
A Marisa deu a largada para a
venda de cosméticos. Conheci-
da pelo seu foco na classe C, a
varejista lançou a marca pró-
pria Body Essence, formada
por produtos como sabonete lí-
quido, creme hidratante e óleo
de massagem. Mas se a compa-
nhia foi uma das pioneiras na
venda de roupas pela internet,
no segmento de beleza ela vai
ter de correr atrás do tempo
perdido. Uma de suas princi-
pais concorrentes, a Renner,
vende artigos de sua marca pró-
pria Alchemia desde 2004.

“Estamos em fase de testes.
Por enquanto são quatro li-
nhas, com cinco produtos cada
uma”, diz Roberto Sampaio, di-
retor comercial da Marisa. O
Brasil é o terceiro maior merca-
do de produtos para higiene
pessoal, perfumaria e cosméti-
cos, atrás apenas de Estados
Unidos e Japão. Considerando-
se o preço final ao consumidor,
as vendas no país somaram
US$ 37,4 bilhões no ano passa-
do, como mostram dados do Eu-
romonitor International. A in-
dústria de cosméticos brasilei-
ra, por sua vez, alcançou recei-
ta de R$ 27,3 bilhões, alta de
11,8% em relação a 2009.

Rentável, mas trabalhoso
Apesar dos números animado-
res, ainda há quem resista em
se aventurar neste mercado. Pa-
ra Flávio Rocha, presidente da
Riachuelo, é difícil incluir no
mix um produto tão diferente
dos itens de moda com os quais
a varejista está habituada. “Re-
programar os terminais de ven-
da para impostos diferentes pa-
ra cada linha de produtos é o

principal obstáculo”, diz. No en-
tanto, o empresário reconhece
a oportunidade por trás dos pro-
dutos de beleza. “Chegamos a
analisar algumas vezes a entra-
da neste segmento, mas poster-
gamos. É uma área que cresce
bastante principalmente na clas-
se C”, diz Rocha. Na Marisa, os
cosméticos, cuja produção é ter-
ceirizada, estão sendo vendidos
em algumas lojas da rede e tam-
bém pela internet. E assim co-
mo fez com as roupas, a compa-
nhia terá de superar os desafios
de comercializar pela web um ti-
po de produto que, por caracte-
rísticas como cheiro e benefí-
cios para a pele, normalmente
necessitam de experimentação.

Pesquisa realizada pela consul-

toria Gouvêa de Souza com 700
brasileiros que acessam a inter-
net aponta algumas razões pelas
quais as pessoas resistem em
comprar pela web. Do total de en-
trevistados, 59% preferem tocar
o produto. Em 2009 este percen-
tual era de 55%. Cerca de 40%
têm medo de não receber a mer-
cadoria. No ano passado, 33%
dos internautas demonstraram
esta preocupação.

Apesar de não abrir os núme-
ros do comércio eletrônico, a Ma-
risa demonstra acreditar neste
canal, pois continua investindo
nele. Em 2010, implementou
uma nova plataforma tecnológi-
ca, a qual resultou na ampliação
das funcionalidades do site. Por
exemplo: os clientes cadastrados

que navegam pela loja virtual re-
cebem indicações do que com-
prar de acordo com seu perfil.

Para driblar a falta de padroni-
zação no tamanho das roupas,
uma das maiores dificuldades
das varejistas de vestuário, a
companhia montou um banco
de dados com as medidas de seus
clientes. “Eles entram no site e
preenchem um rápido cadastro.
É por isso que conseguimos indi-
car os produtos de acordo com
as medidas deles. Este cadastro
ajudou a diminuir a quantidade
de trocas de produtos, que po-
dem ser feitas nas lojas”, diz
Sampaio. A varejista terminou
2010 com 290 unidades. A previ-
são é encerrar este ano com 334
pontos de venda. ■
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ENERGIA

Subsidiáriasda Eletrobras vencem 9
dos 12 lotes de leilão de energia da Aneel

TELECOMUNICAÇÕES

HTC apresenta novos celulares
com sistema operacional Windows

Divulgação

Murillo Constantino

Marisa entra
em cosmético
para brigar
com Renner

A taiuanesa HTC apresentou dois modelos de smartphones acionados
pelo sistema operacional Windows, da Microsoft, com objetivo de
aproveitar a forte demanda por celulares inteligentes no quarto
trimestre. Analistas afirmam que a HTC precisa de novos mercados
para sustentar seu crescimento e terá de recorrer à velocidade e
inovação que levaram seu valor de mercado a superar o da Nokia.

“A previsão é encerrar
este ano com 334 lojas
sem aquisições”

A Eletronorte, com três lotes, Furnas e Eletrosul, com um lote cada,
e Chesf, com outros quatro, foram as grandes vencedoras do leilão
de transmissão de energia promovido na sexta-feira pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Já entre as empresas privadas
vencedoras do certame estão Orteng Energia, Isolux e Cteep,
que apresentaram deságios variaram entre 13% a mais de 40%.

EMPRESAS

LojadaAvenida Paulista,
emSãoPaulo,éuma das

maiscompletasdarede,que
passaráavendercosméticos

Rede de vestuário entra em mercado
explorado pela rival desde 2004 com o
lançamento da marca própria Body Essence

Embora tenha forte
apelo junto ao público
da classe C, algumas
redes relutam em
vender cosméticos.
Caso da Riachuelo,
que considera muito
“trabalhoso” o
segmento, pelas suas
diferenças com o
varejo de moda
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O mercado brasileiro vem pas-
sando nos últimos anos pelo
processo de consolidação nas
mais diferentes atividades, de
bancos e supermercados a em-
presas de bebidas e alimentos.
Entretanto, a área de vestuário
é uma das últimas a entrar nes-
sa movimentação e a tendência
é que as fusões e aquisições en-
volvendo o mercado de moda
ocorram a partir deste ano.

Hoje, as quatro maiores em-
presas do segmento no país,
que são C&A, Lojas Renner, Ria-
chuelo e Marisa, somam uma
participação de mercado de ape-
nas 16%, e a expectativa é que
este índice suba para 40% nos
próximos cinco anos.

A avaliação é de Eduardo Sei-
xas, sócio-diretor da consulto-
ria Alvarez & Marsal Brasil, que
realizou um estudo sobre con-
centração do mercado brasileiro
de varejo. “Nos Estados Unidos,
as cinco maiores companhias de
vestuário correspondem hoje a
45% do segmento. E o Brasil ca-
minha para este patamar nos
próximos anos”, diz Seixas.

Segundo ele, o motivo para o
atraso dos movimentos de con-
solidação entre as companhias
de vestuário é a grande informa-
lidade do mercado. “Isso dificul-
ta muito as negociações”, apon-
ta. Esse cenário deve-se à gran-
de parcela de empresas peque-

nas e de abrangência local ou re-
gional que dominam o vestuá-
rio no país, representando cer-
ca de 60% atualmente.

“A expansão orgânica nesta
área é um processo lento pelas
dificuldades de se achar um es-
paço adequado para esse tipo
de loja”, diz o sócio-diretor da
consultoria, sobre as dimen-
sões acima da média que são ne-
cessárias para abrir um estabe-
lecimento de vestuário. “Mes-
mo com o ‘boom’ de shopping
centers, não há como ter vá-
rias lojas deste segmento den-
tro de um mesmo centro de
compras”, aponta.

Nacionais X estrangeiras
Com a expectativa de ocorrer
fusões e aquisições nos próxi-
mos anos e o novo patamar
que a economia brasileira atin-
giu nos últimos dois anos, Sei-
xas avalia que as companhias
nacionais devem se sobressair
sobre as estrangeiras nas nego-
ciações que se aproximam.
“Vão ocorrer os dois movimen-
tos, mas as empresas brasilei-
ras sairão na frente, pois estão
crescendo em ritmo mais acele-
rado”, diz ele.

No estudo realizado pela
consultoria Alvarez & Marsal
Brasil, os segmentos de cons-
trução e drogarias também apa-
reciam ao lado de vestuário co-
mo os últimos a terem uma
concentração de mercado. “As
drogarias acabaram de entrar
nessa movimentação. Já na
construção o que atrapalha é a
logística, que é muito compli-
cada”, afirma. ■

TECNOLOGIA

Pesquisa indica que 40% dos entrevistados
usam mídias sociais enquanto veem TV

DATACENTER

TeliumNetworks adquire Data Drome,
para crescer no Rio Grande do Sul

Reprodução

Informalidade dificulta
consolidação de varejistas

Um estudo da fabricante de equipamentos de telecomunicações
Ericsson mostra que as mídias sociais mudaram a forma de ver TV. Mais
de 40% dos entrevistados usam Twitter e Facebook, em dispositivos
como smartphones e tablets, enquanto assistem à televisão. Foram
feitas 22 entrevistas qualitativas e 13 mil quantitativas, o equivalente a
cerca de 400 milhões de consumidores em 13 países, inclusive o Brasil.

Expectativa é que as gigantes
do vestuário atinjam parte
significativa do mercado em 2015

Companhia prevê um incremento de receitas de R$ 2,5 milhões
com a nova unidade. A Telium é especializada em soluções de
infraestrutura com foco em telecom, data center e serviços de
TI presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
O plano de metas estabelecido pela companhia para os próximos
anos prevê a entrada nos demais mercados da região Sul do país.

Concentração na
área de vestuário
é de apenas 16%
hoje, mas expectativa
é que chegue
a 40% nos próximos
cinco anos

HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68 - NIRE: 33.3.0029084-2

COMPANHIA ABERTA
Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária. Nos termos da Reunião do Conselho
de Administração realizada em 31/08/2011, às 15h, a Assembleia Geral Extraordinária convocada
para o dia 13/09/2011 foi adiada e reconvocada para o dia 07/10/2011. Nestes termos, fi cam
convidados os senhores acionistas da HRT Participações em Petróleo S.A. (�Cia.�) a comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária da Cia. a ser realizada no dia 07 de outubro de 2011, às 11:00
horas, na sede social da Cia., localizada, na Av. Atlântica, nº 1130, Entrada 1, com entrada suplementar
na Av. Princesa Isabel, 10º andar (parte), Copacabana, RJ, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) Registrar a subscrição de 539 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$1.950,00 por ação, no âmbito do aumento do capital social da Cia., aprovado
na Assembleia Geral Extraordinária da Cia. realizada em 19/04/2011 (�Aumento de Capital�); (ii)
Homologar parcialmente o Aumento de Capital, tendo em vista a subscrição, no âmbito do Aumento
de Capital, de número de ações superior ao montante mínimo de 652.575, e inferior ao montante
máximo de 1.350.000, ambos aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/04/2011,
bem como homologar os aumentos de capital decorrentes do exercício de opções de compra de
ações e bônus de subscrição; (iii) Homologar os aumentos de capital decorrentes do exercício de
opções de compra de ações e bônus de subscrição, correspondentes à subscrição de 377.059 novas
ações no valor total de R$ 133.719.549,03; (iv) Alterar o art. 5º do Estatuto Social da Cia. de modo a
refletir o novo capital social decorrente do Aumento de Capital e do exercício de opções de compra de
ações e bônus de subscrição;  (v) Alterar o art. 18 do Estatuto Social da Cia. para tornar facultativa a
designação do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (vi) Alterar o art. 21 e seu § 1º do
Estatuto Social da Cia. para determinar que membros do Conselho de Administração serão
considerados presentes na reunião quando participarem através de teleconferência ou vídeo-
conferência, e que assinem a respectiva ata; (vii) Alterar o art. 22 do Estatuto Social da Cia. para incluir
que a função do Conselho de Administração de orientar os negócios da Cia. se aplicará também às
subsidiárias diretas e indiretas da Cia.; (viii) Alterar o art. 23 do Estatuto Social da Cia. para (a) excluir
a designação dos cargos de Diretor para Assuntos Corporativos, Diretor Técnico e Diretor de
Planejamento, tornando-os cargos sem designação específica; (b) determinar que os quatro demais
Diretores terão suas designações específicas e atribuições definidas pelo Diretor Presidente, conforme
seja necessário para a Cia. e homologadas, posteriormente, pelo Conselho de Administração; (c)
incluir os parágrafos 1º e 2º, determinando que os diretores da Cia. não poderão exercer cargos ou
funções em sociedades que não sejam subsidiárias, controladas, afiliadas e coligadas, diretas ou
indiretas, da Cia., exceto quando previamente aprovado pelo Conselho de Administração, prevendo
também que os Diretores das subsidiárias estarão sujeitos a estas mesmas regras; (ix) Alterar o teor
do § 1º do art. 25 do Estatuto Social da Cia., a fim de ratificar a aprovação realizada na Assembleia
Geral Extraordinária de 9/05/2011, para que os Diretores proponham, dentre os demais Diretores,
seus substitutos nos casos de ausências e impedimentos temporários e de aprimorar a redação do
referido parágrafo; (x) Alterar os parágrafos 6º e 7º do art. 25 do Estatuto Social da Cia., para determinar
que os membros da Diretoria serão considerados presentes na reunião quando participarem através
de teleconferência ou vídeo-conferência, e que assinem a respectiva ata; (xi) Alterar o art. 26 do
Estatuto Social da Cia., de forma a aprimorar a redação incluindo a informação referente ao quorum
mínimo previsto no art. 25 do Estatuto; (xii) Alterar o § 1º do art. 27 do Estatuto Social da Cia., de forma
a aprimorar a redação dos subitens II, III e IV; (xiii) Alterar os arts. 28, 30 e 33 do Estatuto Social da Cia.
para definir as atribuições dos diretores que tenham designação específica; (xiv) Excluir os arts. 29, 31
e 32 do Estatuto Social da Cia. em razão da alteração do art. 23, conforme item (vii) acima; e (xiv) (a)
Incluir um parágrafo único no art. 1º; (b) Alterar o art. 15, o §1º do art. 17, o inciso XXIX do art. 22, o §
2º do art. 38, o título do Capítulo VII, o §1º do art. 44, o caput e o item �ii� do art. 46, o art. 49, o art. 50,
52, 54 e art. 56, o §1º do art. 57 e o art. 59; e (c) excluir o § 8º do art. 38 e os arts. 53, 61 e 65 do Estatuto
Social da Cia., com o fim de adequá-lo às novas disposições do Regulamento do Novo Mercado
adotado pela BM&FBOVESPA S.A. � Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como para refl etir
comentários realizados pela BM&FBOVESPA � Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ao Estatuto
Social da Cia.. Esclarecimentos aos Acionistas: 1. As informações e documentos previstos na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (�CVM�) n°481 de 17/12/2009, referentes às matérias a
serem deliberadas, estão disponíveis aos acionistas na sede social, nos websites da Cia. (www.hrt.
com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. � Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br), nestes últimos através do sistema IPE. 2. De acordo com o art. 12
do Estatuto Social da Cia., para ser admitido na assembleia, o acionista (ou seu representante legal)
deverá apresentar, em até 48 horas antes do dia da realização da referida assembleia, os seguintes
documentos: (a) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de
sua titularidade ou em custódia, na forma do art. 126 da LSA, e/ou relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 2 dias úteis antes da realização da assembleia
geral; e (b.1) documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe
profi ssional oficialmente reconhecidas), para as pessoas físicas; ou (b.2) cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de
representação, bem como do documento de identificação com foto dos representantes legais, para as
pessoas jurídicas; ou (b.3) cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do
estatuto ou contrato social de seu administrador, da documentação societária outorgando poderes de
representação, bem como do documento de identificação com foto dos representantes legais, para os
fundos de investimento. 3. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar
em até 48 horas antes do dia da realização da referida Assembleia Geral, conforme determina o §6º
do art. 12 do Estatuto Social, observado o art. 126, da LSA, o respectivo instrumento de mandato, com
poderes especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos signatários, com as fi rmas
devidamente reconhecidas. As procurações outorgadas no exterior deverão ter as assinaturas
notarizadas e estar acompanhadas da respectiva consularização e da tradução juramentada para o
português. 4. Não obstante o acima, os acionistas que comparecerem à Assembleia Geral munidos
dos documentos listados neste Edital, até o momento da abertura dos trabalhos em assembleia,
poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente. 5. Além disso, os
acionistas podem, ainda, optar por votar as matérias constantes deste Edital através da utilização da
plataforma Assembleias Online. O recebimento das procurações eletrônicas se dará por intermédio da
plataforma até 23:59 horas do dia 06/10/2011, através do endereço eletrônico www.assembleiasonline.com.
br. Para tanto, é necessário que os acionistas realizem seu cadastro nesta plataforma. 6. Além das
publicações da Cia. exigidas pela legislação brasileira e pelas normas da CVM e em cumprimento às
regras a que a Cia. está sujeita em função da listagem de suas global depositary shares (�Global
Depositary Shares�) na TSX Venture Exchange (�TSX-V�) em Toronto, Canadá, a Cia. enviará por
email, este Edital de Convocação, junto com a circular de informações sobre a administração
(�Information Circular�), aos acionistas que solicitarem especificamente esses materiais e junto com as
propostas relativas às matérias a serem discutidas na ordem do dia da Assembleia Geral. Os
acionistas que desejarem exercer tal faculdade deverão enviar um email para o endereço eletrônico
do Departamento de Relações com Investidores da Cia. (ri@hrt.com.br). 7. Os documentos
elaborados pela Cia. exclusivamente em cumprimento à legislação canadense referente a valores
mobiliários estarão disponíveis também em português nos websites da Cia. (www.hrt.com.br), da
CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. � Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(www.bmfbovespa.com.br), nestes últimos através do sistema IPE. Informações adicionais para os
titulares de Global Depositary Shares: 1. Todos os titulares de Global Depositary Shares possuem
o direito de instruir o Deutsche Bank Trust Company Americas, na qualidade de depositário das Global
Depositary Shares (�Depositário�) sobre como votar pelas ações que lastreiam suas Global Depositary
Shares na Assembleia Geral, cujas instruções deverão ser especificadas na instrução de voto
anexada ao formulário de instrução de voto. Fica estabelecido que a data base para a determinação
dos titulares das Global Depositary Shares com direito a receber o aviso da Assembleia Geral e
quaisquer adiamentos da mesma, e dos titulares das Global Depositary Shares com direito a fornecer
instruções de voto por escrito ao Depositário a ser realizada na Assembleia Geral será considerada a
data do fechamento do dia 09/08/2011. O Depositário determinou que às 15h (Horário de Nova York),
em 04/10/2011, ou no máximo 48 horas (exceto sábados, domingos e feriados) antes da data de
qualquer Assembleia Geral adiada por qualquer natureza, constituirá o prazo final para recebimento
das instruções de voto por escrito dos titulares das Global Depositary Shares, para que tais instruções
venham a ser efetivadas pelo Depositário, nos termos do contrato de depósito. 2. A Cia. publicou nos
websites da Cia. (www.hrt.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. � Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), nestes últimos através do sistema IPE, na
presente data, os documentos comprobatórios relativos à ordem do dia da Assembleia especifi cada
neste Edital. O Edital de Convocação junto com a Information Circular serão expedidos pelo correio
exclusivamente para os titulares das Global Depositary Shares, junto com um formulário de instruções
de voto para apresentação das instruções de voto por escrito. Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2011.
Marcio Rocha Mello - Presidente do Conselho de Administração.-

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

ENTRE OS MAIORES

Vendas* de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

PERFIL DA MARISA

Fontes: Euromonitor International e Abihpec      *Valores de 2010 Fonte: empresa
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R$ 27,3 bilhões
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BRASILEIRA EM 2010

R$ 2 bilhões
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Ano de fundação
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de capital

Quantidade  
de lojas

Colaboradores

1948
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18,2%

CRESCIMENTO EM COMPARAÇÃO A 2009
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