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DIVULGAÇÃO

HP unifica
divisões de PCs
e impressoras

Remuneração

Executivo brasileiro é o mais otimista com o salário

HELSINQUE

O navegador Chrome, do Goo-
gle, superou o Internet Explo-
rer, da Microsoft, e se tornou o
líder global pela primeira vez no
último domingo, segundo da-

dos divulgados ontem pela em-
presa StatCounter.

“Apesar de ter acontecido em
apenas um dia, isso é um mar-
co”, disse Aodhan Cullen, presi-
dente da StatCounter. “Nos fi-
nais de semana, quando as pes-
soas estão livres para escolher
que browser querem usar, mui-
tas delas estão selecionando o
Chrome em vez do Internet Ex-
plorer.”

Em 18 de março, o Chrome te-
ve um índice de utilização de
32,7%, enquanto o IE teve parti-

cipação de 32,5%. Quando as pes-
soas retornaram ao trabalho na
segunda-feira, a fatia do navega-
dor da Microsoft aumentou pa-
ra 35%, enquanto a do Chrome

recuou para 30%.
“Ainda não está claro se o Ch-

rome poderá assumir a lideran-
ça na guerra de browsers no lon-
go prazo”, disse Culler. “Entre-

tanto, a tendência em direção
ao uso do Chrome no fim de
semana é inegável.”

Avanço. Em termos men-
sais, a participação do Chro-
me subiu para 31% em março
até agora, ante os 17% de um
ano atrás. Enquanto isso, o IE
recuou de 45% para 35%.

A participação de mercado
do Firefox, que é popular na
Europa, é de cerca de 25% no
mundo. O browser Safari, da
Apple, está em um distante
quarto lugar, com participa-
ção de 7%, e o Opera aparece
em seguida, com 2%.

As estatísticas da StatCoun-
ter são baseadas em dados
agregados de mais de 3 mi-
lhões de sites, com uma amos-
tra de mais de 15 bilhões de
visualizações de páginas por
mês. / REUTERS
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Andrea Motta, diretora executiva de marketing e vendas do Boticário

Chrome supera
Internet Explorer
pela primeira vez

● A rede de franquias O Boticá-
rio é agora um dos braços do Gru-
po Boticário, criado em março de
2010 para comportar a expansão
do portfólio de marcas da empre-
sa, que nasceu há exatos 35
anos, no Paraná. O primeiro “fi-
lhote” dessa nova estrutura foi a
Eudora, uma espécie de Victo-
ria’s Secret brasileira que será
vendida de porta em porta. Se-
gundo dados de mercado, a em-
presa – que também tem algu-
mas lojas próprias – tem pouco
menos de 40 mil revendedoras
no País em pouco mais de um
ano de operação, apenas uma
fração do total de consultoras da
líder no segmento, a Natura, que
tem aproximadamente 1,1 mi-
lhão de revendedoras. Em 2011,
o Grupo Boticário adquiriu partici-
pação minoritária no Grupo Scali-
na, detentor das marcas de
meias femininas Scala e Trifil.
Criou também a linha de cosméti-
cos dermatológicos Skingen.

‘Entendemos que há espaço para atingirmos a marca de 4 mil lojas no País’
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A HP anunciou ontem que vai
combinar suas divisões de com-
putadores e impressoras, em
uma grande reorganização. A no-
va unidade será liderada por
Todd Bradley, vice-presidente
executivo da divisão de PCs. “Es-
sa combinação unirá as duas ope-
rações em que a HP se estabele-
ceu como líder global”, disse, em
comunicado, Meg Whitman, pre-
sidente da empresa. O CEO ante-
rior, Leo Apotheker, chegou a es-
tudar a venda da operação de
PCs. A HP luta para manter sua
divisão de computadores lucrati-
va, ante o avanço dos dispositi-
vos móveis. / USA TODAY

Marca vira grupo
e agora investe
no porta a porta

Navegador do Google
ficou à frente do browser
da Microsoft no domingo,
mas, no dia seguinte,
voltou ao segundo lugar

O Boticário fatura R$ 5,5 bi, supera o
McDonald’s e vira maior franquia do País
Empresa vem apostando numa maior variedade de produtos e na entrada em cidades de menor porte para abrir 250 unidades neste ano

Mercado. Loja do Boticário no Shopping Bourbon, em São Paulo: quantidade de pontos de venda pode atingir 3,5 mil este ano

Browser. Sundar Pichai é um dos responsáveis pelo Chrome

Fernando Scheller

Uma decisão tomada há qua-
tro anos está se refletindo nos
resultados atuais da marca O
Boticário, que se tornou a
maior rede de franquias em fa-
turamento no País em 2011, su-
perando o McDonald’s, segun-
do a Associação Brasileira de
Franchising (ABF).

Com receita de R$ 5,5 bilhões,
a marca também consolidou a
dianteira em número de lojas,
atingindo 3.260 unidades, das
quais 795 foram abertas entre
2008 e 2011. E a promessa para
este ano é pisar ainda mais fun-
do no acelerador.

Há quatro anos, com cerca de
2,5 mil lojas, os executivos do
Boticário se perguntavam se o
mercado comportaria uma ex-
pansão em larga escala em pon-
tos de venda – na época, a empre-
sa considerou a venda de porta
em porta, adotada posterior-
mente para uma segunda mar-
ca, a Eudora.

Para permitir o crescimento
com franquias, foi preciso revi-
sar o conceito das lojas, com in-
vestimento na diversificação do
mix de produtos para garantir
que o cliente visitasse as unida-
des com mais frequência.

A meta dessa reformulação
foi ganhar território: hoje, a em-
presa está presente em 1,6 mil
municípios brasileiros e vê
chances de sua capilaridade au-
mentar ainda mais, segundo An-
drea Motta, diretora de marke-
ting e vendas do Boticário.

“O objetivo é estarmos pre-
sentes em cidades a partir de 30
mil habitantes”, diz a executiva.
“E acompanhamos sempre o
mercado para identificar onde é
possível introduzir uma segun-
da loja.”

Aceleração. Com essa mentali-
dade, a companhia, em vez de
reduzir, conseguiu aumentar as
inaugurações nos últimos anos.
Em 2010, foram abertas 180 no-
vas unidades; em 2011, o núme-
ro chegou a 240. Até dezembro
deste ano, serão pelo menos

mais 250 inaugurações, o que
elevará a quantidade de pontos
de venda para mais de 3,5 mil.

Se a companhia mantiver es-
se ritmo de crescimento, a mar-
ca de 4 mil lojas, já incluída no
plano estratégico, poderá ser
atingida até o fim de 2014.

Outra medida para atrair
mais clientes às lojas foi “turbi-
nar” o lançamento de produtos.
Em 2011, foram 430 novidades,
quantidade que deverá ser man-
tida este ano. Para a linha de per-
fumaria, que ainda representa
cerca de 60% do faturamento
da rede, foram desenvolvidas
marcas temporárias, que são
vendidas por um curto espaço
de tempo.

Segundo consultores de vare-
jo, é uma tendência mundial: a
estratégia de “fast fashion”, an-

tes restrita ao vestuário, tam-
bém funciona para atrair a clien-
tela em outros segmentos da
moda.

Apesar do domínio dos perfu-
mes, linhas de maquiagem e de
cuidados para o corpo também
ganharam musculatura no negó-
cio. Para atrair uma clientela
maior, a empresa desenvolveu
duas linhas distintas: a MakeB,
que concorre com as marcas in-
ternacionais, e a Intense, desti-
nada à classe C, com produtos
vendidos a cerca de R$ 10.

A linha NativaSpa, dedicada a
tratamentos para o corpo e os
cabelos, também está sendo am-
pliada. Existe um projeto-pilo-
to com quatro lojas próprias pa-
ra a marca, vista como um poten-
cial flanco de expansão da rede
caso O Boticário venha a atingir

um ponto de estrangulamento
no futuro. No entanto, segundo
Andrea Motta, o projeto entrou
em fase de revisão. “Não é uma
operação azeitada, com a qual
podemos garantir rentabilida-
de aos franqueados”, explica a
executiva. Enquanto estuda o
real potencial da empreitada, a
tendência é que o projeto fique
em “compasso de espera”. Não
há inaugurações previstas para
2012.

Fatores externos. Fatores con-
junturais também motivaram a
recente expansão do Boticário.
Entre eles estão o aumento da
renda e a emergência do consu-
mo de perfumes no País.

Segundo a consultoria Euro-
monitor, o Brasil se tornou líder
mundial no segmento em 2010,

movimentando US$ 6 bilhões.
A consultoria aponta ainda que
a participação das marcas pre-
mium internacionais no País é
pífia – cerca de 7% do total – e as
líderes Natura e Boticário con-
centram sozinhas uma fatia de
60% das vendas.

Especialistas em franquias
notam também que as concor-
rentes diretas do Boticário não
se profissionalizaram na mes-
ma velocidade. Redes como
L’Acqua di Fiori e Água de Chei-
ro, que chegaram a incomodar a
empresa paranaense nos anos
80, hoje contabilizam cerca de
um terço do número de lojas e
menos de um quinto do fatura-
mento da marca líder em fran-
quia de perfumaria, de acordo
com a ABF.

Para Paulo Ancona Lopez,

consultor do segmento de fran-
quias, O Boticário soube mudar
de direcionamento na hora cer-
ta. “Eles pagaram a marca forte
que tinham e mudaram o concei-
to para crescer em cidades me-
nores”, diz o especialista. “Os
lançamentos trazem atrativida-
de. O cliente que antes ia à loja
para comprar o produto que es-
tava acostumado agora tem mo-
tivo para voltar mais vezes.”
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