 ou Fax 
(21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

CRESCIMENTO

R$ 500 mi
é quanto a Vita Derm pretende
faturar em 2015, ante os R$ 240
milhões conquistados no ano
passado. Para 2011, a meta é
crescer 30%. A estratégia para
elevar as vendas está embasada
em novos modelos de negócios
como a criação de uma linha para
comercialização em farmácias e
perfumarias e a entrada na venda
direta. Cosméticos com ativos da
Amazônia também devem ajudar.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 22-23.




