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Est rat é g i a Lojas Marisa vai vender calçados e a gaúcha
Renner importa mais e aposenta a marca Request

Varejistas mudam
operação para
acelerar retomada
Adriana Mattos
De São Paulo

Depois de serem afetadas pelo
desaquecimento no consumo
em 2011, e do aumento no preço
do algodão que impactou as
margens, as maiores varejistas de
vestuário do país começam a to-
mar medidas que mudam a for-
ma como operam. Aumento na
importação e mudanças no port-
fólio são algumas das decisões.
Com ações em Bolsa, as redes têm
sido questionadas pelo mercado
a respeito de ações que criem es-
paço para uma retomada mais
veloz de resultados em 2012.

Lojas Marisa e Renner têm se
movimentado nesse sentido — a
primeira sentiu mais a retração do
setor que a segunda. E a Riachuelo
deve informar, em alguns dias, de-
talhes de seu plano de negócios
para o ano, na apresentação de re-
sultados aos investidores.

Com operação mais focada na
classe C do que as concorrentes, a
Marisa tem dito que vai ampliar
o portfólio com itens de maior
rentabilidade e, assim, melhorar
indicadores operacionais neste
ano. Já está decidido, por exem-
plo, que a rede vai começar a ven-
der calçados em 30 lojas (com
mais de 1,5 mil metros quadra-
dos) a partir de abril. Outros 30
pontos iniciam a venda dessa li-
nha no segundo semestre.

Sapatos podem ser vendidos
por preços 2,5 vezes maiores que
a linha de vestuário, segundo pes-
quisa interna da rede. De 2010
para 2011, a margem Ebitda da
Marisa caiu de 22,5% para 19,7% e
o lucro líquido diminuiu 15%.
"Podemos usar os calçados para
reduzir a participação de catego-
rias de produtos com pior perfor-
mance", disse Roberto Sampaio,
diretor de compras da Marisa.

Além disso, a rede Marisa Linge-
rie passará a vender roupas de gi-
nástica e de praia em 19 dos 26
pontos, apurou o Va l o r . Desde o
ano passado, a empresa tem refor-
çado a necessidade de diluir des-
pesas (inclusive com demissões e
redução de níveis hierárquicos) e
aumentar a produtividade como
parte de um plano até 2015.

A rede C&A também foi afeta-
da pela perda no ritmo de cres-
cimento nas vendas no terceiro
trimestre de 2011, segundo fon-
te próxima à companhia. Para
este ano, a C&A selecionou pon-
tos para abrir a primeira loja em
cidades onde não atua ainda, na
tentativa de evitar canibalização
de unidades antigas, protegen-
do rentabilidade.

“Não existe um projeto de
inaugurações excessivamente
agressivo, porque eles têm uma
preocupação com caixa. Deve ser
no mesmo ritmo de 2011, ou seja,
até com menos aberturas do que

Renner estuda abrir franquias
De São Paulo

A Lojas Renner analisa a possibi-
lidade de abrir franquias de sua no-
va rede de lojas Blue Steel, voltada
para jovens da classe média e com
preços acima do verificado em uni-
dades da Renner. Se o projeto avan-
çar, será a primeira vez que uma re-
de de vestuário no país decide in-
vestir na abertura de franquias.

O comando da empresa comen-
tou o assunto com analistas sema-
nas atrás, quando a varejista foi
questionada se a abertura de lojas
franqueadas poderia fazer a Blue
Steel ganhar escala mais rapida-
mente. “Não estamos desconside-
rando essa hipótese [de abrir fran-
quias]. Estamos modelando tam-
bém uma eventual possibilidade

d i s s o”, afirmou aos analistas José
Galló, presidente da Renner. O exe-
cutivo não fez mais comentários.

Essa análise tem relação com de-
cisões que a Renner precisa tomar
a respeito do futuro da Blue Steel.
A Renner abriu três pontos com a
bandeira até hoje (em Minas Ge-
rais, Porto Alegre e em São Paulo)
como parte de um projeto piloto
em andamento. A primeira loja foi
aberta em março de 2011.

“O que estamos fazendo hoje é
testando produtos. Por exemplo,
claramente percebemos que po-
de se vender um ticket médio
maior na loja Blue Steel separada
da Renner. E nitidamente se per-
cebe que o pessoal volta até com
um pouco mais de frequência”,
disse Galló. (AM)
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Galló, da Renner, considera a hipótese de começar a operar com franquias
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Estácio faz
trocas na
diretor ia
Educação
Beth Koike
De São Paulo

A E s t á c i o, grupo de ensino ca-
rioca que tem o GP Investments
como maior acionista, anunciou
ontem uma série de mudanças
em sua estrutura de executivos.

Após três anos e meio, Eduardo
Alcalay deixou a presidência exe-
cutiva da Estácio e passa a ser o
presidente do conselho. “É um
processo natural de formação de
liderança na companhia. Passo a
focar em questões estratégicas de
crescimento como aquisições”,
disse Alcalay, que volta a ser execu-
tivo do GP em abril.

A presidência da Estácio passa a
ser ocupada por Rogério Frota
Melzi, que até então era diretor fi-
nanceiro e de relações com investi-
dores. Com passagem pela A m b e v,
Melzi acumulará a área de RI.

Antonio Bonchristiano, que li-
derava o conselho, passa a ser o vi-
ce-presidente. Além disso, Virgílio
Gibbon assume a diretoria finan-
ceira e Gilberto Castro passa a ser o
diretor de operações da Estácio.

Cosméticos
A executiva da L'Oréal Sophie
Robert-Velut deixou o cargo de
diretora de marketing
internacional da marca de
cosméticos orgânicos Sanoflore,
em Paris, e assumiu a presidência
da La Roche-Posay no Brasil. A
ex-presidente da marca no país, a
executiva Caroline Collier-
Bernard, vai dirigir a divisão de
cosmética ativa da L'Oréal na
Au st r á l i a .

outras redes”, disse a fonte. A C&A
abriu 23 lojas no Brasil em 2011.
A Renner inaugurou 30 e a Mari-
sa, 59. Para 2012, a Renner proje-
ta 30 novos pontos e a Marisa, 33.

Maior rede varejista de moda
do país, a Renner fez ajustes em
2011 e continua a anunciar mu-
danças. “Controle de despesas,
gestão de estoques e capacidade
de reagir rapidamente nos tem
garantido uma boa operação”,
disse a analistas o presidente da
Renner, José Galló. A empresa
decidiu não trabalhar mais com
a sua marca feminina Request,
com o intuito de tornar a cartei-
ra de marcas próprias mais en-
xuta, apurou o Va l o r . A rede tem
nove marcas. Também houve,
pela primeira vez na empresa,
um aumento no índice de im-
portação de produtos na cole-
ção primavera/verão, que se
mantinha estável há anos, na
busca por melhores margens.

O câmbio não pressionou os
ganhos com a importação e a
empresa ampliou a compra no
exterior da nova coleção outono
inverno em relação ao ano ante-
rior. “Nós vamos começar a ter
benefício do produto importa-
do ao longo de 2012. No quarto
trimestre, nós tivemos um pe-
queno benefício em relação ao
produto nacional”, disse à ana-
listas Adalberto Santos, diretor
da Renner .

DOMINGO ÀS

ASSISTA NAO DOMINGO À NOITE
ENFIM TRATADO
COMO HORÁRIO NOBRE.

Todo domingo, às 20h, na TV Cultura.

Todo domingo, 30 minutos de inteligência – e de respeito à sua.
Reportagens, serviços, crítica, opinião, música, humor e os assuntos que
vão estar na Folha, ou seja, na boca do povo. Nos domingos à noite,
sintonize na TV Cultura, peça sua pizza e deixe o tempero conosco.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Empresas, p. B5. 




