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Zara não
terá mais 
que pagar
indenização
DA FOLHAPRESS

O Ministério Público do
Trabalho de São Paulo de-
sistiu de cobrar indenização
de R$ 20 milhões da rede de
vestuário Zara. A empresa e
fornecedores foram acusa-
dos de manter trabalhado-
res em regime análogo à es-
cravidão após fiscalizações
no começo do ano. A Procu-
radoria não informou o mo-
tivo da desistência.

Pelo novo Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC),
assinado ontem à tarde, a
Zara deverá investir R$ 3,4
milhões em ações preventi-
vas na cadeia produtiva têx-
til. O valor é o mesmo pro-
posto pela empresa na pri-
meira tentativa de acordo,
no mês passado.

Na proposta anterior, o
valor seria destinado a pro-
gramas que visam a melho-
rar as condições de traba-
lho. O documento tinha 47
cláusulas e também consi-
derava o fim das subcontra-
tações e das “quarteiriza-
ções”, ou seja, terceirização
da terceirização.

Segundo o documento
assinado ontem, a Zara po-
derá responder juridica-
mente caso fornecedores ou
terceirizados sejam flagra-
dos mantendo trabalhado-
res em condições não pre-
vistas na lei trabalhista. A
fiscalização direta caberá à
própria empresa, com
acompanhamento dos ór-
gãos de fiscalização. Caso
seja detectado alguma irre-
gularidade, a Zara deverá fa-
zer um aporte de R$ 50 mil
para um fundo de emergên-
cia gerenciado por centro
de apoio ou pastoral do mi-
grante. A direção da rede va-
rejista não se manifestou
sobre o acordo. 

A empresa chegou ao
Brasil em 1999 e tem, hoje,
46 fornecedores no País e
313 oficinas subcontratadas
perfazendo um total de
aproximadamente 11 mil
funcionários. Atualmente,
são 32 lojas em diversos
shopping centers do País.
Em 2010, foram vendidas na
rede 12,5 milhões de peças
de confecção.

■ TRABALHO

DA REDAÇÃO

A
Marisa Lojas esti-
ma economia de
custos de R$ 52
milhões por ano,
com o plano de

eficiência iniciado na rede va-
rejista de vestuário na segun-
da metade deste ano e que in-
clui forte ritmo de abertura de
lojas, adequação da estrutura
de pessoal, revisão de proces-
sos, busca de sinergias entre
as áreas da empresa e redução
de despesas administrativas.
Cerca de 30% desses cortes
devem vir da demissão de
pessoal, 30%, da revisão e oti-
mização de processos, 25%,
das reduções de despesas ad-
ministrativas e 20%, das siner-
gias entre as áreas. A demissão
de 239 funcionários da área
administrativa recentemente
faz parte do processo. Os des-
ligamentos devem gerar gas-
tos não recorrentes entre R$ 5
milhões e R$ 6 milhões no
quarto trimestre.

“Foi uma decisão impor-
tante dar esse passo”, disse o
diretor de Relações com In-
vestidores da companhia,
Paulo Borsatto, durante reu-
nião pública com analistas e
investidores na sede da em-
presa, ontem, em São Paulo.
As demissões ocorreram no
início do mês, tradicional-
mente propício às contrata-
ções. De acordo com a direção

da rede, os cortes foram em
decorrência da desaceleração
das vendas. Até setembro, a
Marisa apurou crescimento
de vendas pelo conceito mes-
mas lojas de 9,6%, bem abaixo
dos 15,5% de igual período do
ano passado.

A desaceleração das vendas
da companhia se acentuou no
terceiro trimestre, segundo o
diretor de Produtos e Serviços
Financeiros, Arquimedes Sal-
les, e embora a queda tenha si-
do “pontual, vai impactar os
resultados do quarto trimes-
tre”, admitiu ressaltando que,
este mês, as vendas já deram
sinais de retomada. No con-
ceito mesmas lojas a receita
avançou 6,9% no terceiro tri-
mestre, segundo relatório de
administração que acompa-
nhou o balanço. Para efeito de
comparação, no primeiro se-
mestre deste ano, a receita lí-
quida em vendas mesmas lo-
jas cresceu 11% sobre igual in-
tervalo de 2010. “Esperamos
um ano melhor. O aumento do
salário mínimo vai ajudar a
impulsionar o consumo”,
acrescentou Salles. 

No ano que vem, a Marisa
deve manter o foco no cresci-
mento orgânico e, de acordo
com o presidente da compa-
nhia, Marcio Goldfarb, 19 lojas
estão contratadas para serem
inauguradas, a maior parte em
shopping centers. Atualmente,
a varejista possui 336 pontos

de vendas, sendo que, até o fi-
nal do ano, terá inaugurado
outros 59. Quando traçou o
plano para este ano, a Marisa
previa 33 lojas inauguradas.

NOVO MIX. Para 2012, quando
o número de inaugurações se-
rá menor, a companhia projeta
crescimento do volume de
vendas resultante do incre-
mento do mix de produtos. “O
foco em 2012 vai ser em produ-
tos”, disse o diretor de Relações
com Investidores. Nesse senti-
do, a rede varejista de vestuá-
rio vai ampliar o mix de produ-
tos mais rentáveis nas lojas,
como forma de aumentar a
venda por metro quadrado. 

Uma das iniciativas será a
inclusão de calçados nas áreas
de vendas a partir do segundo
semestre. A rede vai testar a
aceitação dos consumidores,
inicialmente, em algumas lo-
jas de rua e de alguns shop-

ping centers. “Enxergamos
oportunidades de aumento
das vendas por metro quadra-
do”, disse Goldfarb.

Segundo o diretor de com-
pras da Marisa, Roberto Sam-
paio, a inclusão dos calçados
faz parte do projeto de reava-
liação e substituição do mix de
produtos das lojas por itens
mais rentáveis e com maior
valor agregado. O executivo
destacou que os calçados po-
dem apresentar o dobro do
preço médio dos demais pro-
dutos comercializados nas lo-
jas, ocupando a mesma estru-
tura física dos pontos de ven-
da. “Podemos usar os calçados
para reduzir a participação
das categorias com pior per-
formance”, disse.

Dentro das lojas do modelo
Lingerie, que ocupam área
média entre 150 e 350 metros
quadrados, Sampaio ressaltou
que a empresa estuda agregar

um mix de confecções. “Numa
área de 200 metros quadrados
conseguimos inserir o sorti-
mento completo de lingerie, o
que nos possibilita ampliar o
mix para outros produtos, ele-
vando a venda por metro qua-
drado”, disse, citando como
exemplo os segmentos de fit-
ness, moda praia e malharia.

O diretor de Compras pon-
derou que a intenção não é
mudar o foco da empresa. “Va-
mos avaliar loja por loja quais
são as categorias com melho-
res vendas, para aumentar a
participação. Buscamos ade-
quar os produtos, com os me-
lhores preços médios, nas lo-
jas”, destacou. Segundo Sam-
paio, o aumento do poder de
compra da classe C vem obri-
gando a varejista a alterar o
sortimento de produtos, devi-
do ao maior nível de exigência
das consumidoras.

INVESTIMENTOS. Sobre o plano
de investimentos para 2012, a
direção da Marisa Lojas infor-
mou que está encerrando o
planejamento estratégico e
que o orçamento não foi fe-
chado. A expectativa é de que
o cronograma para a abertura
de lojas no ano que vem seja
finalizado até janeiro. “Espera-
mos que 2012 seja melhor. Um
ano mais forte, que pode nos
surpreender e melhorar nos-
sos resultados”, concluiu, Pau-
lo Borsatto.

Loja Marisa agrega valor
ao mix para elevar vendas

VESTUÁRIO - Rede varejista planeja adicionar itens mais rentáveis, como calçados e artigos de
lingerie, nas lojas de todo o País, com a intenção de aumentar as venda por metro quadrado 

ROBERTO SAMPAIO
DIRETOR DE COMPRAS DAS LOJAS MARISA

Numa área de 200 metros quadrados
conseguimos inserir o sortimento completo 
de lingerie, o que nos possibilita ampliar o
mix para outros produtos, elevando a venda
por metro quadrado.”

❞

■ ALEMANHA

Samsung volta a
processar a Apple
DA AGÊNCIA ESTADO

A Samsung Electronics in-
formou ontem que impetrou
novos processos judiciais
contra a Apple na Alemanha,
afirmando que a fabricante
do iPhone desrespeitou qua-
tro de suas patentes. A sul-
coreana abriu os processos
no tribunal regional de Man-
nheim, no último dia 16.

As queixas abrangem su-
postas infrações a patentes
relacionadas à tecnologia de
padrões de telecomunica-
ção e interface com o usuá-
rio da Samsung. 

“Os produtos que infrin-
gem nossas patentes são o
iPhone 4, o iPhone 4S e o
iPad 2”, disse um porta-voz
da Samsung. Segundo ele, as
infrações envolvem emoti-
cons e um mecanismo rela-
cionado à saída de dados de
fala mostrados em telefones
celulares.

A batalha judicial entre a
Samsung e a Apple envolve
dezenas de casos em todo o
mundo e tem aumentando
à medida que as compa-
nhias disputam supremacia
no mercado de smartpho-
nes e tablets. 

■ MICROBLOG

Príncipe saudita fica
com 3,6% do Twitter 
DA AGÊNCIA ESTADO

O príncipe saudita Alwa-
leed bin Talal anunciou on-
tem um investimento de US$
300 milhões no Twitter, ex-
pandindo seu império de mí-
dia para as redes sociais e
dando ao bilionário investi-
dor uma participação no fó-
rum online que foi ampla-
mente utilizado por ativistas
este ano na chamada Prima-
vera Árabe.

O Twitter, que não tem ca-
pital aberto, foi avaliado por
analistas em outubro em US$
8,4 bilhões, o que sugere que
o investimento do príncipe
Alwaleed equivale a uma par-
ticipação de aproximada-

mente 3,6%. O microblog,
que permite que os internau-
tas enviem mensagens de até
140 caracteres, informou re-
centemente que atingiu a
marca de 100 milhões de
usuários, que produzem cer-
ca de 250 milhões de tweets
por dia.

“As mídias sociais vão mu-
dar drasticamente o cenário
da indústria midiática nos
próximos anos. O Twitter vai
capturar e rentabilizar essa
tendência positiva”, afirmou
em comunicado Hamed Ha-
lawani, diretor executivo de
private equity e investimen-
tos internacionais da King-
dom Holding, empresa do
príncipe Alwaleed. 

Nissan 
faz recall
do Sentra
DA AGÊNCIA FOLHAPRESS

A Nissan convocou on-
tem proprietários de 2.984
unidades do Nissan Sentra
a comparecerem a uma das
concessionárias autoriza-
das da marca para a substi-
tuição do conector do ter-
minal positivo da bateria.
Os carros incluídos no re-
call têm chassi entre
3N1AB6AD0BL600545 e
3N1AB6AD3BL636990.

A montadora informou
em comunicado que foi de-
tectado mau funcionamen-
to no terminal, causando
dificuldade para dar a parti-
da no veículo. “Em casos ra-
ros, pode haver interrupção
do funcionamento do mo-
tor em baixas velocidades,
com risco de acidente”, in-
forma em nota.

De acordo com a empre-
sa, no entanto, “nenhum
acidente foi registrado em
razão do eventual proble-
ma”. Mais informações pelo
telefone 0800 011 1090.

■ VEÍCULOS

■ SANTANDER

GLAUBER GONÇALVES
DA AGÊNCIA ESTADO

Prioridade para o banco es-
panhol Santander, o Brasil deve
ampliar participação no lucro
global da instituição de 25% pa-
ra 30% nos próximos dois anos,
previu ontem o presidente da
instituição no País, Marcial Por-
tela. O executivo fez a avaliação
após reunião do Conselho de
Administração do grupo, que
considerou a importância do
Brasil crescer num momento de
crise em mercados tradicionais
da Europa.

“Cheguei de uma reunião no
conselho de administração do
Grupo Santander e toda a aten-
ção está dedicada ao Santander
Brasil”, declarou o executivo du-
rante inauguração de uma
agência bancária na Vila Cruzei-
ro, Zona Norte do Rio. Portela
acrescentou que, enquanto o
cenário se agrava na Europa, a
situação do Brasil é privilegiada.
Para o executivo, embora não
esteja imune às turbulências, o
País está bem protegido.

Sobre o aumento dos custos
de captação pelos bancos, re-
sultado do agravamento da cri-
se no Hemisfério Norte, Portela
afirmou que essas operações fi-
caram mais caras em dólar e
outras moedas estrangeiras,
mas não em real. “O custo de
captação em real é semelhante
ao de antes da crise”, revelou.

A agência inaugurada on-
tem é a segunda do Santander
em uma favela A primeira foi
instalada no Complexo do Ale-
mão, no ano passado. Desde a
instalação, quando a comuni-
dade ainda era dominada por
traficantes armados, o banco
atingiu a marca de 1,2 mil

clientes e 100 pequenas em-
presas atendidas.

Com o plano de intensificar a
atuação na concessão de crédi-
to a pessoas físicas e pequenas
empresas, a instituição já estu-
da outros mercados, no Rio e
em São Paulo, similares ao Ale-
mão e à Vila Cruzeiro. Mas os
executivos do banco não deta-
lharam os planos. “Vamos con-
tinuar com atividade muito in-
tensa em microcrédito, não só
em comunidades, mas em todo
o Brasil”, disse Portela.

LOSANGO. Sobre o potencial
que a suposta aquisição da fi-
nanceira Losango traria ao
Santander para crescer entre
as classes C, D e E, o presiden-
te do banco evitou comentar
as informações de que estaria
negociando com a financeira
do HSBC no Brasil. “Quanto à
Losango, não sei. Não tenho

relacionamento com eles”, es-
quivou-se.

Até outubro do ano que vem,
o Santander Brasil pretende ter
25% das ações negociadas no
mercado. O patamar é uma exi-
gência da BM&F Bovespa às
empresas que integram o Novo
Mercado, ambiente de mais alto
nível de governança da bolsa.
Portela revelou que, embora a
instituição possa recorrer a uma
permissão especial para prorro-
gar o prazo por mais dois anos,
a intenção é cumprir o prazo
acertado inicialmente.

“Não havendo condições su-
ficientes para colocar esses 3% e
atingir os 25% que devemos ter
de free float na bolsa, teríamos
de pedir permissão especial pa-
ra prorrogar essa obrigação por
mais dois anos”, declarou. “Mas
a intenção é ficar dentro do pe-
ríodo comprometido com o re-
gulador da bolsa.” 

Portela: toda dedicação do Grupo está no Santander Brasil

MARCIO FERNANDES/AE

Brasil deve ampliar para 30%
a participação no lucro global
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 dez. 2011, Seudinheiro, p. B3.




