
O Grupo Boticário, detentor
das marcas de cosméticos e
perfumaria O Boticário e Eudo-
ra, adquiriu participação mino-
ritária do Grupo Scalina, pro-
prietário das marcas de moda
íntima feminina Scala e Trifil.
Para o Boticário a operação é o
primeiro passo no segmento
de moda. “A participação acio-
nária contribui para a estraté-
gia de diversificação dos negó-
cios do grupo, que tem como
objetivo ser reconhecido pela
atuação nos setores de beleza
e moda”, destaca o presidente
do grupo, Artur Grynbaum,
em comunicado.

As companhias, porém, não
deram mais detalhes a respeito
da compra, seja em relação à fa-
tia adquirida pelo Grupo Boticá-
rio, seja em relação aos acionis-
tas do Scalina, que em agosto
do ano passado vendeu 51% de
sua operação ao grupo de priva-
te equity Carlyle por um valor
estimado na época em R$ 215
milhões, segundo divulgações.
Também por meio de nota, o
presidente do Conselho da Sca-
lina, Ronaldo Heilberg, disse
estar honrado com a entrada
do Grupo Boticário, pois se tra-
ta de uma das principais em-
presas brasileiras.

Reforço
Grynbaum destacou que a inten-
ção é “compartilhar com o Gru-
po Scalina a experiência na ope-
ração de varejo e franchising”.
Especialistas acreditam que há
a possibilidade de que a nova
parceria sirva para reforçar as
vendas diretas do Boticário,
que hoje tem como braço desta
operação a marca de cosméti-
cos Eudora, lançada em feverei-
ro deste ano, e ainda em fase de
recrutamento de revendedores
e revendedoras.

“É uma ação de mercado mui-
to interessante que proporciona

sinergia com os últimos movi-
mentos do Boticário em direção
às vendas porta a porta”, diz
Mauricio Morgado, professor
do Centro de Excelência em Va-
rejo da Fundação Getúlio Var-
gas. Segundo Morgado, os pro-
dutos comercializados pelas
marcas Scala e Trifil poderiam
ser vendidos via venda direta.
“Há uma classe C interessada
em comercializar esse tipo de
produto para obter renda extra
e o grupo Boticário já tem este
canal”, afirma.

Quanto à criação de um novo
conceito de loja, o especialista
acha pouco provável. “O Grupo
Boticário já tem presença no va-
rejo e uma proximidade grande
com o público feminino, creio
que uma ação de vendas no por-
ta a porta aproveitando os pro-
dutos que a Scalina pode ofere-
cer, funcionaria melhor”, afir-
ma Morgado.

Victor Serra, que preside a
Scalina, dá sinais de que a nova
parceria proporcionará ações
complementares entre as opera-
ções dos grupos. “Ambas as or-
ganizações congregam propos-
tas de valor e modelos de negó-
cios alinhados. Isso trará benefí-
cios relevantes para toda a ca-
deia de negócios, oferecendo
ampla gama de potenciais siner-
gias mercadológicas”, destaca o
executivo em nota.

Franquias
Hoje, o grupo de perfumaria e
cosméticos tem pouco mais de
3 mil lojas franqueadas espalha-
das pelo Brasil com a marca O
Boticário e tem captado tam-
bém revendedores e revendedo-
ras para atender à Eudora. Já o
grupo Scalina possui 104 lojas
franqueadas da Scala e duas lo-
jas próprias da Trifil, na cidade
de São Paulo, entre os seus 48
mil pontos de venda. A opera-
ção entre as duas empresas está
sujeita aos termos usuais de fe-
chamento e deve ser concluída
em 30 dias. ■

3.020
é o número exato de lojas de
O Boticário no Brasil. O grupo
Boticário ainda detém a marca
de vendas diretas Eudora,
lançada em fevereiro deste ano.

SCALA
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104
é o número de lojas franqueadas
que a Scala tem no país. A marca
está presente em 21 estados
brasileiros e também opera em
lojas multimarcas.

AQUISIÇÂO

Skype firma acordo para comprar
serviço de mensagens GroupMe

EQUIPAMENTOS

Tabet da HP é cancelado e iPad da Apple
continua dominando o mercado

Divulgação

Boticário deve levar
Trifil e Scala para
o porta a porta

OBOTICÁRIO

O cancelamento do tablet Touch Pad, da HP, depois de apenas sete
semanas de vendas, serviu para lembrar que os concorrentes ainda
não conseguiram conquistar nem mesmo uma fração do mercado
do iPad, da Apple. O TouchPad acompanhará o Streak, da Dell, ao
cemitério dos tablets. O Eee Pad Transformer, da Asustek, e o Xoom,
da Motorola Mobility, também não caíram no gosto do consumidor.

“

“

O Skype informou ter firmado acordo para comprar o GroupMe,
companhia novata que oferece serviços de mensagens instantâneas
em grupo via celular. Os termos do negócio não foram divulgados.
Os serviços do GroupMe permitem que usuários se comuniquem em
grupos privados por meio de seus celulares. A operação permitirá ao
Skype ampliar os serviços de comunicação móvel, afirmou a empresa.

EMPRESAS

Há uma classe C
interessada em
comercializar esse
tipo de produto para
obter renda extra
e o grupo Boticário
já tem este canal

Maurício Morgado
Professor do Centro de

Excelência em Varejo da
Fundação Getúlio Vargas

Grupo comandado por Artur Grynbaum adquiriu participação
minoritária na Scalina, detentora das duas marcas

A participação
contribui para a
estratégia de
diversificar os
negócios e ser
reconhecido
pela atuação em
moda e beleza

Artur Grynbaum
Presidente do Grupo Boticário
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A gigante sueca dos eletrodo-
mésticos Electrolux anunciou
ontem que comprará a maior
parte do controle da fabricante
chilena de produtos de linha
branca Companhia Tecno In-
dustrial (CTI), para reforçar a
presença na América do Sul.

A Electrolux, número dois
mundial do setor atrás apenas
da americana Whirlpool, efetua-
rá a operação com a compra da
participação do conglomerado
chileno Sigdo Kopper, o que re-
presenta 64% das ações da CTI.

O grupo sueco anunciou
também que fará uma oferta pú-
blica de aquisição (OPA) sobre
o conjunto das ações da CTI, pe-
lo preço de 34,87 pesos chile-
nos (US$ 0,07). A aquisição
avalia a CTI em 4,4 bilhões de
coroas suecas (318 bilhões de
pesos, US$ 691 milhões).

A CTI fabrica geladeiras, fo-
gões, máquinas de lavar, entre
outros produtos, vendidos com
as marcas Fensa e Mademsa.
Tem participação de 36% no
mercado chileno.

Segundo dados da Reuters,

o valor de mercado da CTI
com base na cotação de fecha-
mento das ações na sexta-fei-
ra era de US$ 534 milhões.

“Essa aquisição se baseia
nos pontos fortes da Electro-
lux e da CTI, e oferece oportu-
nidades de crescimento signifi-
cativas que seriam difíceis de
se alcançar por qualquer uma
das empresas individualmen-
te”, disse o presidente-execu-
tivo da Electrolux, Keith
McLoughlin, em nota. ■ AFP e
Reuters.

51%
da operação do grupo Scalina
foi vendida para o grupo Carlyle
em agosto do ano passado.
Não foi divulgada a participação
que o Boticário terá.

PATENTES

União do Google com a Motorola
pode ser pico dos preços de patentes

Divulgação

Electrolux compra
fabricante chilena CTI

TELECOMUNICAÇÕES

Tim lança chip do Flamengo com conteúdo
gratuito sobre o time de futebol

Divulgação

Linus Hook/Bloomberg

TRIFIL AQUISIÇÃOCARLYLE

A bolha no valor das patentes de tecnologias associadas a aparelhos
móveis pode ter acabado de explodir. Depois que o Google concordou
em comprar a Motorola Mobility por US$ 12,5 bilhões, a companhia,
mais motivada para adquirir patentes, pode estar fora do mercado.
O Google obteve uma coleção de 17 mil patentes relacionadas à
telefonia para dar músculo à defesa de seu sistema operacional Android.

18 mil
é o número total dos pontos de
venda da Trifil no país. Presente
em todos os estados brasileiros,
a marca ainda tem duas lojas
próprias na cidade de São Paulo.

O grupo fará uma
oferta pública
de aquisição sobre
o conjunto das
ações da CTI

A Tim lançou o chip do Flamengo, com conteúdos gratuitos como
notícias diárias, alertas de gol via SMS com link para os vídeos das
jogadas e download do hino oficial do time. O chip será vendido
no plano Infinity Pré, que permite chamadas ilimitadas entre números
Tim, com a cobrança apenas o primeiro minuto de ligação. Este
é o sexto chip personalizado para times de futebol lançado pela Tim.

PREÇO

US$ 0,07
por ação é quanto a Electrolux
pagará pela CTI, o que gera
um total de US$ 691 milhões.

MERCADO

36%
é a particição da CTI nas vendas
de eletrodomésticos no Chile.

Aquisição por US$ 691 milhões vai reforçar atuação do grupo sueco
na América do Sul; companhia deve ficar com 64% das ações

KeithMcLoughlin,
presidentedaElectrolux:

oportunidadedecrescimento
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