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Cosméticos. Aquisição de empresa catarinense faz parte da estratégia da holding controladora da empresa, a Globalbras,
de recuperar a marca adquirida há 18 meses – que já foi referência no mercado brasileiro, mas era considerada decadente

Água de Cheiro compra a Akakia, de
SC, e prevê chegar a mil lojas este ano
Fernando Scheller

A Globalbras, holding que há
18 meses comprou a marca mineira Água de Cheiro, acaba
de adquirir outra empresa do
setor, a catarinense Akakia.
Com o negócio, serão incorporadas pelo menos 100 novas lojas e 400 novos itens à linha de
produtos da Água de Cheiro.
Segundo o presidente da Globalbras, Henrique Alves Pinto, a aquisição servirá de
“trampolim” para o objetivo
da Água de Cheiro de elevar
seu número de lojas para mil
até o fim deste ano.
A Globalbras decidiu compraraÁgua deCheiropelaausência de uma rede “vice-líder” forte o bastante no País para fazer
frente a O Boticário. O empresário foi atraído pelo potencial do
● Mais compras
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“Chegamos à conclusão de
que não adianta querer ser
pequeno (no mercado de
cosméticos). Nossa estratégia
vai passar por novas aquisições
para que a gente ganhe
mais escala.”

mercado – segundo a Abihpec,
entidade que congrega empresas de perfumaria e cosméticos
no País, a receita do segmento
cresce acima de 10% ao ano há
mais de uma década.
Desde a compra da Água de
Cheiro, a holding Globalbras já
investiu R$ 150 milhões no novo
negócio.A rede, que contabilizava 269 lojas na época da aquisição, chegará a 621 unidades com
a incorporação da Akakia. Para o
Dia das Mães, a meta é ter 800
unidades. Mais 200 pontos de
venda devem ser abertos até dezembro.
Para garantir a expansão, a
Globalbrasvaiassumir o investimento para a abertura de lojas
em pontos mais caros – como
shopping centers voltados às
classes A e B – e estreitar o relacionamento com os chamados
“empresários de franquia”. “Temos um franqueado com 13 lojas. É gente que já investiu em
marcasde outrossegmentos, como Spoleto, Hering e Portobello”, explica Alves Pinto. Fora o
custo do aluguel e luvas do ponto, abrir uma unidade da Água de
Cheiro custa R$ 100 mil.
Herança. O empresário admite

que,para chegaraumaparticipação relevante no mercado, terá

Estratégia simples,
de preço baixo, para
atrair a classe C
Presidente da Globalbras
diz que a Água de Cheiro
vai seguir o rastro do
Grupo Boticário, mas com
preços 15% mais baixos
A Globalbras não quer inventar a
roda com a Água de Cheiro. De
olho no aumento do poder de
compra da classe C, o negócio do
empresário Henrique Alves Pinto é oferecer um bom custo-benefício. E uma das estratégias
chave na reconstrução da relação da marca com o consumidor
será o fator preço: os produtos
da Água de Cheiro serão, em média, sempre 15% mais baixos do
que os praticados por O Boticário, rede líder em lojas de perfumaria e cosméticos no País.
Hoje com 36 anos, Alves Pinto
ficou conhecido do mundo empresarial brasileiro ao fundar,

aos 20, a construtora Tenda, especializada em casas populares
– posteriormente, a empresa foi
vendidaàGafisa.Depoisdemontar uma empresa na área de bebidas – a Globalbev, empresa que
distribui,entreoutros,o isotônico Marathon –, ele quer fincar os
dois pés no varejo. E não escondequetem OBoticáriocomoclaro modelo: “Tenho de ser humilde para admitir que não sobrevivo se vender pelo mesmo preço
de O Boticário. Se cobrar o mesmo preço, as pessoas vão comprar lá.”
Inovação. Na opinião de um es-

pecialista na área de franquias,
apostar em uma relação custobenefício simples e clara pode
serumavantagemparaumamarca que busca se posicionar como
uma alternativa à líder. “Às vezes, complexidade demais atrapalha”, diz. No entanto, há quem
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Expansão. Água de Cheiro terá lojas próprias para ampliar presença da rede, diz Alves Pinto
de superar a “herança” negativa
da marca adquirida. Depois de
rivalizar com O Boticário nos
anos 1980, a Água de Cheiro caiu
em decadência. Em 2009, quando foi comprada, contabilizava
faturamento de R$ 60 milhões
em suas 269 lojas (ou cerca de

diga que um pouco de inovação
não faz mal a ninguém. Para o
consultor Eugênio Foganholo,
da Mixxer, o lançamento da novamarca doGrupoBoticário,batizada Eudora, mostrou que é
possível trilhar caminhos ainda
nãopercorridosnomercado brasileiro – no caso, uma linha de
apelo sensual, nos moldes da
americana Victoria’s Secret.
Por enquanto, porém, o presidente da Globalbras prefere
apostar em estratégias já consagradas. Ele conta que, por caminhos seguros, conseguiu multiplicar o faturamento da rede por
cinco, para R$ 300 milhões, em
18 meses. Para o segundo semestre, a Água de Cheiro deve deixar
sua pegada em um caminho já
bastante explorado pelos rivais
NaturaeOBoticário:ode produtos desenvolvidos a partir da flora brasileira. “Vamos lançar a
nossa linha Amazônia”, adianta.
Para Foganholo, apenas mirar
a concorrência pode ser insuficiente para o ressurgimento da
Água de Cheiro. “Isso, no fundo,
só deixa claro que não há uma
estratégia própria”, afirma. “Por
mais que se mexa na loja e na
embalagem,apartemaiscomplexa é criar atributos que inspirem
o desejo do consumidor.” / F.S.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 mar. 2011, Economia & Negócios, p. B7.

Holding investe
no segmento de
bebidas saudáveis

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA
DE ENERGIA ELÉTRICA
A CPFL Comercialização Brasil S.A. realizará no dia 10/03/2011, Chamada Pública
de Compra de Energia Elétrica Edital nº 02/2011, para fornecimento em fevereiro de
2011. A documentação referente ao processo será disponibilizada mediante solicitação

● A holding Globalbras tem negó-

cios em segmentos diversos, da
aviação à distribuição de mármore, do agronegócio à perfumaria,
do varejo ao venture capital. Entre as atuais apostas da empresa
está o setor de bebidas saudáveis. Para ganhar espaço nesse
nicho, a Globalbras comprou
uma fábrica de açaí, no Amazonas, e a marca mineira de sucos
FastFruit, conhecida pelo suco
de laranja natural. Em um mercado dominado pelo néctar (com
baixa concentração de fruta), a
empresa quer ampliar a gama de
opções 100% naturais, com a
oferta de novos sabores. Já está
previsto o lançamento das versões maracujá, goiaba e pêssego
para a linha FastFruit. / F.S.

para o e-mail leilaoenergia@cpfl.com.br ou pelo telefone (19) 3795-3900.
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AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA
Pregão Eletrônico n.º 11000014 - GERADR/SPM
Comunicamos a todos, a alteração da data de abertura do Pregão Eletrônico
no 11000014 - GERAD/DR/SPM, cujo objeto é a aquisição de rolamentos
para utilização em máquinas de triagem, por meio do Sistema de Registro
de Preços, conforme edital e seus anexos. Download do edital no sítio
http://www.licitacoes-e.com.br. (ID desta licitação 348654). O acolhimento das
propostas no referido sítio dar-se-á a partir das 10h00min do dia 21/03/2011.
Abertura das Propostas: 22/03/2011 às 08h30min. Início da Disputa de
Lances às 09h30min do dia 22/03/2011 (horário de Brasília). Solicitações de
esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico
geradpregao@correios.com.br. O Aviso de Licitação foi publicado no Diário
Oficial da União nº. 45, seção 3, página 123, de 04/03/2011.
Reginaldo dos Santos Souza
Pregoeiro da ECT/DR/SPM

R$ 220 mil ao ano para cada unidade).JáOBoticário,noanopassado, vendeu cerca de R$ 4 bilhões em suas 3 mil unidades (ou
R$1,3milhãopor unidade,namédia). Na avaliação da maior parte do mercado, a marca estava
em uma espécie de “limbo”.

Embora o presidente da Globalbras não revele o quanto pagou pelo negócio, um empresário do setor de franquias que
também considerou a compra
da Água de Cheiro há cerca de
três anos diz que a transação deve ter envolvido a troca de dívi-

das e um pequeno pagamento
em dinheiro.
Sabendo que a lembrança da
marca na cabeça do consumidor
era vaga, Alves Pinto se apressou
em fazer um “face lift” de emergência na Água de Cheiro: modernizou parte das embalagens
dos produtos, acrescentou alguns itens, remodelou as lojas e
fez uma parceria para usar obras
do artista Romero Britto em materiais de ponto de venda e sacolas. “Inicialmente a parceria,
que começou em novembro, iria
até março. Mas o Romero quer
se popularizar, e já fechamos
contrato com ele até 31 de dezembro.”
Para “turbinar” o marketing, a
empresa contratou a atriz Deborah Secco como garota-propaganda. “Isso foi sorte. Não dava
para a gente imaginar que ela faria tanto sucesso na novela (Insensato Coração) e no filme Bruna Surfistinha”, diz o presidente
da Globalbras.
Com uma estrela em evidência, o crescente número de franqueados servirá para dar escala
ao trabalho de reintroduzir a
marca no imaginário do consumidor brasileiro. “Esse é o tipo
de negócio que tem de ser grande. É preciso ter presença maciça na mídia.”

