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Como todo empresário, Marcio
Goldfarb, presidente da Marisa,
persegue alguns números. Não
lhe sai da cabeça, por exemplo,
a vontade de montar uma rede
de 887 lojas no país. O fato de
não arredondar esta meta para
900 ou mil unidades não está
relacionado à numerologia ou
algo assim. Trata-se de um es-
tudo preciso sobre o potencial
do mercado brasileiro. “É a
quantidade de lojas que o país
comporta”, diz Goldfarb sem,
no entanto, estipular um prazo

para concretizar o sonho. En-
quanto isso, ele cuida de as-
suntos mais próximos da reali-
dade da companhia, hoje com
288 unidades. Transformar o
site na loja que mais vende está
entre as metas. Uma de suas
ações tratou de aumentar a
quantidade de produtos co-
mercializados de 1,2 mil, em
2010, para 1,7 mil, neste ano.
“Agora chegamos a um mix
ideal para o comércio eletrôni-
co. Também fizemos um pa-
drão de medidas para as nossas
roupas para que a cliente possa
ter certeza que o produto com-
prado servirá”, afirma.

A companhia possui três
conceitos de lojas: Marisa am-
pliada, especializada em ves-
tuário para a família, Marisa
feminina e Marisa Lingerie.
“Estamos atentos a aquisições,
se aparecer alguma oportuni-
dade não vamos deixar esca-
par. Mas nosso foco é crescer
com a abertura de lojas e não de
compras”, diz.

No primeiro trimestre de
2011, a receita líquida da Marisa
foi de R$ 494,1 milhões, alta de
30,7% em relação ao mesmo
período do ano passado. O lucro
líquido cresceu 41,4%, chegan-
do a R$ 36 milhões. “Vamos

abrir 57 lojas neste ano. Em
2010, foram 53 inaugurações.”

Mercado
Nos shopping centers, locais
onde a Marisa concentra grande
parte de suas lojas, os varejistas
estão otimistas. Para o Dia dos
Namorados, a terceira data mais
importante do comércio, a ex-
pectativa da Associação Brasileira
de Lojistas de Shopping (Alshop)
é alta de 10% nas vendas. “No Dia
das Mães os varejistas venderam
11% mais. A tendência de au-
mento deve continuar”, diz Nabil
Sahyoun, presidente da associa-
ção. No entanto, o Índice Ante-

Marisa quer e-commerce no topo
Varejista amplia número de produtos comercializados no site e investe na padronização das roupas para passar

AÇÚCAR E ÁLCOOL

Receita líquida da Tereos cresce 24,2%, para
R$ 1,5 bilhão, e lucro alcança R$ 106 milhões
As operações no Brasil, onde controla o Açúcar Guarani, representam
cerca de 30% da receita. Para a safra 2011/12 no Brasil, a Tereos pretende
processar 18,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um recuo
ante as 19,7 milhões de toneladas do ano passado. A produção de açúcar
deverá ficar em 1,5 milhão de toneladas e de etanol em 500 milhões
de litros, um recuo diante os 692 milhões de litros na safra passada.

LOGÍSTICA

Vale investe US$ 2,9 bilhões em ampliação
do porto Ponta da Madeira, em São Luís
A mineradora planeja tornar o terminal portuário de Ponta da Madeira,
em São Luís, no Maranhão, no principal porto do país em capacidade
e volume de movimentação de cargas em 2012. Além do aumento
do volume de minério de ferro a ser escoado pelo porto, a movimentação
de grãos terá em Ponta da Madeira uma importante base de transporte
de soja e milho, produzidos no Nordeste.

Ag. Vale

25 DE MAIO, DIA DA INDÚSTRIA.

As UPPs trouxeram paz para o Rio de Janeiro e abriram as portas de muitas comunidades para o SESI Cidadania entrar. Com o SESI Cidadania entrara

Entraram espetáculos teatrais e espetáculos reais como cidadania, saúde, Indústria do Conhecimento (nossas bibliotecas), Feira das Profissões (para or

Atleta do Futuro e o Corujão, cursos da meia-noite às quatro da manhã para alunos que não podem estudar durante o dia. Entraram principalmente in

formação trazem transformação. Melhoram a vida das pessoas. Dão esperança, fé no futuro, sorriso no rosto. Em outros lugares do estado do Rio, o

transformar é da natureza da indústria. Informar, formar, transformar, verdadeiramente e para sempre, é o nosso projeto. Nosso projeto da vida inteira. SES

Comunidades pacificadas atendidas pelo SESI Cidadania: Andaraí, Babilônia/Chapéu Mangueira, Borel, Cidade de Deus, Complexo de São Carlos, Coroa/Fallet/Fogueteiro,  

Formiga, Jardim Batan, Macacos, Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, Prazeres/Escondidinho, Providência, Salgueiro, Santa Marta, São João, Tabajaras/Cabritos e Turano.

“Chegamos a um mix
ideal para o comércio
eletrônico. Também
fizemos um padrão
de medidas para as
nossas roupas para
que a cliente possa ter
certeza que o produto
comprado servirá

Marcio Golfarb,
presidente da Lojas Marisa
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das vendas
segurança ao consumidor

ENERGIA

MPX conecta usina solar de Tauá,
no Ceará, ao sistema elétrico nacional
A companhia do grupo EBX, do empresário Eike Batista, conectou ao
Sistema Elétrico Nacional a primeira usina solar de geração de energia
em escala comercial do Brasil, a MPX Tauá. O empreendimento entrou
em testes e a inauguração será no dia 3 de junho. A usina tem capacidade
instalada inicial de 1 MW, o suficiente para abastecer 1,5 mil famílias.
O investimento foi de aproximadamente R$ 10 milhões.

EQUIPAMENTOS

Randon investe US$ 8 milhões na ampliação
de sua fábrica de reboques na Argentina
A unidade industrial em Alvear-Rosário, na Província de Santa Fé,
Argentina, é dedicada a produção de reboques e semirreboques,
além de basculantes, chassi e a caixa de carga. O investimento será
parcialmente financiado pelo governo argentino. O objetivo da
companhia brasileira é atender, via Argentina, também a demanda
por estes produtos da Bolívia, Paraguai e Chile e Brasil.

Divulgação

D
PZ

ATENDIMENTOS
EM APENAS 9 MESES
NAS COMUNIDADES
COM UPPs.

am cursos gratuitos de educação básica e profissional do SESI e do SENAI. 

rientação profissional), os programas 3ª Idade (multiatividades para idosos), 

formação e formação de milhares de profissionais. Somadas, informação e 

o Sistema FIRJAN fez o mesmo trabalho. Que muito nos orgulha. Porque  

SI CIDADANIA. Educação. Saúde. Esporte. Lazer. CIDADANIA TRANSFORMA.

cedente de Vendas (IAV-DV) do
Instituto para Desenvolvimento
do Varejo (IDV) não apresenta
dados positivos. Esta semana, o
presidente da entidade, Fernando
de Castro, informou ao ministro
da fazenda, Guido Mantega, que
em maio e abril deste ano, os va-
rejistas diminuíram em 1,5% a
quantidade de pedidos aos forne-
cedores. A medida foi tomada
pois as vendas do período caíram
proporcionalmente quando a
comparação é feita com maio e
abril de 2010. Além da Marisa,
compõem o IAV-IDV empresas
como Pão de Açúcar, Magazine
Luiza e Riachuelo. ■

Ag. Isto é

Marcio Golfarb, presidente da
Marisa: crescimento com abertura
de lojas, e não por compras

LOJISTAS DE SHOPPING

10%
é a previsão de crescimento
nas vendas para o Dia dos
Namorados, de acordo com
a Associação Brasileira de
Lojistas de Shopping (Alshop).

VAREJO EM GERAL

1,5%
foi a queda nas vendas nos
meses de abril e maio, segundo
o Índice Antecedente de Vendas
(IAV-DV) do Instituto para
Desenvolvimento do Varejo (IDV).

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 20-21.
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